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006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายชายชาญ อ๊ึงเหมอนันต์ 15,345.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธ์ิ 15,345.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา เชิงรู้ 15,345.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 17,139.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ปรับ=100 , คืน=581
006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,880.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร อินทะเสม 17,820.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค 4,100.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/;วันชัย
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 960.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/;วันชัย
006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 960.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/;วันชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 3,255.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้้าเย็น แสงวงษ์ 11,600.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 9,600.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 9,600.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญาดา รุ่งศักด์ิรักวนา 9,600.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย นายธนกร บุญเฉลิม 9,600.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/น้้าเย็น
006: ธ.กรุงไทย ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมข้า 9,842.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 1,114.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 680.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช้านาญศรีสินเพชร 940.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 1,004.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 1,010.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 1,053.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 1,093.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 950.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรัญญา บุนนาค 1,046.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีวรัท ตุลยธ้ารง 2,860.00           ค่าท่ีพัก พ.ย.65

189,086.00       ทส. 1601.2/124  ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2566  

Receivig Bank 
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Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00          ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66

30,690.00         ทส. 1601.2/124  ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   7 กุมภาพันธ์ 2566

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   9 กุมภาพันธ์ 2566

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   7 กุมภาพันธ์ 2566



006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎากร จินะเสนา 19,630.00          ใบยืมเลขท่ี 239/66 ลว. 27 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์ 26,430.00          ใบยืมเลขท่ี 242/66 ลว.  1 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายปริญ สมอดี 36,380.00          ใบยืมเลขท่ี 244/66 ลว.  1 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 147,600.00        ใบยืมเลขท่ี 245/66 ลว.  2 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 129,720.00        ใบยืมเลขท่ี 243/66 ลว.  1 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางปัทมา ทองใหญ่ 34,940.00          ใบยืมเลขท่ี 240/66 ลว. 31 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 12,500.00          ใบยืมเลขท่ี 241/66 ลว.  3 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ใจตรง 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส้าราญ 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติคุณ ฤกษ์งาม 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายปวีณ์กร เป่ียมพราย 12,870.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันตภา ท้านุพรพันธ์ 12,375.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค้้า 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซอ๊ึง 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางธัญวรัตน์  วัฒนศฤงฆาร 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ บุญมา 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนนทกร รอดเสือ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ หาญนอก 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิชา กระจ่างจิตร์ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9,000.00           ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน ม.ค.66/สตกมล

006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 260.00              ค่าจ้างท้าใบประกาศเกียรติคุณ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพีระพัฒน์ ชูก้าเหนิด 5,460.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พีระพัฒน์



006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 4,860.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 3,640.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 5,460.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัลภา วุฒิฑา 5,460.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 5,460.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 1,500.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 3,400.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 3,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสิริ เพ็ญกุล 3,400.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 3,300.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 3,300.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล 1,700.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย สต.อ.หญิงวิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ 2,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวคริษฐา ทับจ่ัน 1,700.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ขาวผ่อง 1,700.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 800.00              ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ นาคศิริ 900.00              ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวิมล ค้านวณ 300.00              ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 1,800.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส 1,900.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล กล่ินแก้วบุญวงศ์ 1,500.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์เสถียร 2,000.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรียา ศรีสมุทร 2,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลนิดา บุตรรักษ์ 1,600.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธ์ิ 1,600.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นางจิราพร ศิริสุวรรณพงศ์ 1,000.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางจุรีย์ เชาวน์วุฒิสุข 1,800.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางเกสรา เกลาโพธ์ิ 1,800.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร จูห้อง 2,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางบุษรากรณ์ เจตนเสน 1,700.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายตรัยนฤเทพณ์ เอ่ียมเหมือน 1,800.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา ประสพบุญ 1,600.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภารัตน์ แสงนภา 1,800.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางอัจฉรา วัฒนุวรรณ 800.00              ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ ชุตินันท์ 1,900.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัตราชิณี วงศ์จันทร์ 1,500.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุรีพร พวกกลาง 1,800.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสา ศรแก้ว 2,000.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายธนเกียรติ จุลภมรศรี 2,100.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จันทวารา 100.00              ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล

929,475.00       ทส. 1601.2/125  ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2566  



Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 38,200.00          ใบยืมเลขท่ี 247/66 ลว.  2 ก.พ. 66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
011: ธ.ทหารไทย สิบโท ภุชพงศ์ พ่อค้า 12,870.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจันทร์จิรา พุ่มดี 14,850.00          ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมุกตาภา น่ิมอนงค์ 1,400.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 1,400.00           ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นพดล
129,110.00       ทส. 1601.2/125  ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   9 กุมภาพันธ์ 2566


