
1/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

1 31/1/2566 66-03-00384 นายณัฐทพงษ์ ผาบชมภู ค่าวัสดุ      20,000.00

ขอส่งใบส าคัญยืมเงิน

ด าเนินการจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง

 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ฝอส

บย.119/2566 1/3/2566

2 31/1/2566 66-03-00397 นางสุปราณี ศรีเจริญโชติ ค่าใช้สอย          875.00

ขอส่งใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่ายใน

การจัดประชุมราชการ เเละ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ราชการ วันท่ี20 ม.ค. 2566 

ฝบท

3 31/1/2566 66-04-00792 นายนุกุล แสนหม่ืนแก้ว ค่าใช้สอย       3,200.00
ไปราชการ 12-13 ม.ค.2566 

ศปน/นุกุล

4 31/1/2566 66-04-00792 นายนพรัตน์ แก้วมณี ค่าใช้สอย       1,060.00
ไปราชการ 12-13 ม.ค.2566 

ศปน/นุกุล

5 31/1/2566 66-04-00803 นายแทนไทร์ พลหาญ ค่าใช้สอย      11,160.00

ยืมเงินเดินทางไปราชการ วันท่ี

 3-4 กพ.และ10-11 กพ. 66 

(ศปฉ.)ล/แทนไทร์

บย.120/2566 26/2/2566

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566



2/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

6 31/1/2566 66-04-00806 นายพุทธินันท์ สุกุมลจันทร์ ค่าใช้สอย      14,040.00

ยืมเงินการเดินทางไปราชการ

(ชัยภูมิ) วันท่ี 3-4 กพ. 66 

(ศปฉ.)ล/พุทธินันท์

บย.121/2566 19/2/2566

7 31/1/2566 66-04-00823 นายวีรภัทร บุญมี ค่าใช้สอย      15,040.00

ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการและค่าใช้จ่ายในการ

จัดประชุม (ตราด) วันท่ี 2-3 

กพ. 66 (ศปอ.)

บย.122/2566 18/2/2566

8 31/1/2566 66-04-00842 น.ส.สราญจิต ไพฑูรยากุล ค่าใช้สอย          315.00
ค่าเดินทางไปราชการ วันท่ี 12

 มค. 66 (ศปอ.)/สราญจิต

9 31/1/2566 66-04-00843 นายก าพล เกษจินดา ค่าใช้สอย       1,790.00
ค่าตรวจสุขภาพผู้ท าการใน

อากาศยาน 66 (ศปฉ.)/ก าพล

10 31/1/2566 66-04-00844 นายภูวดล ไชยมงคล ค่าใช้สอย       2,240.00
เดินทางไปราชการ วันท่ี 19 

มค. 66 (ศปน.)/ภูวดล



3/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

11 31/1/2566 66-04-00844 นายกฤษฏภาส ธรรมสอน ค่าใช้สอย          200.00
เดินทางไปราชการ วันท่ี 19 

มค. 66 (ศปน.)/ภูวดล

12 31/1/2566 66-04-00846 นายพุทธินันท์ สุกุมลจันทร์ ค่าวัสดุ       4,991.00
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 

รายการ ศปฉ.ล/พุทธินันท์

13 31/1/2566 66-04-00847 น.ส.พรนภา เปรมปรี ค่าใช้สอย       2,505.94
ถ่ายน้ ามันเคร่ืองและซ่อมแซม

รถยนต์ราชการ ศปฉ.ล/พรนภา

14 31/1/2566 66-04-00849 น.ส.จารุวรรณ ทองยศ ค่าใช้สอย       1,046.00

จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท า

เล่ม จ านวน 1 รายการ 

(ศปฉ.)/จารุวรรณ

15 31/1/2566 66-04-00858 นายกฤติชัย ธรรมสอน ค่าใช้สอย       1,040.00
ไปราชการ วันท่ี 17-18 มค. 66

 (ศปอ.)

16 31/1/2566 66-04-00858 นายธนารักษ์ เจิมขุนทด ค่าใช้สอย          960.00
ไปราชการ วันท่ี 17-18 มค. 66

 (ศปอ.)

