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Code
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006: ธ.กรุงไทย นางกญัญา มาเพ่ิม 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอเุทน อินตะ๊ยา 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร สะการะครีี 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายนทัธพงศ ์ค  าพิละ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายวรีะ วาทา 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสพุรรณ สงิขรอภิบาล 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชกานต ์หิรญัอดุมโชค 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทศัพร อนรุกัษม์าลยักลุ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสนุทร วาทา 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางออนศร ีธนะบญุ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายกลัปนา ฟเูชือ้ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายเป็ง นนัตา 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางปรศิรา ทอ้งฟา้คณุากร 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายเกษม ใหม่กนั 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายทอน ค าปวน 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอุ่นเรอืน แกว้ค  า 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายป้อ ฟเูชือ้ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64
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006: ธ.กรุงไทย นายธีรพงษ ์หทยัแสนสขุสม 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายค ามา จนัทราวงค์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพทุธ แกว้โชน 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายทวน ตาแสงวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายยนต ์แดงซิว 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายแกว้ แกว้โชน 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางหนึง่ฤทยั เกตวุริยิะกลุ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธวชัชยั นุม่นวล 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแกว้ โมบณัดษิฐ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ ์แดงซิว 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางขนิษฐา อา้ยจุม้ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงทิพย ์หนทูดั 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิทยา ตะ๊สุ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอดุร หว้ยผดั 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สยุะตุน่ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดกีาจน ์ตะ๊อา้ย 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรินินัท ์จนัหว้ย 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสราวธุ เทพา 12,375.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสนัต ิเกตวุริยิะกลุ 12,375.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมุนวด ีชาญช่างทหาร 12,375.00           คา่จา้งเหมา เมย.64



006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ปัญญาไว 11,880.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลจนัทร ์แสงหลา้ 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพฒันศ์าสตร์ 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ตา่นอ้ย 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนิยพุา มาหยอ่ม 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ชนมากรุทรพัย์ 10,890.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ธนะบญุ 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขมน้เขตการ 10,395.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนนัฉตัร มาเพ่ิม 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางอรทยั น า้วน 11,385.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายคงเดช ราชกาวี 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนะชยั ปกุเปียง 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บญุศรี 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชยั สกุใส 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสหสัพล พระสลกั 10,890.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสขุครีี 10,890.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา ชินสขุครีี 10,890.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง ตุย้ล  าปาง 10,890.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บญุศรี 11,385.00           คา่จา้งเหมา เมย.64



006: ธ.กรุงไทย นายเกรยีงไกร เสอืบญัชา 10,890.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินตะ๊ยา 10,890.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉตัร มากมี 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สวา่งธรรมครีี 11,385.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางรวภิา ปกุเปียง 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัดิ ์สงิขรอภิบาล 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสนธยา ทาวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพ่ิม 9,405.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสหรกัใหญ่ ทาแดง 9,405.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสะคึ ๊ชินสขุครีี 9,405.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสงิหโ์ต นนัใจวงษ์ 9,405.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายประดบั นาละตะ๊ 9,405.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,405.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายศตาย ุวฒันาธีระกิจ 9,405.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลยั ใหม่กนั 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อ่ินแกว้ 9,900.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสเุทพ โก่งมณี 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายอินหวนั แกว้โชน 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายพิน ใจสา 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ค  าด  า 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64



006: ธ.กรุงไทย นายสมิง วนัดี 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางรุง่ทิวา สจ๊ีะแปง 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรินินัท ์วาทา 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายผดั กนัทะวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัดา นาตะ๊ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางผดั ตาแสงวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางจนัเป็ง สารจมุ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางแสงจนั ติส๊า 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสนีวน ใหม่กนั 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางบวัผดั แดงซิว 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่ทิวา ปัญญา 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธุาชินี สายชาลี 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายเสนอ บวัชุ่ม 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์เป้ียปา 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กณัทะวงษ์ 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายนราวฒิุ มีเงิน 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิรวฒัน ์ยิ่งดี 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายฉตัรชยั สมเทีย่ง 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายธิต ิจรสัพงไพร 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เกือ้ช ู 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64



006: ธ.กรุงไทย นายเจนวทิย ์ใจแพร่ 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละตะ๊ 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราล ีศรเีกือ้ 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางนงคราญ โก่งมณี 9,108.00             คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบณุยาพร แกว้ถึง 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวทิย ์ธิการ 13,365.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรสีดุา องัคะค ามลู 17,127.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวณีา ค  าคง 14,157.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

