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006: ธ.กรุงไทย นายกษมา มุสิกวัตร 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนาพร ตระกูลดิษฐ์ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญารัตน์ กล่ินสกุล 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรืองศรี 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ปิติวัฒนาชัย 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนนิกานต์ อุดค าเท่ียง 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา มูลพฤกษ์ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ แสงสุวรรณ์ 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดรุณี จันทรโชติ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา ปัญจาคะ 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ เสวตานนท์ 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กษมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 800.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยา สุขสวัสด์ิ 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐาภรณ์ แก่นนาค า 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปฐวี พุฒิไพโรจน์ 500.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณ์พงศ์ ล่ิวพฤกษพันธ์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐภรณ์ ปุณณวานิชศิริ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปนี น าไทย 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมีณา ดีโพธ์ิรัมย์ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ ม่ันบัว 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ดวงสุวรรณ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 2,120.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 2,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎชรี จันทร์ทัพ 2,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช านาญศรีสินเพชร 2,740.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรัญญา บุนนาค 2,640.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 2,740.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 2,420.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จันทร์พา 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ดอกไม้ 2,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ศักด์ิ เพชรพลอย 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรญา เหง่าศิลา 2,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 2,320.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลทิพย์ แก้วหาญ 2,540.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสุวรรณา จิตขันที 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โพธ์ิเสือ 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวดิษพรกรภัทร์ อินหอคอย 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร สุวรรณน้อย 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 2,740.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวัลลภ พันธ์ุสระน้อย 2,240.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรินยา ศรีประย่า 2,040.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 2,040.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 6,920.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 3,710.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 3,910.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 7,244.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน 13,196.00            ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย สุดชา 4,684.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายธีะศักด์ิ จิระพงษ์ 5,000.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พรพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายนพรัตน์ เครือหงษ์ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันเพ็ญ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิพร ภักดีกุล 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิชญ์ญา อาษารบ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางณิชชา ศรีวะรมย์ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสระยา อุ่มบางตลาด 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจักขณา รัตนคช 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทวี วงวันดี 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาพร เกิดแก่น 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายส าราญ เอ่ียมราคิน 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางวลัยพร ประดิษฐ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกวรี มาตราสิงห์ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายสมภพ กองก่ิง 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวดี มนตรีศาสตร์ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียนันท์ หาญรักษ์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวนันท์ แสงโต 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา ไวยกัญหา 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิศักด์ิ ทองโกย 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ โม้แก้ว 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ศรีตระกูล 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายเมทิน อินทร์แย้ม 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น้ ามนต์ 300.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นายเบญจพล โพชชมภู 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร รัตนารี 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังคณา ทองค า 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐ์ดรัณ ธรวัฒน์ภากุล 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรันญา จิวัสสกุล 300.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันภียาฬ์ วันเห่า 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชญา ต้นสกุล 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์ติมา แหวนหรุ่น 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ชนก รุ่งอนันต์ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชานันท์ ธนะวงศ์ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาพร โยกเกณฑ์ 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนู สุขประเสริฐ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวรัตน์ อ่างบัว 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน จาดภักดี 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรุตา จอนไธสง 800.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพาภรณ์ โพธ์ิเสือ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน กัลยาวงศา 400.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ิสิทธ์ิ แสนประเสริฐ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอ านาจ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 800.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นายวันชัย กิติยะ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแววมณี โลกรัก 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นางสุชาดา ส าราญจิตต์ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นายปุณยพล ค ามุง 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักษณ์ สวัสดี 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโนรี โพธ์ิกระเจน 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวิมล ต้นศิริ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมล เผ่ากัณหา 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ



