
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 6,478.81                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 8,232.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 4,590.00                ค่าอาหาร ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 1,992.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 1,848.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 1,736.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล ่าน้อย 1,594.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 5,448.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 2,716.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 2,830.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค่าสิยาภรณ์ 2,670.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 6,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 6,240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 12,920.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นายศตสิทธิ เพ็ชรแก้ว 10,640.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพุทธมนต์ ง่วนสน 10,640.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมหมาย แก้วมี 10,640.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 11,600.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาริณี จันด้วง 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 9,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 3,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 2,215.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 1,337.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 1,157.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 1,283.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล ่าน้อย 1,223.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 3,688.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ถนัดสม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา หวังพิทักษ์ 2,722.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ถนัดสม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 2,506.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ถนัดสม
006: ธ.กรุงไทย ว่าที ร้อยตรีจิรายุส นิลจินดา 2,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ถนัดสม
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 3,030.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 1,832.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 1,730.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตะกูลวัฒน 6,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กิตติ
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006: ธ.กรุงไทย นายอนุพงศ์ ใจมั น 2,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1,225.00                ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบัตร 3,000.00                ค่าธรรมเนียมศาล พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 4,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ชัยมงคล 2,816.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ดัดใจงาม 2,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา วิทยถาวรวงศ์ 2,824.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 11,340.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นายทรงพล ชัยมงคล 3,856.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ สมบูรณ์ 3,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล บุรีรัตน์ 3,864.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 16,160.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 5,960.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 11,700.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65 /ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 3,880.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65 /ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วิลาศรี 3,900.00                ค่าลงทะเบียน ธ.ค.65/กมลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 3,900.00                ค่าลงทะเบียน ธ.ค.65/กมลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 10,480.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ สุวรรณเดช 30,560.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววริสา อ่อนปาน 22,560.00              ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิโชค พรหมจรรย์ 4,180.00                ค่าพาหนะ พ.ย.65/สิทธิโชค
006: ธ.กรุงไทย นายอิบรอเหม ผลาอาด 5,100.00                ค่าพาหนะ พ.ย.65/สิทธิโชค
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 3,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ สีเขียว 1,740.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายปานสิน ปวงรังษี 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิศิษฐ์ พิศิษฐ์บดี 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรัพย์ 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/เอนกพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1,050.00                ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช่านาญค้า 630.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 880.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อภิรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 2,651.20                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อภิรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 660.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อภิรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 4,460.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 9,100.00                ค่าที พัก,พาหนะ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย ว่าที ร้อยเอกมานพ นามไพร 10,279.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข 5,628.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 4,920.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 3,860.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อมรรัตน์



006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 3,880.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 3,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล ่าน้อย 3,710.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 2,840.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทิชานนท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 1,640.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทิชานนท์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 1,970.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ทิชานนท์
006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 8,440.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ ปริมมูลสุข 3,838.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพล พนารินทร์ 3,902.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/สิชล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอระภรณ์ ชูรัตน์ 2,528.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 2,906.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อิศรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางณิชกมล แก้วพรม 2,910.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อิศรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสิชล เสือปรางค์ 3,880.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 5,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,720.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 2,858.00                ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 230.00                  ค่าผ่านทางพิเศษ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข่า 3,102.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค่ารอด 1,600.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 417.25                  ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50              ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50              ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 2,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ถนัดสม
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กลิ นมาลา 875.00                  ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอิศรพงศ์ กุลไทย 5,032.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/อิศรพงศ์

954,882.71           ทส. 1601.2/4  ลว. 4 มกราคม 2566
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