006: ธ.กรุงไทย นายปรชัญา อินทมา 11,979.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ ์สมบรูณเ์หลอื 14,157.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะ ปานศริิ 15,246.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฎิญญา มั่นหมาย 14,850.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวติร ีมงัคลาด 19,800.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศภุลกัษณ ์แกว้กงัวาล 14,850.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายนทัธพงศ ์อปุการตัน์ 7,336.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรปีระทีป เจิมสม 22,720.00 ใบยืมเลขที ่415/64 ลว.20 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมุนา ปิยานนทช์ยัพร 56,006.00 ใบยืมเลขที ่414/64 ลว.20 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางยวุด ีดงีามเลศิ 1,300.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรวรรณ รกัษาสงัข์ 1,200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาพร เกิดแก่น 1,000.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี



006: ธ.กรุงไทย นายส าราญ เอ่ียมราคนิ 1,000.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรยีนนัท ์หาญรกัษ์ 700.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา ไวยกญัหา 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิศกัดิ ์ทองโกย 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,300.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวนัธร ศรอีรุณนิรนัดร ์ 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ วทิรุานิช 400.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธวชินา สาตรกัษ์ 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิวรรณ จกักะพาก 1,100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายสรุชาต ิบญุชวูงศ์ 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสริวิรรณ ศรสีวุรรณ 1,100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิตมิา ออสนัเทียะ 1,000.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เอ่ียมสภุา 800.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐพร นนัทิวฒัน์ 800.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายธีรพล ช านาญพล 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายสรุกิจ โมบณัดษิฐ 700.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรษิา ชยัสขุสนัติ์ 400.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสโรชา หอมจนัทร์ 600.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนจักร พิทยาพล 600.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นายวชัระ เกษร 1,000.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา



006: ธ.กรุงไทย นายศราวฒิุ สามล 1,200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุาวลัย ์พรหมสวุรรณ 1,500.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิศา โรจนว์ศิษิฐ์กลุ 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชิดุา จ  าเนียรพนัธุ์ 1,100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแกว้กานต ์กญัหา 800.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชตกิา มั่นคง 800.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 520.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญพินิช วศิษิฏศ์าสตรก์ลุ 4,380.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จนัทรพ์า 5,420.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ดอกไม้ 5,320.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นายณรงคศ์กัดิ ์เพชรพลอย 5,320.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชยัวงศ์ 5,520.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางรุง่รตัน ์สารนิตย์ 5,620.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจตนา พรมทอง 5,220.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสริธีร แซ่เฉีย้ง 4,380.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุวรา ดรมาน 4,920.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุาทิพย ์อรทยั 5,420.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจรยิาวด ีทวยชน 5,420.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภยั 5,420.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสดุารตัน ์ช่ืนชม 3,640.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช



006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณา มีเหม็ง 1,560.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภโูต 420.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร จนัทะค า 650.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัฏก์ฤตา สนุทรโรจน์ 950.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาว ีทองใบ 350.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง 1,790.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุารตัน ์ทิพยต์น้ 450.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายประวทิย ์ชะรอยรมัย์ 100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิรด ีจิตตป์รารพ 400.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาสนีิพฒัน ์บวัสรวง 700.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิแจง้สวา่ง 100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายทวศีกัดิ ์เทียรวรรณ 2,200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณีรตัน ์แสงสวุรรณนกุลู 200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรนิีตสิทิธ์ิ กลั่นน า้ทิพย์ 600.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายศกุรนัทร ์ฮามิ 300.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางณฐันพิน เอ่ียมเหมือน 920.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววริยิา ศภุศร 3,270.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพรสรร กณุฑลสรุกานต์ 1,000.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางจิณณพตั แกว้เข่ือนขนัธ์ 1,400.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบตัร 100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิแสงเพชร 3,330.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญณฐัณ ์ทองอร 1,340.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพพิ์ศา เพ็ชรผดุผอ่ง 1,260.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 3,030.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย ์ชวูารี 3,660.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสธิุวฒัน ์สงแทน 1,220.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายบญุเลศิ งามลกัษณมงคล 700.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนลนีย ์พงษนิ์ธิศบวร 1,270.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นายธานี รตันปรชีาชยั 1,780.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสกณุา วสิทุธิรตันกลุ 1,500.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินนัท ์แสนอินอ านาจ 1,200.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา สาธุพนัธุ์ 1,200.00 คา่ตอบแทนกรรมการ เม.ย.64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายชวลติ ศภุสาร 749.00 คา่อินเตอรเ์น็ต เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสนุทร ีพลอยรุง่โรจน์ 1,551.64 คา่ไฟฟา้ เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่.ต.ประทีป เจิมสม 8,400.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายสธุรรม เพชรนิล 33,010.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 7,900.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวชิญ ์ภรูริกัษพิ์ตกิร 13,740.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสทิธ์ิ หงษห์า้ 742.00 คา่โทรศพัท ์มี.ค.64