006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิชัย นามศรี 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ อริยานนท์ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นายสุจริต ชวนร าลึก 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/สุจริต
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิตย์ เกาะเกตุ 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/สุจริต
006: ธ.กรุงไทย นายสิบตรี ห้าวหาญ 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/สุจริต
006: ธ.กรุงไทย นายสืบ พรานเจริญ 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/สุจริต
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย จันทร์ทอง 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/สุจริต
006: ธ.กรุงไทย นายรังสรรค์ ชุมชอบ 1,280.00              ค่าเบ้ียเล้ียง เม.ย.65/สุจริต
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 4,500.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.-ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 4,212.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.-ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 4,322.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.-ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจรัตน์ พรหมพิทักษ์ 4,950.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ คงศรี 17,120.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 15,126.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา เชิงรู้ 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ป้ันชูศรี 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน้ ารัก 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนาภรณ์ หม่ืนแก้ว 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมณฑล งามประเสริฐ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ จ่ันประดับ 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิชา กระจ่างจิตร์ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริณัฎฐ ภูมิพัฒนพงศ์ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกษม มาลามณีรัตน์ 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงธ์ อยู่เย็น 11,880.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ตาเป็ง 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย นาสิงห์คาร 8,910.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 19,250.00            ใบยืมเลขท่ี  500/65 ลว. 11 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น 4,085.26              ใบยืมเลขท่ี  502/65 ลว. 11 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ปัญญาบุตร 74,300.00            ใบยืมเลขท่ี  495/65 ลว. 11 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบัตร 12,260.00            ใบยืมเลขท่ี  503/65 ลว. 11 ก.ค. 65

604,469.26         ทส. 1601.2/611

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางอรทัย มีมังคละ 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วารินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง 1,365.00              คาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ก.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุรศักด์ิ บุกเจียมอาจ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ยุวดี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 4,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พงษ์ศักด์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดวงพร
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9,765.00            ทส. 1601.2/611

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ า 1,340.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ บุญสูง 240.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 3,440.00              ค่าพาหนะ มิ.ย
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 3,900.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด 500.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 556.00                ค่าพาหนะ ก.ค.65/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนิน 20,840.00            ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุรีวรรณ์ โนสี 20,840.00            ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ชาญณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 4,420.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 7,885.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/หาญณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ บุญรักษา 6,571.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/หาญณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 525.00                ค่าอาหารประชุม มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ 14,260.00            ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชิตพล เช้ือสะอาด 8,800.00              ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทินกร
006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เจสะวะ 12,700.00            ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทินกร
006: ธ.กรุงไทย นางอรุณ อินหน่อแก้ว 12,260.00            ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/ทินกร
006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แก้วคง 22,140.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายวินิตย์ อ่อนเกล้ียง 22,640.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนุกูล คงสวี 22,140.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายฮาริพันธ์ เกตุชู 16,640.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพงษ์ มากเพชรศรี 16,640.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายธีระยุทธ์ิ สุวรรณใจดี 16,640.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานุเคราะห์ 16,640.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 2,000.00              ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 4,440.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 3,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอ้ือใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 5,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 6,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 3,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณกร จูมปา 5,680.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 4,660.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสินีนิษฐ์ ง้ิววิจิตร 3,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 5,680.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 5,460.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 6,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 5,480.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 5,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 4,860.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีพูล 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 5,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธ์ิเงิน 3,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 3,920.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 4,480.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว 4,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศรี 4,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 1,750.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 2,650.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถ่ิน 5,460.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 4,660.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 5,060.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 5,120.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 6,060.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน จ่ันเพชร 2,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 5,520.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 3,630.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 6,360.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เช่ืองพิทักษ์ 4,470.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู 2,870.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 4,680.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางมณีพร นุตวงษ์ 3,810.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจช้ืน 5,520.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช ใจช้ืน 6,510.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 4,080.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 500.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพันธ์ุ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีรัอยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ รบกล้า 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ วงศ์อุดม 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ เจริญนิยม 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี สังวรวงศา 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 2,120.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนา ช้ันเจริญ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะชาติ มริเวช 2,520.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญกุล เมฆกัลจาย 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธันยากรณ์ ศรเกษตรินทร์ 2,320.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว 2,120.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายป่ินพงศ์ พานิชสุนทร 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์



