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006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 8,750.00                  ค่าอาหารประชุม ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 20,500.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 11,148.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 11,368.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 11,324.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 10,790.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 1,040.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 1,040.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 1,040.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ชนัญชิดา
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 524.30                    ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายราวุฒิ ทานัน 1,380.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 3,406.63                  ค่าไฟฟ้า ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 2,191.68                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 4,601.64                  ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,391.00                  ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 123.00                    ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 223.63                    ค่าน้ าประปา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิชัย สุทธิวงษ์ 192.60                    ค่าน้ าประปา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 345.61                    ค่าน้ าประปา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค าชมภู 2,089.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/อภิรัฐ
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 2,087.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/อภิรัฐ
006: ธ.กรุงไทย นางสุทิมา ภูละมุล 2,139.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/อภิรัฐ
006: ธ.กรุงไทย นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร 1,959.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/อภิรัฐ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 875.00                    ค่าอาหาร พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 13,250.00                ค่าเบ้ียประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 12,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 3,880.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 7,430.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 7,000.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 7,000.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 5,350.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 3,580.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูเรศ
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006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 2,080.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,470.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.-ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 1,040.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.-ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,040.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.-ชีวะภาพ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 10,796.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 10,567.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 11,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฎฐกร มาเกิด 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุพัฒธนพล สุขแดง 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ อระเอ่ียม 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 2,330.00                  ค่าพาหนะ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/เมธี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/เมธี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤดี แซ่ล่ิม 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/เมธี

222,642.39             ทส. 1601.2/1169  ลว.9 ธันวาคม .65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 738.25                    ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรัฐ สุขพูน 3,781.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/อภิรัฐ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปิยะ อุรีรักษ์ 2,035.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/4/อภิรัฐ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 1,000.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/เมธี

7,554.25                ทส. 1601.2/1169  ลว.9 ธันวาคม .65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 188,600.00              ใบยืมเลขท่ี  97/66 ลว. 29 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 20,700.00                ใบยืมเลขท่ี  82/66 ลว. 22 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 51,580.00                ใบยืมเลขท่ี  119/66 ลว. 7 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 8,400.00                  ใบยืมเลขท่ี  124/66 ลว. 7 ธ.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 74,400.00                ใบยืมเลขท่ี  125/66 ลว. 7 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 115,600.00              ใบยืมเลขท่ี  126/66 ลว. 7 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 60,560.00                ใบยืมเลขท่ี  127/66 ลว. 7 ธ.ค. 65
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006: ธ.กรุงไทย นางภัคจิรา นามแสน 10,890.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาด แสงงาม 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาริยา บุญตาโลก 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ คงศรี 17,820.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิพงษ์ จ าปาอูป 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐภูมิ ต๊ะปิง 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ธรรมโม 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริณัฎฐ ภูมิพัฒนพงศ์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ป้ันชูศรี 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ชาญชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า ต.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายยมณฑล งามประเสริฐ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ศิรเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววงเดือน ด าสะดี 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/ศิรเทพ
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติธัช ธรศิริวัฒน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน้ ารัก 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สาคร
006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพงศ์ ศรีสุข 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายเจริญ อินโองการ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายนราวุธ เหมสลาหมาด 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีวิลัย 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายอัยยุบ แกสมาน 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวิภา ช่วงรัตน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชไมพร จันทะรัตน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ



006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายซาอุดี เภอเกล้ียง 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถวิย์ เอียดช่วย 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัตรา หมัดอะดัม 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษ์พันเทา 6,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุทธวีร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาวดี สมสีดา 9,000.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/สุทธวีร์

955,140.00             ทส. 1601.2/1173  ลว.9 ธันวาคม 65


