
Receivig Bank 
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006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 5,975.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 2,876.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 2,828.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 33,040.00             ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง 5,990.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 2,930.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 3,320.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 2,320.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 3,320.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 2,320.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 2,320.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค า 2,320.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 2,697.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 1,269.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,265.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 12,960.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา บุญที 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายอนุรักษ์ บุญเจียง 12,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริขวัญ ปัชชาเขียว 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ บุญเจียง 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐิตินันท์ พุทธา 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ มีค า 10,640.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/กนิษฐ์

006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 5,419.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรกมล สว่างเนตร 4,415.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 4,425.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 4,407.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ครรชิตพล

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 1,665.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 3,135.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 5,660.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ โต๊ะเหาะ 4,160.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายธัญญะ อ าพรพงษ์ 4,160.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ์ ค าย่ี 4,160.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุจ บุญอินทร์ 4,160.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65//มีชัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 2,569.90               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล าพัด 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กัญญาภัทร
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006: ธ.กรุงไทย นายวีรศักด์ิ ภูดอนโพธ์ิ 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นายนริศ หนูศักด์ิ 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นายธนเสฎฐ์ มีแสง 960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/กัญญาภัทร

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 6,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลกานต์ แก้วเก้า 6,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตันตา 5,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจันทร์ 5,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีทศพร ศรีโกตะเพ็ชร 5,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางปุญชรัสม์ิ หลงเวช 5,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 5,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ตันตา 5,040.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ค.65/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,060.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ วิทุรานิช 500.00                 ค่าพาหนะ  ก.ค.65/ปิยวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายธีรพล ช านาญพล 650.00                 ค่าพาหนะ  ก.ค.65/ปิยวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโรจนา บัวทอง 480.00                 ค่าพาหนะ  ก.ค.65/ปิยวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายวัชระ เกษร 440.00                 ค่าพาหนะ  ก.ค.65/ปิยวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 5,270.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อัครพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 3,950.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อัครพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 4,230.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วันทนี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 4,182.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วันทนี

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 3,938.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 10,202.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 4,106.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 4,206.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 4,360.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 2,212.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ทองรักษ์ 11,752.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย สุดชา 6,764.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 7,080.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ณรงค์
333,467.90          ทส. 1601.2/682