006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต หิรญัพฤกษ์ 4,820.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ภษิูต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจรสัพร วงคเ์สนา 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ภษิูต

006: ธ.กรุงไทย วา่ที ่รอ.มานพ นามไพร 9,940.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/มานพ

006: ธ.กรุงไทย นายชยตุ มงคลทิวฒัถ์ 7,962.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/มานพ

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวฒัน ์แยม้สะอาด 5,120.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายพิศษิฐ์ พิศษิฐ์บดี 5,220.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายปานสนิ ปวงรงัษี 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตศิกัดิ ์สมรวย 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศกัดิ ์สรรพประเสรฐิ 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั บญุมา 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายภชุงค ์ดวงฤทยั 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั สกุใส 18,750.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แกว้คง 22,380.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวริยิะ ฟักทอง 11,440.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายไชยศกั สอนตะโก 21,480.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวนิิตย ์อ่อนเกลีย้ง 12,480.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเลา๊ะ 16,940.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู คงสวี 12,480.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายคธาวธุ พลายดว้ง 12,480.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรีณา สมพีรว์งศ์ 3,464.40 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64



006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ 3,240.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์ผิวคล า้ 3,570.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ ์สเีขียว 2,080.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนิสติ นนทค์ลงั 2,080.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงศ ์เอกศริพิงษ์ 2,080.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตพิงศ ์หอมจนัทร์ 2,080.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวริงัษีอรุณ 2,080.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายศขิรนิทร ์งามละมยั 2,080.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสายชล สงวนทรพัย์ 2,080.00 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/ชาญชยั

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธ ์ธนะกิจรุง่เรอืง 9,460.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชแูกว้ 2,980.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ตว่นเครอื 2,890.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ประพนัธ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,200.00 คา่เบีย้ประชมุ พ.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายประพนัธพ์งษ ์คงศรรีอด 1,200.00 คา่เบีย้ประชมุ พ.ค.64/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิพงษ ์โกวพฒันกิจ 1,000.00 คา่วสัดเุชือ้เพลงิ เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสกณุา วสิทุธิรตันกลุ 6,000.00 พน่ฆ่าเชือ้ เม.ย.64

1,740,114.04 ทส 1601.2/489 ลว.25 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ  ากดั 40964928.75 หกัเงินสมาชิกสหกรณ ์ขา้ราชการลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ  ากดั 13665404.75 หกัเงินสมาชิกสหกรณ ์พนกังานราชการ



006: ธ.กรุงไทย สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ  ากดั 5352808.75 ช าระหนีบ้คุคลทีส่ามบ าเหน็จบ านาญ

006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 108080.00 โครงการสะสมทรพัยข์า้ราชการลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 17233.00 โครงการประกนักลุ่ม ขา้ราชการลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 307870.00 โครงการสะสมทรพัยพ์นกังานราชการ

006: ธ.กรุงไทย บจ.เอไอเอ GA08650100 49479.00 โครงการประกนักลุ่ม พนกังานราชการ

006: ธ.กรุงไทย การฌาปนกิจสงเคราะหก์รมป่าไม้ 425.00 หกัเงินสมาชิกขา้ราชการลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย การฌาปนกิจสงเคราะหก์รมป่าไม้ 450.00 หกัเงินสมาชิกผูร้บับ  าเหน็จบ านาญ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภาวนีิ วดัสงั 154.48 คนืเงิน กบข กรณีน าสง่เกิน

60466833.73 ทส 1601.2/490 ลว.25 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายเจิดจนัทร ์หนจิูตร 540.00 คนืเงิน GE เน่ืองจากยกเลกิการหกั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิตชา ป้องทพัไทย 640.00 คนืเงิน GE เน่ืองจากยกเลกิการหกั

