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006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 1,350.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 4,910.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 1,250.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 1,370.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 3,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พิชัย

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 2,280.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 2,280.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง 5,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 5,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 5,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 2,280.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 3,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 3,740.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ แกล้วทนงค์ 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางศิรินทร์ จันทนู 4,800.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชราภา เอ่ียมเอก 5,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พรมจันทร์ 4,080.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางอรุณศรี รัตนพันธ์ 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราจิน เพ่ือนชอบ 5,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวถวิกา ติตสนิท 5,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน 3,540.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 2,240.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 1,320.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ 5,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวล าพึง ลาลุน 3,700.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสมศรี เขตสูงเนิน 4,760.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายธนชาติ ศรีเพ็ง 400.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม 500.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายเอกสิทธ์ิ อมาตยกุล 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายพงศพัศ พะโยม 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายกษิภณ แสงจันทร์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ แช่มชู 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายกวีวงศ์ วิเศษสมบัติ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายธนัชกฤศ ตัดสายชล 400.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา ภูโอบ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิญา ทองจ าปา 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 500.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอ านาจ 400.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 400.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน 500.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นายวันชัย กิติยะ 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแววมณี โลกรัก 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสุชาดา ส าราญจิตต์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายปุณยพล ค ามุง 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันภียาฬ์ วันเห่า 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชญา ต้นสกุล 100.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์ติมา แหวนหรุ่น 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ชนก รุ่งอนันต์ 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชานันท์ ธนะวงศ์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาพร โยกเกณฑ์ 100.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนู สุขประเสริฐ 400.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวรัตน์ อ่างบัว 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน จาดภักดี 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรุตา จอนไธสง 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพาภรณ์ โพธ์ิเสือ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน กัลยาวงศา 100.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร



006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ิสิทธ์ิ แสนประเสริฐ 500.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลลิสา สาตะรักษ์ 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 1,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นายวิทิตชัย วงศ์เจียมรัตน์ 1,300.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนิตสุภา บ้ังทอง 1,600.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ ไชยยงยศ 7,050.00                ค่าจัดงาน ส.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ ไชยยงยศ 2,920.00                ค่าจัดงาน ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 2,060.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน เรืองฤทธ์ิสาระกุล 3,820.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 4,020.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 3,820.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 4,120.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 4,040.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 3,820.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี ทองแจ้ง 3,080.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกตน์สิรี สุวรรณน้อย 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา ม่ันเหมาะ 2,980.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 2,240.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 4,020.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 2,860.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 2,980.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 2,860.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส สุขขี 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ค่ าคูณ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 3,180.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงค์ เทียนชัย 2,460.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/กิตติพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 1,240.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 3,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 4,140.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 1,440.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางวิภาวรรณ บุญประเสริฐ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดลทิพา คงพ่วง 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์ 4,440.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 2,980.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 2,240.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติมณฑน์ ส าอางศรี 1,290.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางกัลยกร สตีเว่นส์ 2,780.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ผลโยธิน 200.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา เปรมวิสิษฐ์ 3,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 5,820.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 4,040.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 5,820.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 3,320.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีวงษ์ 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 3,820.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 5,720.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สังข์ทอง 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

293,960.00           ทส. 1601.2/749
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 2,820.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บุญราศรี 3,420.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 2,480.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางละม่อม วรพุทธ 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ละม่อม

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 4,140.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปาริชาติ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/เพ็ญสุรัศม์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพ่ิมผลนิรันดร์ 800.00                  วัสดุเช้ือเพลิง ส.ค.65

16,260.00             ทส. 1601.2/749

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  25 สิงหาคม 2565