Receivig Bank 
Code
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 1,215.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อมรรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอิศรพงศ์ กุลไทย 4,722.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65
5,937.00              ทส. 1601.2/682
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006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 747.93                 ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 4,380.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 6,050.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน จ่ันเพชร 1,800.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 5,880.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 4,020.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 6,450.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เช่ืองพิทักษ์ 4,240.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู 900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 5,580.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางมณีพร นุตวงษ์ 5,160.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจช้ืน 4,050.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช ใจช้ืน 5,610.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 1,620.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/อมรรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพร้ิงเพลา คงงาม 3,850.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 3,450.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริป่ิน 600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายปริวรรต ขันตี 520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนาวรัตน์ ซุ่นฮ้ัว 2,610.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอิสรีย์ มณีรัตนสุวรรณ 3,850.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรัญญา ด ารงโภคภัณฑ์ 350.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน 2,390.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอ่ียมเหมือน 2,980.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 850.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 5,100.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 3,420.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอ้ือใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 4,380.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 4,680.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 3,000.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณกร จูมปา 1,220.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 3,120.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสินีนิษฐ์ ง้ิววิจิตร 3,260.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 2,440.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 3,860.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 4,900.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 4,060.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 4,900.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 4,800.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีพูล 2,300.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 3,340.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 3,660.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธ์ิเงิน 1,970.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 3,420.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 1,620.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว 3,310.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศรี 3,160.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 1,000.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 4,060.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถ่ิน 3,620.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 4,500.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 4,060.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 5,700.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 2,640.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 6,450.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นายปุณยวัจน์ มีสมคิด 4,740.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ 6,450.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 2,460.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,440.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 2,560.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 2,660.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 2,460.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 1,000.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 2,560.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 1,140.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 2,240.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 2,860.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 2,860.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 2,360.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 1,940.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 2,860.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 2,560.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 2,560.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรินทร์ บุญศรี 2,560.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 2,040.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/สุพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล กสิกรรม 100.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายนพรัตน์ เครือหงษ์ 1,400.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันเพ็ญ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 1,400.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์ 1,600.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิพร ภักดีกุล 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิชญ์ญา อาษารบ 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางณิชชา ศรีวะรมย์ 800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสระยา อุ่มบางตลาด 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจักขณา รัตนคช 300.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทวี วงวันดี 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาพร เกิดแก่น 1,300.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายส าราญ เอ่ียมราคิน 1,400.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางวลัยพร ประดิษฐ์ 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกวรี มาตราสิงห์ 900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายสมภพ กองก่ิง 600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวดี มนตรีศาสตร์ 1,300.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียนันท์ หาญรักษ์ 1,000.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวนันท์ แสงโต 1,400.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา ไวยกัญหา 1,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิศักด์ิ ทองโกย 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ โม้แก้ว 1,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรสา บุญประเสริฐ 1,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัศนีย์ น้ าแก้ว 500.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา เหมืองทอง 1,300.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐาพร จริยะปัญญา 400.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภากร นิลเขียว 1,300.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณรัชรา ช่วงภักดี 1,100.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลยกร กุลประชีพ 1,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฌา ปลูกปัญญาดี 1,100.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางใจนาฏ อาจทนอง 1,100.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรนิสา บุตะเคียน 900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐานิกา โชติศิริพาณิชย์ 1,600.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,600.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ 1,400.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ วิทุรานิช 400.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นายโอภาศ พันธ์ทอง 1,000.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 1,300.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก 1,600.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ 1,100.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรอนงค์ นวลมาถต์ 1,600.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เอ่ียมสุภา 1,100.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโรจนา บัวทอง 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐพร นันทิวัฒน์ 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นายธีรพล ช านาญพล 100.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ 1,000.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาววริษา ชัยสุขสันต์ 200.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสโรชา หอมจันทร์ 900.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นายชัยรัตน์ ล้ิมสุวรรณ 300.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ สามล 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ชวันธร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข 1,100.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.อ.มานพ นามไพร 200.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ คุตตรานนท์ 100.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายอภินันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ 400.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎากร จินะเสนา 1,000.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม 800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางรจนา พัตรานนท์ 1,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรางศรี สุวรรณรัตน์ 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ค ากล้ิง 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายชยุต มงคลทิวัฒถ์ 600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 500.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐพงศ์ ประชานันท์ 1,000.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน ดาโอะ 800.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อ่อนพร้อม 1,500.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค 1,400.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายคุณากร พานทอง 1,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเทิดชัย แซ่เบ๊ 600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายกันต์พงษ์ พรหมจิระประวัติ 1,400.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สิตานันท์

006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 3,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ถิรายุ



006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 3,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววัลภา วุฒิฑา 3,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 3,200.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ถิรายุ

006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 3,420.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ถมปัด 3,000.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 2,800.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 3,000.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายสุริยา น้ าแก้ว 3,420.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ศรีตระกูล 3,620.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 3,620.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นายเมทิน อินทร์แย้ม 3,620.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ
352,597.93          ทส. 1601.2/686

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 2,580.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา/ดุษฎี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุรศักด์ิ บุกเจียมอาจ 1,300.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ยุวดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธิติกร กิตตินันท์ 1,600.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/ธิติกร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 1,600.00               ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/พงษ์ศักด์ิ
7,080.00              ทส. 1601.2/686

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว 23,800.00             ใบยืมเลขท่ี  557/65 ลว. 3 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 18,600.00             ใบยืมเลขท่ี  556/65 ลว. 3 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 48,000.00             ใบยืมเลขท่ี  545/65 ลว. 28 ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซอ้ึง 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค้ า 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน 12,870.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธ์ิ 17,820.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาลิษา ขันติวงศ์ 11,880.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา จันทราศรี 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี 12,870.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ศรีส าอางค์ 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤทัย แป้นชูผล 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 17,820.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 17,820.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา พะย้ิม 17,820.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา นิโรรัมย์ 17,820.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสิรวิชญ์ หะรังศรี 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 13,860.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 16,458.70             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัสมา พิณธ์มณี 6,706.44               ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันตภา ท านุพรพันธ์ 12,375.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางกนกพร กิตติสุขเจริญ 11,880.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ป้ันชูศรี 9,900.00               ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา เชิงรู้ 9,900.00               ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ 13,860.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายจักรพันธ์ ศรีหร่าย 11,880.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 11,434.50             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 15,778.05             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65/ปรับ=300 /คืน=1,741.95

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 17,139.35             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65/ปรับ=100 /คืน=580.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 17,139.35             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65/ปรับ=100 /คืน=580.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 13,860.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65
693,915.39          ทส. 1601.2/685

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00             ค่าจ้างเหมา ก.ค.65
60,390.00            ทส. 1601.2/685