006: ธ.กรุงไทย นายเสมียน จนัทาพรหม 640.00 คนืเงิน GE เน่ืองจากยกเลกิการหกั

006: ธ.กรุงไทย นายอทุมุพร ศรบีญุเรอืง 540.00 คนืเงิน GE เน่ืองจากยกเลกิการหกั

006: ธ.กรุงไทย นายกิตตชิยั วงศค์  าจนัทร ์ 540.00 คนืเงิน GE เน่ืองจากยกเลกิการหกั

006: ธ.กรุงไทย นางไพจิตร จนัธัมมา 540.00 คนืเงิน GE เน่ืองจากยกเลกิการหกั

006: ธ.กรุงไทย นางสธุาศณีิ วงษาเวยีง 690.55 คนืเงิน GE เน่ืองจากยกเลกิการหกั

4130.55 ทส 1601.2/491 ลว.25 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย กรมบงัคบัดค ี(อญัชล)ี 26310.00 อายดัเงินเดอืน นางอญัชลี

26310.00 ทส 1601.2/492 ลว.25 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาพรรณ พุ่มจนัทร ์ 580.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ



006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรสีง่า 200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิตา ยี่สุ่นสี 1,740.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภมิู มตัโิก 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุง่ตะวนั เหมนาไลย 1,320.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราลกัษณ ์เนตรทิพย์ 440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิภทัร รมิฝาย 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี กนัฑมาศ 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทยั หมอยาดี 2,040.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลกัษณ ์มณีทา่โพธ์ิ 2,720.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปารชิาต ิดว้งสทุธ์ิ 200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวมิุ บตุรดี 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล กณัหา 900.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัญส์ติา ฐิตะเลศิวงศ์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา แกว้โมรา 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นายสวุจิกัษณ ์สวสัดี 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโนร ีโพธ์ิกระเจน 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นายพรชยั ศรรุีง่เรอืงภรณ์ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวุมิล ตน้ศริิ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมล เผา่กณัหา 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ



006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิชยั นามศรี 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ อรยิานนท์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชยั เลศิเกียรตวิงศ์ 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บตุรดี 900.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนที สขุสง่า 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายชารนิทร ์เนียมศรี 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแกว้ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารตัน ์เครอืพิมน 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสนิุตา หงนิพนธ์ 1450.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดษุฏี เรงิหรนิทร ์ 3130.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรตัน ์ศรนิีลพนัธุ์ 1940.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชแูกว้ 2830.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วงัอนานนท ์ 1190.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัพร นาเกลอื 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นายอิทธิ โคตรอาษา 920.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรตัน ์เพชรนอ้ย 3380.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศวิปรยีา เช่ืองพิทกัษ์ 2310.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพห์นู 1170.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางมณีพร นตุวงษ์ 450.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา



006: ธ.กรุงไทย นางสาววนชัพร ใจชืน้ 2140.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนชุ ใจชืน้ 2540.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ ตว่นเครอื 1120.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

006: ธ.กรุงไทย นางสชิุตา บญุยอด 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศภุวรรณ ทองสขุ 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นายไพโรจน ์บญุประเสรฐิ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวติร ีแจง้กลิ่น 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางกรวรรณ โมลา 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสวุรรณา ชยัสนุทร 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางศศมล ประถมพกัตร์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ เปลี่ยนไพร 500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เชือ้มอญ 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรชดุา เชือ้ช่าง 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางจิระประภา ดงีามเลศิ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัพงษ ์ไชยจิตร 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัวสิาข ์สามเสมา 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค ์สายเสน 900.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางอรญา แพรวขวญั 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรธิบล สงิหร์กัษ์ 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจรดา พงษารตัน์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์



006: ธ.กรุงไทย นางสาววาณิชชญา เทพเสนา 500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางชนญัชิดา นุม่หอม 7600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ชนญัชิดา 

006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 4080.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ก าไร

006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวชิญ ์ภรูริกัษพิ์ตกิร 1620.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ก าไร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารตัน ์ชยาภรณ์ 3660.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ก าไร

006: ธ.กรุงไทย นางธัญรศัม ์สทุธิพฒันารตัน์ 4680.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ก าไร

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐา ระวโิรจน์ 4680.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ก าไร

