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006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                    ค่าโทรศัพท์ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 550.64                    ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 1,956.50                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 192.60                    ค่าน  าประปา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 513.60                    ค่าน  าประปา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 104.70                    ค่าโทรศัพท์ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,897.86                  ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                    ค่าน  าประปา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเทพ ตันสกุล 791.80                    ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เสี ยวยิ ม 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์ 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิดา ย่ีสุ่นสี 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวัฒน์ จันทร์ช่ืน 500.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทธ์ธีรา กองทอง 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรีรักษ์ 200.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 900.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฏิมาพร จันทร์ชู 700.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานติมา อ่อนทรัพย์ 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย หมอยาดี 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชญาภา แก่นสาร 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธ์ิ 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางนวรัตน์ วงษ์ย่ี 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
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006: ธ.กรุงไทย นางจิราพรรณ์ หลิวปลอด 300.00                    ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสาข์ สายเสมา 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 5,860.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 1,968.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 1,770.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 5,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ  พ.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 5,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ  พ.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เสี ยวยิ ม 5,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ  พ.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 5,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ  พ.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 1,630.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 1,958.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 7,230.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 7,260.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนิทัศน์ ทองเชื อ 9,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 9,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรควรรณ หัสดิน 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวีร์ พิมพา 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ โพธ์ิทอง 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎา ธรรมกุล 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายทัตพงศ์ หาญมานพ 5,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ เรืองเกิด 9,440.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/นิทัศน์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 4,270.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 1,730.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 2,710.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 1,842.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 1,680.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 1,810.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 1,060.00                  ค่าพาหนะ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,000.00                  ค่าวัสดุเชื อเพลิง ธ.ค.65

149,457.33             ทส. 1601.2/1185  ลว.15 ธันวาคม 65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ตั งมิตรเจริญ 7,370.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ตั งมิตรเจริญ 11,000.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
18,370.00              ทส. 1601.2/1185  ลว.15 ธันวาคม 65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 20,470.00                ใบยืมเลขท่ี  140/66 ลว. 13 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 371,360.00              ใบยืมเลขท่ี  139/66 ลว. 13 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 10,270.00                ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 10,010.00                ค่าท่ีพัก ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 9,750.00                  ค่าพาหนะ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 10,400.00                ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 9,950.00                  ค่าท่ีพัก ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 1,440.00                  ค่าพาหนะ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 11,770.00                ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 4,152.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 8,220.90                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 1,920.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล  า 720.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค า 720.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 720.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 720.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ ขอสุข 720.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สุสุทธิ 3,580.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทริยา โสนาคา 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 1,280.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,240.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00                    ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 6,200.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวณีย์ เลิศเชิดชาญกุล 4,400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายยอดย่ิง พรมจันทา 4,400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ จวงจันทร์ 4,400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์ 4,400.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/ยุวพร
006: ธ.กรุงไทย นายพีรชัย สุขเกื อ 12,260.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 15,440.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเกื อ 7,940.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 6,349.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/บรรพต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 12,650.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 15,050.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 6,880.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 7,000.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 6,840.00                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 15,850.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/นันทนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 15,395.00                ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.-ธ.ค.65/นันทนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 1,500.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/สุภาชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 1,200.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/สุภาชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุศรินทร์ วัดเข่ง 1,200.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/สุภาชา
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3,633.00                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 631.25                    ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 3,420.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอื อใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 3,320.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 3,490.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 4,860.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 3,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 3,020.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสินีนิษฐ์ งิ ววิจิตร 2,590.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 4,710.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชนายุส ฟักสงสกุล 4,460.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 3,840.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 4,760.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 4,860.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 3,640.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 2,620.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีพูล 2,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 2,800.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 3,640.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธ์ิเงิน 1,100.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 4,710.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 3,040.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา



006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว 2,840.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศรี 2,290.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 2,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 2,470.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถ่ิน 4,440.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 4,260.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 3,240.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิสุตรา

727,751.15             ทส. 1601.2/1192  ลว.15 ธันวาคม 65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ตั งมิตรเจริญ 6,246.80                  ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมราสถาพร 3,281.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65/บรรพต
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 3,715.00                  ค่าเบี ยเลี ยง ต.ค.65

13,242.80              ทส. 1601.2/1192  ลว.15 ธันวาคม 65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 19 ธันวาคม 2565