006: ธ.กรุงไทย นายวนวัฒน์ แก้วก าเนิด 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายวรรเฉลิม มีนาม 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 2,220.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณศพร สุขพัฒน์ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมาลี สุขเกษม 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 2,520.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางนิภา ผลทวี 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุการดา หร่ังย้ิม 2,220.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา อ้อวิเศษ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางจตุพร ไตรสุทันธ์ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายอลงกต อาจคะนอง 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนา สังข์ผัน 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางนิตยา สุขวัฒน์นิกูล 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย ภูสีเงิน 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี ณภัทร สุขเม่า 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ จูมจะนะ 200.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทฤฒมน เอ่ียมละออ 1,920.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 2,220.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 2,520.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย์ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรสา บุญประเสริฐ 800.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัศนีย์ น้ าแก้ว 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา เหมืองทอง 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐาพร จริยะปัญญา 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภากร นิลเขียว 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณรัชรา ช่วงภักดี 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยกร กุลประชีพ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณ ฐฌา ปลูกปัญญาดี 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางใจนาฏ อาจทนอง 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรนิสา บุตะเคียน 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐานิกา โชติศิริพาณิชย์ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 2,190.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 5,830.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 3,430.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 3,180.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อมรรัตน์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล มีศรี 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา วิริยะกาล 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุวิทย์ ชูเพชร 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐศิริ ดนตรี 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสมคิด สอนศรี 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ โรจนวรพันธ์ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัยลดา บุตรศรีภูเภา 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์ 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิดา ย่ีสุ่นสี 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทธ์ธีรา กองทอง 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี กันทากาศ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรีรักษ์ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฏิมาพร จันทร์ชู 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย หมอยาดี 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธ์ิ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางนวรัตน์ วงศ์ย่ี 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางจิราพรรณ์ หลิวปลอด 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยาลักษณ์ นนทะโคตร 400.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมัทนา มหาสุคนธ์ 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 400.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกศินี ถึงพร้อม 2,280.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญชนก ทองรักษ์ 2,960.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 2,180.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิศา บางบ่อ 2,280.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช เก้ือชู 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐา รักยืด 400.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 1,340.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เส็งพรม 1,140.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณวดี พานทอง 720.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 2,820.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายภิรกร วริศธนเกศรา 2,820.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์ 2,820.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิสา เชาว์ช่างเหล็ก 2,480.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ปฏิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ คุณพิโน 2,850.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 2,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล กัณหา 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คดีโลก 3,150.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นายศุภชาติ เขตสูงเนิน 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาพร แสงละออ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉอ้อน 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรปรียา พระวิวงศ์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล โรทะกะ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายสุวิชัย ศรีบุรินทร์ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัตน์ กุมภาว์ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนพรัตน์ ศรีพร 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาธิตา ทาบทอง 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายชยุตพงศ์ ศรีสิทธิพิศาลภพ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางวัชรินทร์ มียอด 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัญญาศิริ จินตยาวุฒิ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรสริน เขตสูงเนิน 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท์ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิพาวรรณ อบกล่ิน 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยกร เช้ือเอ่ียม 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรัตน์ แรงคง 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตญาดา เหลางาม 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางลัดดาวัลย์ ศรีสนธิแสง 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจวรรณ สุดสวาสด์ิ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายอนันต์ วงษ์อาษา 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายคมสันต์ วัจรา 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ทองบ่อ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี น้ าใจ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ย่ิงงามแก้ว 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นางวัลยา บุตรดี 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.อัฐกานต์ ย้ิมอารี 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา



006: ธ.กรุงไทย นางจิชฎา สุกาญจนะ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์รักษ์ จ าปาทอง 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐ์ชุดา เป๋อรุณ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี.รต.บริณต เล้าสุวรรณ์ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นางสุ ชาติช านิ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นางวันเพ็ญ สมอดี 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วัลยา
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 800.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บุตรดี 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชล 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ อระเอ่ียม 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายนที สุขสง่า 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายชารินทร์ เนียมศรี 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสุพัฒธนพล สุขแดง 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาริษา ประทุมสิทธ์ิ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ เครือพิมน 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น 2,220.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครือมาศ สุขพลอย 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางปราณี บุญสรรค์ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพฤกษ์ สุขมงคล 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ คล้ายศิริ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ อ่ึงทอง 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนัส สุขโต 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา บุญสวน 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แก้วไตรรัตน์ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางมานิกา แก้วแกมเอม 2,520.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเปมิกา โกเลือน 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวถานิตรา เอ่ียมหร่าย 2,020.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทนาพร วงศ์รัตนชัย 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา ค าเคนม่วง 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกษณี เอกะวิภาต 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ จอมศรี 2,420.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย 4,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยาวดี ทวยชน 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรังสิมา เสริมพานิช 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์