006: ธ.กรุงไทย นางสกณุา วสิทุธิรตันกลุ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสภุาพร แสงละออ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายมนตร ีทองฉออ้น 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรปรยีา พระววิงศ์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล โรทะกะ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายสวุชิยั ศรบีรุนิทร ์ 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารตัน ์กมุภาว์ 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนพรตัน ์ศรพีร 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาวด ีธีระธนนนัต์ 500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาธิตา ทาบทอง 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คดโีลก 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ อนัสกุนั 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายชยตุพงศ ์ศรสีทิธิพิศาลภพ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา



006: ธ.กรุงไทย นางวชัรนิทร ์มียอด 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัญญาศริ ิจินตยาวฒิุ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรสรนิ เขตสงูเนิน 900.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุปาล ีทรรพนนัท ์ 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพิาวรรณ อบกลิ่น 500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลัยากร เชือ้เอ่ียม 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชาต ิเขตสงูเนิน 200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสริริตัน ์แรงคง 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตญาดา เหลางาม 1000.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางลดัดาวลัย ์ศรสีนธิแสง 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ สดุสวาสดิ์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายอนนัต ์วงษอ์าษา 500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายคมสนัต ์วจัรา 1200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นายวฒันะ ชาวไรอ่อ้ย 1100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ทองบอ่ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี น า้ใจ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สกณุา

006: ธ.กรุงไทย นางอรวรรณ ์จรูญรตันพกัตร์ 1440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนนัต ์พลูยรตัน์ 1440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางปราณี บญุสรรค์ 2580.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลทิพย ์แกว้หาญ 1540.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์



006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ คลา้ยศริิ 1540.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ อึ่งทอง 1540.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนสั หมั่นเหมีย้ง 1640.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา บญุสวน 2480.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แกว้ไตรรตัน์ 2160.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเปมิกา โกเลอืน 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาวรรณ เอกะวภิาต 2380.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรญัญา ชยัขรรคเ์มือง 1020.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัทนา สงัขผ์นั 2180.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายภคนิ กลุนอ้ย 1220.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจนัทนาพร วงศร์ตันชยั 2380.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา ค าเคนม่วง 1120.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนรรชนก ศรปีระเสรฐิ 420.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรญัญา บนุนาค 1860.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรปีระทีป เจิมสม 1760.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมุนา ปิยานนทช์ยัพร 4580.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศโิรรตัน ์ขนุทอง 1660.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิญญานนัท ์กลิ่นหวัไผ่ 2300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วลิาศรี 2300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางพิมพช์นาถ ยิ่งสมัพนัธเ์จรญิ 2100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 1880.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิรด ีแสงจนัศรี 4580.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครอืมาศ สขุพลอย 1240.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฎัชร ีจนัทรท์พั 2060.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นายกนก บตุรโคษา 200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บวัสละ 820.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสรุวิรรณ มลูจนัทร ์ 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสทุิสา เพชรยวน 1860.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบญุฉนั ค  าสาสนิธ์ 1560.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ ์เนียมประยรู 1440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉตัร วอ่งการยนต์ 2460.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสวุรรณา จิตขนัที 1960.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศธิร สวุรรณนอ้ย 1440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นายวชัรพนัธ ์พงศพ์นัธุ์ 900.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต หิรญัพฤกษ์ 3940.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวฒัน ์แยม้สะอาด 3340.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นายบญัชร อ่อนศรี 3440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤฒมน เอ่ียมละออ 2800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสขุ 3540.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นายพิศษิฐ์ พิศษิฐ์บด ี 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 



006: ธ.กรุงไทย นายวรีะศกัดิ ์ทิพนาง 2900.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นายปานสนิ ปวงรงัษี 1460.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นางนิตยา สขุวฒันนิ์จกลู 3860.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาพร คงชาญแพทย์ 5100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจรสัพร วงศเ์สนา 2180.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศกัดิ ์สรรพประเสรฐิ 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นายภชุงค ์ดวงฤทยั 4500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชยั บญุมา 3020.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารนิทร ์ตรมีงคล 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายวทิวสั เขียวบาง 500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลัยา สขุสวสัดิ์ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายปฐว ีพฒิุไพโรจน ์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภาณี จ่ายอ๋อง 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัภรณ ์ปณุณวานิชศริิ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายศรรกั จนัทรค์ง 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปนี น าไทย 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรพงษ ์ชนะบญุ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย ์ดวงสวุรรณ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

218250.00 ทส 1601.2/496 ลว.25 พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสธุายทุธ นาคปนค า 78,800.00           ใบยืมเลขที ่417/64 ลงวนัที ่20 พค 2564



