
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายวิชิต กัณหา 2,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 5,720.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 4,700.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 4,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งรัตน์ สารนิตย์ 5,720.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา กระเร็น 5,320.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ 5,520.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วิชิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิศค์ สนิทวงศ์ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะอร ผู้แต้ม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสายชล นนท์แก้ว 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาภรณ์ อบเชย 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นายสัมฤทธ์ิ กาญจนพัฒน์ 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ แสนภักดี 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวิตา สุวรรณดี 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชลี ขวัญเนตร์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร อนานู 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริตา มงคล 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนัทธมน นุชบางเด่ือ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางล าพู ดอกกุหลาบ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี ธนพัตร์ ช านาญพนา 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ คุณพิโน 2,250.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 1,650.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล กัณหา 1,950.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คดีโลก 1,650.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นายศุภชาติ เขตสูงเนิน 1,950.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์ 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักษณ์ สวัสดี 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโนรี โพธ์ิกระเจน 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชัน สืบวงศ์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมล เผ่ากัณหา 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิชัย นามศรี 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ อริยานนท์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 400.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาพร แสงละออ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรปรียา พระวิวงศ์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล โรทะกะ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัตน์ กุมภาว์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนพรัตน์ ศรีพร 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาธิตา ทาบทอง 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายชยุตพงศ์ ศรีสิทธิพิศาลภพ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางวัชรินทร์ มียอด 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายปริญ สมอดี 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรสริน เขตสูงเนิน 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิพาวรรณ อบกล่ิน 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยกร เช้ือเอ่ียม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรัตน์ แรงคง 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตญาดา  เหลางาม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ สุดสวาสด์ิ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ชมช่ืน 400.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ วงษ์อาษา 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายคมสันต์ วัจรา 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ทองบ่อ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี น้ าใจ 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นายด ารงค์ศักด์ิ ค าประสพ 300.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณรัชญ์ วิริต 600.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกศินี ถึงพร้อม 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญชนก ทองรักษ์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิศา บางบ่อ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช เก้ือชู 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เส็งพรม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นายภิรกร วริศธนเกศรา 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิสา เชาว์ช่างเหล็ก 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ปฏิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล มีศรี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา วิริยะกาล 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิทย์ ชูเพชร 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐศิริ ดนตรี 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสมคิด สอนศรี 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์



006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ โรจนวรพันธ์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัยลดา บุตรศรีภูเภา 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์ 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิดา ย่ีสุ่นสี 200.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวัฒน์ จันทร์ช่ืน 100.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทธ์ธีรา กองทอง 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรีรักษ์ 500.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฏิมาพร จันทร์ชู 500.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย หมอยาดี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธ์ิ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางนวรัตน์ วงษ์ย่ี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางจิราพรรณ์ หลิวปลอด 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมัทนา มหาสุคนธ์ 500.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 800.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางวัลยา บุตรดี 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.อัฐกานต์ ย้ิมอารี 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางจิชฎา สุกาญจนะ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์รักษ์ จ าปาทอง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐ์ชุดา เป๋อรุณ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี.รต.บริณต เล้าสุวรรณ์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายวทัญญู ย้ิมย่อง 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางปิยะฉัตร์ หอมแก่นจันทร์ 900.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสุ ชาติช านิ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางวันเพ็ญ สมอดี 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 7,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 3,200.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉรา จันสีนะ 7,900.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ์ ส้มเกล้ียง 4,560.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศานาถ เศรษฐบุตร 6,960.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรศยา สมจัย 7,380.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 6,460.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ จีระบุตร 7,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต



006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 7,700.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 5,920.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/บัณฑิต

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 200.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพันธ์ุ 500.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 2,880.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีรัอยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 800.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ รบกล้า 1,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ วงศ์อุดม 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ เจริญนิยม 1,100.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี สังวรวงศา 1,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 1,100.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนา ช้ันเจริญ 1,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะชาติ มริเวช 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญกุล เมฆกัลจาย 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธันยากรณ์ ศรเกษตรินทร์ 1,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว 1,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายป่ินพงศ์ พานิชสุนทร 3,080.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายวนวัฒน์ แก้วก าเนิด 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายวรรเฉลิม มีนาม 1,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 2,680.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณศพร สุขพัฒน์ 1,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมาลี สุขเกษม 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 2,680.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางนิภา ผลทวี 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุการดา หร่ังย้ิม 3,080.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา อ้อวิเศษ 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางจตุพร ไตรสุทันธ์ 1,300.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 1,300.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายอลงกต อาจคะนอง 1,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนา สังข์ผัน 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 900.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางนิตยา สุขวัฒน์นิจกูล 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย ภูสีเงิน 800.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายวีระสันต์ อาจไพวัลย์ 200.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี ณภัทร สุขเม่า 500.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 1,300.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทฤฒมน เอ่ียมละออ 1,100.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 1,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายไพรสาน เม้ียนมิตร 200.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 2,880.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย์ 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 1,000.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 200.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บุตรดี 1,100.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชล 400.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ อระเอ่ียม 600.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายนที สุขสง่า 1,100.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายชารินทร์ เนียมศรี 600.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสุพัฒธนพล สุขแดง 800.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาริษา ประทุมสิทธ์ิ 600.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว 600.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิญญานันท์ กล่ินหัวไผ่ 800.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 400.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ เครือพิมน 1,100.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปนี รงคุต 800.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ย่ิงงามแก้ว 6,780.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 3,680.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 2,240.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทิสา เพชรยวน 7,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุญฉัน ค าสาสินธ์ 5,360.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 7,400.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 5,560.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 5,560.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/วสันต์

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 900.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น 1,820.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 2,260.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางปราณี บุญสรรค์ 3,700.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายชัยพฤกษ์ สุขมงคล 1,960.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ คล้ายศิริ 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล 2,460.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ อ่ึงทอง 3,280.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนัส สุขโต 3,280.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา บุญสวน 2,860.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แก้วไตรรัตน์ 3,700.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางมานิกา แก้วแกมเอม 2,980.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเปมิกา โกเลือน 1,020.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี พ่วงแก้ว 200.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวถานิตรา เอ่ียมหร่าย 2,040.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทนาพร วงศ์รัตนชัย 3,700.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา ค าเคนม่วง 3,280.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกษณี เอกะวิภาต 2,480.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ จอมศรี 3,180.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สุขทวี 1,200.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต ข่าทิพย์พาที 300.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาดา นักมวย 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชดาพร แวววงษ์ 700.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/กนกวรรณ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลธิชา คนมาก 1,100.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย หอกิจเจริญ 1,500.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางมนต์สินี ศรีสมบูรณ์ 600.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/กนกวรรณ
412,870.00           ทส. 1601.2/696

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพ่ิมผลนิรันดร์ 700.00                  ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอัจฉรา หล่ายแปด 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/อัจฉรา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางประภัสสร กระจายศรี 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/วาสนา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ศุภฤกษ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุภาพรรณ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ 2,580.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 1,600.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/ฉัฐภัสส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีนพดล เกษจันทร์ 500.00                  ค่าตอบแทน ก.ค.65/อิศเรศ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบุญภา ชุมทอง 2,560.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร 1,420.00                ค่าตอบแทน ก.ค.65/เกรียงศักด์ิ
16,060.00             ทส. 1601.2/696

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 15 สิงหาคม 2565