006: ธ.กรุงไทย นายสันติ รุจิรัตน์วานิช 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล กรณ์สนธ์ิ 400.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวนีย์ เกิดทิพย์ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติมา เธียรถาวร 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุอธิญา ทองเกล้ียง 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นายเบญจรงค์ ช้างสีสังข์ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนูลัยลา มะยูนุ๊ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 5,480.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 5,880.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทิสา เพชรยวน 5,880.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุญฉัน ค าสาสินธ์ 5,680.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 5,880.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 5,480.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 2,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววงเดือน ด าสะดี 13,050.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,250.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาภรณ์ ด ารงค์ไทย 17,820.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า เม.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า เม.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า เม.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า เม.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า เม.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า เม.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า เม.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า มี.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า มี.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า มี.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า มี.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า มี.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า มี.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า มี.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00              ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ค.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 8,440.00              ใบยืมเลขท่ี 510/65 ลว. 18 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 12,450.00            ค่าจ้างเหมา  มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษ์พันเทา 12,450.00            ค่าจ้างเหมา  มิ.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00              ค่าจ้างเหมา  มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,250.00            ค่าจ้างเหมา  มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 13,755.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 4,950.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเล็ก 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65

1,142,857.00      ทส. 1601.2/632

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ 2,220.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ฉัฐภัสส์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธิติกร กิตตินันท์ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธิติกร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุภาพรรณ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางประภัสสร กระจายศรี 3,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วาสนา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีนพดล เกษจันทร์ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อิศเรศ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบุญภา ชุมทอง 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประกิตต์ิ ดาราสว่าง 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววาสนา อินทรชิต 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เสริมยชญ์

22,220.00          ทส. 1601.2/632

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 1,048.50              ค่าโทรศัพท์ ม.ค.- ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 1,886.40              ค่าไฟฟ้า ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 417.30                ค่าอินเตอร์เน็ต มี.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 417.30                ค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 1,794.68              ค่าไฟฟ้า มี.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 1,656.17              ค่าไฟฟ้า มี.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณา มีเหม็ง 420.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภูโต 840.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง 840.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภารัตน์ ทิพย์ต้น 1,020.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง 840.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ เทียรวรรณ 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางณัฐนพิน เอ่ียมเหมือน 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิริยา ศุภศร 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
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006: ธ.กรุงไทย นายศุกรันทร์ ฮามิ 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต จันทร 1,680.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 1,680.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร 840.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์พิศา เพ็ชรผุดผ่อง 840.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 1,680.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย์ ชูวารี 1,080.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบุญเลิศ งามลักษณมงคล 420.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร 1,020.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 840.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อภิรัฐ
006: ธ.กรุงไทย นางสุทิมา ภูละมุล 100.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อภิรัฐ
006: ธ.กรุงไทย นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อภิรัฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 300.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา ปรางทอง 500.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิญญานันท์ กล่ินหัวไผ่ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วิลาศรี 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางพิมพ์ชนาถ ย่ิงสัมพันธ์เจริญ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางธัญวลัย บุญช่วย 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิรดี แสงจันศรี 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปนี รงคุต 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย์ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาวรรณ เอกะวิภาต 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายอนุพงศ์ ใจม่ัน 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีวงษ์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สังข์ทอง 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ไพจิตร 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 3,280.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 3,480.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2,140.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย สิบต ารวจเอกหญิงณัฐชยา คมข า 4,640.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 4,640.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 5,480.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 3,080.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 3,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา ย้ิมเฟือง 550.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางจรรยา โภคะ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 4,120.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกุมา มณีทับ 1,250.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธ์ิ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค ารอด 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 5,160.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 1,936.00              ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 417.25                ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 1,444.50              ค่าโทรศัพท์ เม.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 280.25                ค่าโทรศัพท์ พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 3,771.50              ค่าไฟฟ้า เม.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 4,550.50              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 2,780.38              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                ค่าน้ าประปา พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                ค่าโทรศัพท์ พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 738.25                ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.30              ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 2,475.25              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายธัณยภาคย์ ริมฝาย 4,275.75              ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 192.60                ค่าน้ าประปา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3,776.15              ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 1,667.42              ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 192.60                ค่าน้ าประปา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 706.17                ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 4,004.49              ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 3,464.88              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 738.25                ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3,876.00              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางวิภาวรรณ บุญประเสริฐ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดลทิพา คงพ่วง 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติมณฑน์ ส าอางศรี 850.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางกัลยกร สตีเวินส์ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ผลโยธิน 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นายตรัยพัทธ์ ทัดแก้ว 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา เปรมวิสิษฐ์ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ

210,170.22         ทส. 1601.2/639

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 240.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฏฐ์ธนัน ทรัพย์โภค 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิจารณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรัฐ สุขพูน 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อภิรัฐ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมลา 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/เพ็ญสุรัศม์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดิศจี ไศลเพชร์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ณัฐชยา (10 ฏีกา)
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิสิทธ์ิชัย เขตสกุล 1,483.05              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/อดิเทพ

11,283.05          ทส. 1601.2/639

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 58,800.00            ใบยืมเลขท่ี 512/65 ลว. 19 ก.ค. 65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 22 กรกฏาคม 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 25 กรกฏาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 18,620.00            ใบยืมเลขท่ี 515/65 ลว. 19 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 30,050.00            ใบยืมเลขท่ี 516/65 ลว. 19 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 27,090.00            ใบยืมเลขท่ี 514/65 ลว. 19 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 900.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณา ธนะโชติ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด จันทร์ชมภู 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล สว่างเนตร 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 2,445.65              ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 373.43                ค่าประปา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาภรณ์ ด ารงค์ไทย 3,449.06              ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 20,000.00            ใบยืมเลขท่ี  520/65 ลว. 20 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัธชา บุญหล่อ 21,920.00            ใบยืมเลขท่ี  519/65 ลว. 19 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 23,000.00            ใบยืมเลขท่ี  501/65 ลว. 11 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 42,400.00            ใบยืมเลขท่ี  497/65 ลว. 11 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 56,770.00            ใบยืมเลขท่ี  523/65 ลว. 20 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนพวรรณ จันทร์โสฬส 25,000.00            ใบยืมเลขท่ี  507/65 ลว. 12 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 92,860.00            ใบยืมเลขท่ี  508/65 ลว. 12 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 146,050.00          ใบยืมเลขท่ี  508/65 ลว. 12 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 171,900.00          ใบยืมเลขท่ี  508/65 ลว. 12 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 3,900.00              ใบยืมเลขท่ี  521/65 ลว. 20 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 13,301.17            ใบยืมเลขท่ี  513/65 ลว. 20 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 26,940.00            ใบยืมเลขท่ี  524/65 ลว. 20 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 1,750.00              ค่าอาหาร ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 525.00                ค่าอาหาร ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 16,420.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 1,500.00              ค่าพาหนะ ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด 840.00                ค่าอาหารประชุม มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนพงศ์ โพธิแท่น 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวุฒิกร  คุ้มเจริญ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรทิพย์ แก้วไพฑูรย์ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพย์วรรณ์ ก าแพงแก้ว 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางกมลทิพย์ เอ่ียมเหมือน 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางศิริวรรณ์ เกิดแก่น 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ธนพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาพัชร เรืองนาค 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายธนชาติ ศรีเพ็ง 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายเอกสิทธ์ิ อมาตยกุล 800.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายพงศพัศ พะโยม 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายกษิภณ แสงจันทร์ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายเอกลักษณ์ แช่มชู 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายกวีวงศ์ วิเศษสมบัติ 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายธนัชกฤศ ตัดสายชล 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา ภูโอบ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิญา ทองจ าปา 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม

866,104.31         ทส. 1601.2/642

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

025: ธ.กรงุศรอียธุยา นายปรีชา องค์ประเสริฐ 18,380.00            ใบยืมเลขท่ี 511/65 ลว. 19 ก.ค. 65
014: ธ.ไทยพาณชิย์ นางสาวสิตานันธ์ จันทร์สมบูรณ์ 2,000.00              ใบยืมเลขท่ี 517/65 ลว. 19 ก.ค. 65
014: ธ.ไทยพาณชิย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 200.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
014: ธ.ไทยพาณชิย์ นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ครรชิตพล
014: ธ.ไทยพาณชิย์ นางละม่อม วรพุทธ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ละม่อม

23,480.00          ทส. 1601.2/642

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 26 กรกฏาคม 2565