17 31/1/2566 66-04-00858 นายวีระพล สุดชาฎา ค่าใช้สอย       3,040.00
ไปราชการ วันท่ี 17-18 มค. 66

 (ศปอ.)



4/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

18 31/1/2566 66-04-00859 นายอนิรุจน์ อัครพงศ์ตระกูล ค่าใช้สอย          800.00
ไปราชการ วันท่ี 17-18 ม.ค.

2566 ศปต/สินชัย

19 31/1/2566 66-04-00859 น.ส.ปรียนิตย์ บัวเพ็ชร์ ค่าใช้สอย          800.00
ไปราชการ วันท่ี 17-18 ม.ค.

2566 ศปต/สินชัย

20 31/1/2566 66-04-00859 นายสินชัย พ่ึงต าบล ค่าใช้สอย          800.00
ไปราชการ วันท่ี 17-18 ม.ค.

2566 ศปต/สินชัย

21 31/1/2566 66-04-00859 นายวีระพงศ์ เหล่าอินทร์ ค่าใช้สอย          760.00
ไปราชการ วันท่ี 17-18 ม.ค.

2566 ศปต/สินชัย

22 31/1/2566 66-05-00290 นายกมลาสน์ ไหลสกุล ค่าใช้สอย          357.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.15ก.ย.65 จ.ระยอง

23 31/1/2566 66-05-00363 จ่าเอกอดุลย์ แดงสกุล ค่าใช้สอย       2,380.00

เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.10-11ธ.ค.65 จ.

ประจวบคีรีขันธ์

24 31/1/2566 66-05-00363 นายอุเทน เล้ียงอวยพร ค่าใช้สอย       2,070.00

เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.10-11ธ.ค.65 จ.

ประจวบคีรีขันธ์



5/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

25 31/1/2566 66-05-00363 พ.อ.อ.ด ารงค์เดช ทองค า ค่าใช้สอย       1,040.00

เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.10-11ธ.ค.65 จ.

ประจวบคีรีขันธ์

26 31/1/2566 66-05-00380 นายภูภูมิ พลสิมมา ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

27 31/1/2566 66-05-00380 น.ส.ชาริกา สารฝ้ัน ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

28 31/1/2566 66-05-00380 นายชัยวัฒน์ แก้วประดิษฐ์ ค่าตอบแทน       1,500.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

29 31/1/2566 66-05-00380 นายภานุวัฒน์ รัตนานุสนธ์ิ ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ



6/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

30 31/1/2566 66-05-00380 นายนพพนธ์ ค าสัตย์ ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

31 31/1/2566 66-05-00385 นายสราวุธ วรรณลักษณ์ ค่าใช้สอย          240.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.8ธ.ค.65 จ.จันทบุรี

32 31/1/2566 66-05-00385 นายอุเทน เล้ียงอวยพร ค่าใช้สอย          200.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.8ธ.ค.65 จ.จันทบุรี

33 31/1/2566 66-05-00406 นายปราโมทย์ คร้ามศรี ค่าใช้สอย       1,840.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.22-24ธ.ค.65 จ.เชียงใหม่

34 31/1/2566 66-05-00406 ส.อ.ทรงพล จิตจ านงค์ ค่าใช้สอย       1,840.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.22-24ธ.ค.65 จ.เชียงใหม่

35 31/1/2566 66-05-00406
พันจ่าอากาศเอกรังสิกุล แก้ว

ประกอบ
ค่าใช้สอย       5,960.00

เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.22-24ธ.ค.65 จ.เชียงใหม่

36 31/1/2566 66-05-00406 นายพิษณุ ไทยใหม่ ค่าใช้สอย       1,980.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.22-24ธ.ค.65 จ.เชียงใหม่



7/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

37 31/1/2566 66-05-00406 พ.อ.อ.ด ารงค์เดช ทองค า ค่าใช้สอย       1,840.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.22-24ธ.ค.65 จ.เชียงใหม่

38 31/1/2566 66-05-00406 จ่าเอกอดุลย์ แดงสกุล ค่าใช้สอย       2,680.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.22-24ธ.ค.65 จ.เชียงใหม่

39 31/1/2566 66-05-00420 น.ส.ปรียา เย็นเปิง ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

40 31/1/2566 66-05-00420 นายนิรันดร์ กฤติวาณิชย์ ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