006: ธ.กรุงไทย นายสวสัดิ ์เนาวคณุ 177,600.00         ใบยืมเลขที ่418/64 ลงวนัที ่20 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวรีวฒัน ์ประสมสขุ 247,000.00         ใบยืมเลขที ่413/64 ลงวนัที ่20 พค 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาต ิน่ิมพิลา 3,438.88             คา่ไฟฟา้ เดอืน กมุภาพนัธ ์2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00           คา่จา้งเหมาเดอืน เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมพร ก๋าขตัิ 4,950.00             คา่จา้งเหมาเดอืน เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุารกัษ ์ไชยสทิธ์ิ 17,120.00           คา่จา้งเหมาเดอืน เมย 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภา ไชยพร 400.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุจรยี ์สนัทิฐิกวงศ์ 300.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพร พนัดวง 100.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอจัฉรา พฒุวรรณา 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

006: ธ.กรุงไทย นายพรเลศิ บณัฑิตเลศิรกัษ์ 800.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นายเกรกิฤทธ์ิ ศรสีวุอ 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 800.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิชยั อยู่ดี 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 800.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพยว์รรณ ์ก าแพงแกว้ 800.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นางกมลทิพย ์เอ่ียมเหมือน 900.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นางศริวิรรณ ์เกิดแก่น 1,000.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมกุดา ลลีาวฒันพงศ์ 300.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/พรเลศิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนสัพร สง่าเมือง 520.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรศริ ินิธิเศรษฐ์ 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลยั ขนัทรี 400.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวณีา กองฤทธ์ิ 700.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพยอม ทองสวา่ง 720.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญัญนิษฐ์ หอมจนัทร์ 1,020.00             คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นางฐานวด ีโคทนา 920.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพจนา มีแกว้ 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุกร คุม้เจรญิ 1,600.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล มีสขุ 1,600.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นายฉตัรชยั โลหิตหาญ 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นายสตุพิงษ ์สรุนิทรต์ะ๊ 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นายศตวรรษ แรมช่ืน 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑา หางแกว้ 1,100.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางนฤมล เทพชลุพีรศลิป์ 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแอนนา เครง่จรงิ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภคั รตันะดลิกวลิาศ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรญัญา คุม้ครอง 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คงมี 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร



006: ธ.กรุงไทย นางรชัดา เกรยีงศกัดิพิ์ชิต 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางศภุสตุา ชธูง 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นายธกร ลาภะสทิธินกุลุ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นางจารุเนตร ชยันาศรี 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วฒันธรรม 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณภุณ อินเงิน 400.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรสีขุสวสัดิ ์วงคห์มอก 1,440.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นายธนวฒัน ์รบกลา้ 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์วงศอ์ดุม 1,860.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นายนิวตั ิเจรญินิยม 2,060.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรว ีสงัวรวงศา 1,740.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน ์กรรณคชรตัน์ 1,440.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวนีา ชัน้เจรญิ 1,020.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะชาต ิมรเิวช 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญกลุ เมฆกลัจาย 1,640.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภมิูภเูขียว 820.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณศพร สขุพฒัน์ 1,540.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมุาล ีสขุเกษม 1,340.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพช์นก ฤกษบ์  าเพ็ญ 1,540.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 100.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์



006: ธ.กรุงไทย นางนิภา ผลทวี 1,040.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสกุารดา หรั่งยิม้ 1,640.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณชัชา ออ้วเิศษ 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 1,340.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผอ่งสขุสวสัดิ์ 1,720.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพนิ์ภา ระเรงิ 1,620.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายณชยักร ผาทิพพาที 300.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรโีอสถ จิรวฒันชยักลุ 2,140.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนชุ เกิอ้ชู 1,760.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวลัย ์อะทะสวุรรณ์ 400.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายนิวฒัน ์เสง็พรม 1,080.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณวด ีพานทอง 2,140.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดวีลัย ์เฉลาชยั 1,960.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรญิญารตัน ์โชตพิิรุฬหช์ยั 2,340.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายภิรกร วรศิธนเกศรา 2,340.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภสัธารยี ์ไตรทวพีฒัน์ 2,340.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายวสนัต ์ยิ่งงามแกว้ 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตต ิศริคิะรนิทร ์ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายฉตัรพงศ ์สมหมาย 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพทัธ ์ลนีะธรรม 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญพานิช 1,000.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายจิตตชิยั โฉมบตุร 1,100.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายกษมา มสุกิวตัร 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายปวศลิป์ มีบญุ 400.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางจิชฎา สกุาญจนะ 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงคร์กัษ ์จ  าปาทอง 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลกัษณ ์พงังา 1,100.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฎัฐ์ชดุา เป๋อรุณ 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรีณฎัฐา ภสูนีอ้ยปรติร 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจภรณ ์สทิธิ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนัทิกาญจน ์โฉมงาม 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกสทิธ์ิ อมาตยกลุ 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายพงศพศั พะโยม 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายกษิภณ แสงจนัทร์ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลกัษณ ์แช่มชู 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา ภโูอบ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิญา ทองจ าปา 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางส ุชาตชิ  านิ 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางวชัร ีสขุลาภ 1,100.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

