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Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 14,140.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.หญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 5,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 5,890.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่่าน้อย 5,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ลัทธชัย

006: ธ.กรุงไทย นายสุเมธ ทองดอนอ่่า 1,700.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราภรณ์ อนันตวงค์ 2,100.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววศินี อินทนิล 1,400.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิชา วงพินิจ 1,800.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายสมิทธ์ิ ภิญโญ 1,900.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางอรริษา เผ่าวงศา 1,800.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชญานิศ เอกธรรมชลาลัย 1,600.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววาธินี เครือไม้ 1,900.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนันญ์ภร ทองศักด์ิสิทธ์ิ 2,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายศิวัช บัวแก้ว 500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนันพัทธ์ บุญประเสริฐ 2,200.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ คชานันท์ 1,100.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นางธจิตรา นุ่นแก้ว 2,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา พลหัสดี 1,300.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ วัชระวราภรณ์ 2,200.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายไววิทย์ มนตรี 2,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นางนฤมล เอ่ียมมิ 2,000.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปารณีย์ เรืองเผ่าพันธ์ 1,900.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นางศศมล ประถมพักตร์ 2,200.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักขณ์ เปล่ียนไพร 1,600.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

006: ธ.กรุงไทย นายราวุฒิ ทานัน 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรหทัย แสนก่าแพง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัสพร สง่าเมือง 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายกนก บุตรโคษา 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธาราภรณ์ แย้มวงษ์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภกานต์ วิไลศิริลักษณ์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 8 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพยอม ทองสว่าง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพจนา มีแก้ว 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายปรัชญาทวี นามงาม 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวหัทยา จันทร์ขาว 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ อามาตย์ทัศน์ 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ราวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายวทัญญู ย้ิมย่อง 31,050.00              ใบยืมเลขท่ี 727/65 ลว. 5 ก.ย. 65

117,500.00           ทส. 1601.2807
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวัฒน์ ภูผาสุข 1,600.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/นิวัฒน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุเทพ ทองใบ 1,900.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ส.ค.65/สุเทพ

3,500.00               ทส. 1601.2807
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006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวิชญ์ ภูริรักษ์พิติกร 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล มาเผือก 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายอายุวัต เหมือนโต 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสานิตย์ จันทร์หอม 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติภณ ไทยปาล 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรัชญา ขุนเสถียร 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐณิชา คงหอม 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายรณรณก ทองนวล 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ เอ่ียมสุภาพงษ์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชลี รงคุต 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายศุภณัฐ ทามัน 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ เซียวสธนกุล 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทธ์ิจีรา ไชยชนะ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกศรา ไชยส่าแดง 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระภัทร ตราชู 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักขณา สุขารมย์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 12 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 9 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ แผ่นงา 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ตุลยวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทองสาย หงษ์อินทร์ 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ ยาเคน 7,700.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นายทองดี สังขะพงษ์ 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นายพรมมา สังขะพงษ์ 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นางล่าภู รุกสนธ์ 5,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นางวรัชยา ศรีคราม 6,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นางทองสาย หงษ์อินทร์ 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ ยาเคน 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นายทองดี สังขะพงษ์ 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นายพรมมา สังขะพงษ์ 4,160.00                ค่าเบ้ียเล้ียง มิ.ย.65/วราพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ ดุมา 9,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/กรรณิการ์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ จัดเขตรกรรม 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/กรรณิการ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริสา บรรดาศักด์ิ 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/กรรณิการ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ อรนัด 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/กรรณิการ์

107,300.00           ทส. 1601.2815