41 31/1/2566 66-05-00420 นายชัยวัฒน์ แก้วประดิษฐ์ ค่าตอบแทน       1,500.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

42 31/1/2566 66-05-00420 นายวรพล กรอบมุข ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ



8/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

43 31/1/2566 66-05-00420 นายภานุวัฒน์ รัตนานุสนธ์ิ ค่าตอบแทน       1,200.00

เบิกเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ว.9ธ.ค.65 กรม

ฝนหลวงฯ

44 31/1/2566 66-05-00443 ร.ต.นที ชูบุญเอ้ียว ค่าตอบแทน       2,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก

45 31/1/2566 66-05-00443 นายเจริญ ศรีสมาน ค่าตอบแทน       3,500.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก

46 31/1/2566 66-05-00443 เรือตรีพรศักด์ิ ปฤษณารุณ ค่าตอบแทน       4,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก



9/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

47 31/1/2566 66-05-00443 นายธีรภัทร์ เผือกเทศ ค่าตอบแทน       3,500.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก

48 31/1/2566 66-05-00443 นายเกชา เพชรน้อย ค่าตอบแทน       1,500.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก

49 31/1/2566 66-05-00443 พันจ่าอากาศโทอนุพนธ์ สัมมานุช ค่าตอบแทน       4,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก

50 31/1/2566 66-05-00443 ร.อ.มนต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ค่าตอบแทน      10,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก



10/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

51 31/1/2566 66-05-00443 จ.ส.อ.ทวีศักด์ิ เยาว์ยัง ค่าตอบแทน       3,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.6-15ม.ค.66 

จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก

52 31/1/2566 66-05-00444 นายมงคล ศรีครุธงาม ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

53 31/1/2566 66-05-00444 นายราเชนทร์ เปรมวิชัย ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

54 31/1/2566 66-05-00444 นายเกชา เพชรน้อย ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

55 31/1/2566 66-05-00444 ร.ต.นที ชูบุญเอ้ียว ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.



11/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

56 31/1/2566 66-05-00444 นายเจริญ ศรีสมาน ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

57 31/1/2566 66-05-00444 นายสันติ สิทธิวงศ์ ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

58 31/1/2566 66-05-00444 นายทรงศักด์ิ สุรรัตน์ ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

59 31/1/2566 66-05-00444 พันจ่าอากาศโทอนุพนธ์ สัมมานุช ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

60 31/1/2566 66-05-00444 นายธีรภัทร์ เผือกเทศ ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.



12/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

61 31/1/2566 66-05-00444 เรือตรีพรศักด์ิ ปฤษณารุณ ค่าตอบแทน          420.00
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ราชการ ว.7-8ม.ค.66 กซอ.

62 31/1/2566 66-05-00445 ร.อ.มนต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ค่าตอบแทน       3,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.14-15ธ.ค.65

 จ.ตาก

63 31/1/2566 66-05-00445 นายเจริญ ศรีสมาน ค่าตอบแทน       3,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.14-15ธ.ค.65

 จ.ตาก

64 31/1/2566 66-05-00445 เรือตรีพรศักด์ิ ปฤษณารุณ ค่าตอบแทน       3,000.00

เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

บนอากาศยาน ว.14-15ธ.ค.65

 จ.ตาก

65 31/1/2566 66-05-00446 น.ส.ชาริกา สารฝ้ัน ค่าใช้สอย          960.00
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 

ว.16ม.ค.66 จ.นครสวรรค์



13/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

66 31/1/2566 66-05-00450 พันตรีจักรี เฮงอรุณ ค่าใช้สอย    299,670.00
ยืมเงินค่าเดินทางไปราชการ ว.