006: ธ.กรุงไทย นางวญัเพ็ญ สมอดี 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์



006: ธ.กรุงไทย นางช่อทิพย ์อานนัทร์ตันกลุ 2,250.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ช่อทิพย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาดา นกัมวย 1,500.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ช่อทิพย์

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 1,050.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ช่อทิพย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัจนพร จนัตา 1,200.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ช่อทิพย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สงัขน์  า้มนต์ 780.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 1,280.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 640.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นายเบญจพล โพชชมภู 1,080.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรรีกัษ์ 640.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย ์ไชยา 780.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร รตันารี 1,040.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นายณธมณ คงทอง 1,560.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

006: ธ.กรุงไทย นายศราวธุ แดงงาม 400.00 คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

646662.88 ทส 1601.2/495 ลว.25 พ.ค.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิชาต ิชนาธิปกลุ 14,850.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชนากานต ์ฉินสมุากลุ 13,563.00           คา่จา้งเหมา เมย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายดรุณ เสนามี 9,900.00 คา่จา้งเหมา เม.ย.64

โอนเงินวนัที ่28 พฤษภาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ รต.อนชิุต จินดาใจ 73,800.00 ใบยืมเลขที ่412/64 ลว. 18 พ.ค. 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวริาวธุ บวัโรย 30,500.00 ใบยืมเลขที ่416/64 ลว.20 พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสรุศกัดิ ์บกุเจียมอาจ 1,100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางศริลิกัษณ ์จนัทนส์คุนธ์ 600.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสทุธิพร ภกัดกีลุ 1,200.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปัทว ีวงวนัดี 500.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเกวร ีมาตราสงิห์ 1,100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/ยวุดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวโรจนา บวัทอง 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมศกัดิ ์โรจนเ์อกจิตต์ 100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย. 64/จิรภา

011: ธ.ทหารไทย นางเบญจวรรณ คงรวย 900.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/จฬุาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกาญจนา กระเรน็ 5,620.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกิตยิา ภูภ่ิรมย์ 5,620.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสพุชัภรณ ์ลอ้เรอืงสนิ 5,420.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/เพ็ญพินิช

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวจิารณ ์เสนสกลุ 1,100.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกนัยกร ทองมาก 420.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฎัฐ์ธนนั ทรพัยโ์ภค 1,520.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวธนชนม ์ทวชีีพ 1,320.00 คา่ลว่งเวลา เม.ย.64/วจิารณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวสิทิธ์ิชยั เขตสกลุ 1,366.07 คา่ไฟฟา้ มี.ค. 64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศราวฒิุ ภูเ่งิน 2,320.00 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64/ธีรวฒัน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธุร สทุธิมิตร 7,839.50 คา่เบีย้เลีย้ง เม.ย. 64



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธุร สทุธิมิตร 8,272.00 คา่เบีย้เลีย้ง มี.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมบรูณ ์ธีรบณัฑิตกลุ 5,830.10 คา่เบีย้เลีย้ง พ.ค.64/สมบรูณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรตันา สอาดนกั 1,500.00 คา่เบีย้ประชมุ พ.ค.64/สพินนา