25ม.ค.-28ก.พ.66 จ.เชียงใหม่
บย.112/2566 15/3/2566

67 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.ณภัชนันท์ อุทธโยธา ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

68 31/1/2566 66-06-00180 นายฐิติกร จรรยาธรรม ค่าใช้สอย       1,790.00 ค่าตรวจสุขภาพ

69 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.สุมามาศ ไชยวงศ์ ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

70 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.ผัสสชา ค าสุข ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

71 31/1/2566 66-06-00180 นายภักดี จันทร์เกษ ค่าใช้สอย       1,790.00 ค่าตรวจสุขภาพ

72 31/1/2566 66-06-00180 นายมารุต ราชมณี ค่าใช้สอย       1,790.00 ค่าตรวจสุขภาพ

73 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.อรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

74 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.ประภัสสร อ่ าจิระ ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

75 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.รุ่งทิพย์ เน่ืองทวี ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

76 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.พรลภัส เลิศศักด์ิวานิช ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

77 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.จตุรภรณ์ ลีนานนท์ ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

78 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.ทักษยา ไรวตากุล ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

79 31/1/2566 66-06-00180 นายสราวุธ อาทยะกุล ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ



14/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

80 31/1/2566 66-06-00180 น.ส.ศรีธรรม ด่ันประดิษฐ์ ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

81 31/1/2566 66-06-00180 นายปริญญา อินทรเจริญ ค่าใช้สอย       1,590.00 ค่าตรวจสุขภาพ

82 31/1/2566 66-10-00396 นายศิริดล ด้ายละออง ค่าวัสดุ       3,000.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรพ/ศิริดล
บย.113/2566 15/3/2566

83 31/1/2566 66-10-00397 นายศิริดล ด้ายละออง ค่าใช้สอย      70,680.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรพ/ศิริดล
บย.113/2566 15/3/2566

84 31/1/2566 66-10-00398 นายธารัศ ล่ิมปรังษี ค่าใช้สอย      52,780.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรม/ธารัศ
บย.114/2566 15/3/2566

85 31/1/2566 66-10-00399 นายธารัศ ล่ิมปรังษี ค่าวัสดุ       2,000.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรม/ธารัศ
บย.114/2566 15/3/2566



15/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

86 31/1/2566 66-10-00400 นายธรม บัวผัน ค่าวัสดุ       3,000.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรส/ธรม
บย.115/2566 15/3/2566

87 31/1/2566 66-10-00401 นายธรม บัวผัน ค่าใช้สอย      53,680.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรส/ธรม
บย.115/2566 15/3/2566

88 31/1/2566 66-10-00402 นายศรัญ ใจน้อย ค่าใช้สอย      57,000.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรอ/ศรัญ
บย.116/2566 15/3/2566

89 31/1/2566 66-10-00403 นายขจรพล ดอมไธสง ค่าใช้สอย      91,520.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรพ/ขจรพล
บย.117/2566 15/3/2566

90 31/1/2566 66-10-00404 นายขจรพล ดอมไธสง ค่าวัสดุ       3,000.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-28 กพ.66 สรพ/ขจรพล
บย.117/2566 15/3/2566



16/16

ล ำดับ วันท่ีจ่ำย เลขท่ีเอกสำร ช่ือผู้รับเงิน แหล่งของเงิน  จ ำนวนเงิน รำยกำร เลขสัญญำยืม วันครบก ำหนด

รำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน, ประจ ำเดือน, ประจ ำปี ปีงบประมำณ 2566

ระหว่ำงวันท่ี 31 ม.ค. 2566 ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2566

91 31/1/2566 66-10-00406 นายวรพงศ์ ทรงสน่ัน ค่าใช้สอย      35,500.00
ยืมเงินในการเดินทางไปราชการ

 วันท่ี 1-7 กพ. 66 สรส./วรพงศ์
บย.118/2566 15/3/2566

92 31/1/2566 66-10-00432 นายจิตติพร นาคพันธ์ ค่าใช้สอย          600.00

ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย 

ประจ าเดือน ตค.-ธค.65 สรม./

จิตติพร

93 31/1/2566 66-10-00436 นายอนุชิต ศรีสถิตย์ธรรม ค่าใช้สอย       5,590.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ วันท่ี 4-6 มค.66 

สรอ./อนุชิต

94 31/1/2566 66-10-00436 ว่าท่ี ร.ต. อาทิตย์ ฝ้ันเมา ค่าใช้สอย       1,720.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ วันท่ี 4-6 มค.66 

สรอ./อนุชิต

95 31/1/2566 K66-03-00022 นส.ปริสุทธินี กอพลูกลาง
ค่าตอบแทน

(งบกลาง)
382.50         เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

871,922.44  รวมท้ังส้ิน