197,160.67         ทส 1601.2/489 ลว.25 พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยทุธ เสีย้วยิม้ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวตรสีคุนธ ์รุง่อดุมผล 1,080.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประสาท จิตตว์ารี 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปัณฑารยี ์แสงไสยาศน์ 920.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวฐิตกิาญจน ์ศรสีรุยิะ 1,800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางนวรตัน ์วงษย์ี่ 1,180.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพิมพล์ภทัร เอ่ียมธรกลุ 2,040.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจิราพรรณ ์หลวิปลอด 2,240.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สภุาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเบญจมาศ สสีจุารย์ 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ณฐัวฒิุ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางนวลสกลุ ประเสรฐิศรชีล 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอาทิตย ์อระเอ่ียม 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมารษิา ประทมุสทิธ์ิ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 800.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภาณพุงศ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเมธาว ีศกุรวรรณ 450.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/สนิุตา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอานนท ์ถิระปรดีานนัท์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อานนท ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐัฐา อ่อนสวุรรณ 500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพชัรนิทร ์ทองมาก 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสายทิพย ์เหมศริิ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อนงค์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพีรณฐั ชยัณรงค์ 2240.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ก าไร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบญุภา ชมุทอง 2680.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลนิพิศ นนพิจิตร 1860.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ วา่ที ่ร.ต.นพดล เกษจนัทร์ 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชยัพฤกษ ์สขุมงคล 300.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางธัญวลยั บญุช่วย 2480.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐัธิษาน ์ธาราเหลอืงมงคล 2380.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมานิกา แกว้แกมเอม 1880.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววรญัญาภรณ ์ช านาญศรสีนิเพชร 2060.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/อรวรรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวริาวธุ บวัโรย 1240.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

014: ธ.ไทยพาณิชย์ วา่ทีร่อ้ยตรอีนชิุต จินดาใจ 2200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวฐาปนี รงคตุ 2200.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสภุาพร ไสยสภุีย์ 2620.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ประทีป

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นชุนานนทเ์ทพ 1420.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายจาตรุนต ์ปันวณิชกลุ 100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอรญา เหง่าศลิา 1340.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเกษณี เอกะวภิาต 1260.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนพดล โพธ์ิเสอื 1640.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดษิพรกรภทัร ์อินหอคอย 1440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/เครอืมาศ 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนนัทพร แกว้วรรณะ 2500.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายหาญณรงค ์พิมสวสัดิ ์ 2480.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจารุวรรณ จมูจะนะ 3540.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 5100.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวแสงจนัทร ์ครองปัญญา 3440.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/ภษิูต 

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอรทยั มีมงัคละ 700.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกฤษณพ์งศ ์ลิ่วพฤกษพนัธ์ 600.00 คา่ลว่งเวลาเดอืน เมย 64/วารนิทร ์

67110.00 ทส 1601.2/496 ลว.25 พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุง่กานต ์โลศริิ 13,200.00           คา่เบีย้ประชมุ เดอืน พค 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสชุาดา เกษรเกิด 14,427.88           คา่ประกนัรถยนต ์เดอืน เมย 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววารนิทร ์สดุทรวง 100.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเพ็ญศร ีสพัโส 100.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวฒิุชยั สาน า้อ่าง 100.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรินิาถ ฝอยทอง 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณฐันิชา จีระบตุร 200.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/ณิชาภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปรชัญาทว ีนามงาม 600.00                คา่ลว่งเวลา เดอืน เมย 2564/มนสัพร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมุาพร บวัวเิชียร 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววลยัรฐั นิสยัดี 600.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วฒิุกร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉฐัภสัส ์นิลพฤกษ์ 2,880.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศริเิทพ สจุรรยา 1,740.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอษุา ศริสิจัจงั 820.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวธันยากรณ ์ศรเกษตรนิทร์ 920.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายป่ืนพงศ ์พานิชสนุทร 1,120.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพิพฒัน ์บญุรกัษา 700.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวนวฒัน ์แกว้ก าเนิด 1,240.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนนัทนา สทุธิมิตร 800.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางจตพุร ไตรสทุนัธ์ 1,640.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ฉฐัภสัส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสนิุสา บางบอ่ 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ปฏิมาพร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางละม่อม วรพทุธ 300.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ วา่ทีร่อ้ยตรบีรณิต เลา้สวุรรณ์ 1,000.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายกววีงศ ์วเิศษสมบตัิ 500.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนชักฤศ ตดัสายชล 1,000.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/วสนัต์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสรุเชษฐ์ เศรณีวจิยักิจการ 900.00                คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/ช่อทิพย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุง่กานต ์โลศริิ 1,920.00             คา่ลว่งเวลาเดอืนเม.ย.64/นนทชา

48,407.88           ทส 1601.2/495 ลว.25 พ.ค.64


