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006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 1,000.00                ค่าพาหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 6,790.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 6,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 11,190.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริพร ปรีชา 4,400.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 3,750.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน จ่ันเพชร 2,390.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 4,650.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 4,650.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เช่ืองพิทักษ์ 4,350.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู 2,320.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 4,650.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางมณีพร นุตวงษ์ 3,960.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจช้ืน 5,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช ใจช้ืน 5,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 4,230.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุนิตา

006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล กสิกรรม 2,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาดา ทาแกง 2,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสิรินาถ รบศรี 2,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายนพรัตน์ เครือหงษ์ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันเพ็ญ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์ 3,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิพร ภักดีกุล 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิชญ์ญา อาษารบ 3,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี
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006: ธ.กรุงไทย นางณิชชา ศรีวะรมย์ 2,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสระยา อุ่มบางตลาด 4,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจักขณา รัตนคช 2,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทวี วงวันดี 4,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาพร เกิดแก่น 1,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายส าราญ เอ่ียมราคิน 4,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางวลัยพร ประดิษฐ 3,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกวรี มาตราสิงห์ 4,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายสมภพ กองก่ิง 1,640.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวดี มนตรีศาสตร์ 4,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียนันท์ หาญรักษ์ 3,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวนันท์ แสงโต 3,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา ไวยกัญหา 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิศักด์ิ ทองโกย 3,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ โม้แก้ว 2,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนารีย์ ลาภวงศ์อนันต์ 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 5,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 4,540.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 5,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎชรี จันทร์ทัพ 5,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช านาญศรีสินเพชร 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรัญญา บุนนาค 3,720.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 5,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 5,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรินยา ศรีประย่า 5,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 3,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติรส หาญสุรีย์ 5,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จันทร์พา 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ดอกไม้ 5,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ศักด์ิ เพชรพลอย 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรญา เหง่าศิลา 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 5,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลทิพย์ แก้วหาญ 5,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสุวรรณา จิตขันที 5,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โพธ์ิเสือ 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดิษพรกรภัทร์ อินหอคอย 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร สุวรรณน้อย 4,540.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 4,540.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายวัลลภ พันธ์ุสระน้อย 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชญา แมะบ้าน 2,980.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น 2,960.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 1,920.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางปราณี บุญสรรค์ 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นายชัยพฤกษ์ สุขมงคล 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ คล้ายศิริ 2,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล 3,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ อ่ึงทอง 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนัส สุขโต 3,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา บุญสวน 3,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แก้วไตรรัตน์ 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางมานิกา แก้วแกมเอม 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเปมิกา โกเลือน 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี พ่วงแก้ว 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวถานิตรา เอ่ียมหร่าย 3,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทนาพร วงศ์รัตนชัย 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา ค าเคนม่วง 3,880.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกษณี เอกะวิภาต 3,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ จอมศรี 3,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณิศา อุทัยรัตน์ 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันภียาฬ์ วันเห่า 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชญา ต้นสกุล 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์ติมา แหวนหรุ่น 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ชนก รุ่งอนันต์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชานันท์ ธนะวงศ์ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาพร โยกเกณฑ์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนู สุขประเสริฐ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวรัตน์ อ่างบัว 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน จาดภักดี 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

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

006: ธ.กรุงไทย นางศุภินทรา บัวหอม 400.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพาภรณ์ โพธ์ิเสือ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ กล่ินจันทร์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน กัลยาวงศา 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร

006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ิสิทธ์ิ แสนประเสริฐ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวลลิสา สาตะรักษ์ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 200.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นายวิทิตชัย วงศ์เจียมรัตน์ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนิตสุภา บ้ังทอง 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสพร แสงเพ็ชร์ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65ลลิสา

006: ธ.กรุงไทย นายกษมา มุสิกวัตร 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนาพร ตระกูลดิษฐ์ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญารัตน์ กล่ินสกุล 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนนิกานต์ อุดค าเท่ียง 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญกมล เรืองศรี 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ปิติวัฒนาชัย 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา มูลพฤกษ์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ แสงสุวรรณ์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดรุณี จันทรโชติ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา ปัจาคะ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ เสวตานนท์ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กษมา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์ สายเสน 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรัญญา ศิริบูรณ์ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางอรญา แพรวขวัญ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐา อ่อนสุวรรณ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายทิพย์ เหมศิริ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ทองมาก 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจรดา พงษารัตน์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรธิบล สิงห์รักษ์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสร นาคสังข์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อนงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ ขวัญกิจสโรช 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ ศิริสุขไพบูลย์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววาริน พูลแสง 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุภัทร มะโนสา 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 6,340.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 5,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอ้ือใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 3,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 4,840.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 3,840.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสินีนิษฐ์ ง้ิววิจิตร 3,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 5,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 6,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 5,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 5,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 6,540.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 5,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีพูล 4,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 4,120.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 6,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธ์ิเงิน 4,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 2,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 4,290.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว 4,640.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศรี 4,760.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 2,050.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา



006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 3,370.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถ่ิน 2,820.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 6,140.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 5,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิสุตรา

560,440.00            ทส. 1601.2/838

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 5,020.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

025: ธ.กรุงศรีอยุธยา นายปรีชา องค์ประเสริฐ 5,000.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรีชา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุรศักด์ิ บุกเจียมอาจ 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ยุวดี

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบุญภา ชุมทอง 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/บุญภา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อิสราวิญญ์

20,280.00             ทส. 1601.2/20280

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ บุตรดี 3,460.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์ 3,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา 3,140.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายสุวิจักษณ์ สวัสดี 3,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโนรี โพธ์ิกระเจน 3,620.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์ 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ สีสุจารย์ 3,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธ์ิ มณีทับ 4,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชัน สืบวงศ์ 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมล เผ่ากัณหา 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิชัย นามศรี 2,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ อริยานนท์ 3,520.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65 / ณัฐวุฒิ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล มีศรี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา วิริยะกาล 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 16 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 14 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นายสุวิทย์ ชูเพชร 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐศิริ ดนตรี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสมคิด สอนศรี 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ โรจนวรพันธ์ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัยลดา บุตรศรีภูเภา 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

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

006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิดา ย่ีสุ่นสี 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวัฒน์ จันทร์ช่ืน 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย พัทธ์ธีรา กองทอง 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรีรักษ์ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฏิมาพร จันทร์ชู 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย หมอยาดี 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธ์ิ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางนวรัตน์ วงษ์ย่ี 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ด้วงสุทธ์ิ 100.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางจิราพรรณ์ หลิวปลอด 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมัทนา มหาสุคนธ์ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชญาภา แก่นสาร 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สุภาพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สุขทวี 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต ข่าทิพย์พาที 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาดา นักมวย 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กนกวรรณ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชดาพร แวววงษ์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลธิชา คนมาก 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย หอกิจเจริญ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กนกวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางมนต์สินี ศรีสมบูรณ์ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กนกวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 68,300.00               ค่าเบ้ียเล้ียง มี.ค.65/

006: ธ.กรุงไทย นายนัฐพงษ์ วังนันไชย 9,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเย็น แสงวงษ์ 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายเอกพบ โยธา 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย ช่ืนจันทร์ 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายชาลี นภาประสาทพร 7,520.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นัฐพงษ์

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 10,620.00               ค่าชุดตรวจ ATK ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 6,420.00                ค่าชุดตรวจ ATK ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 100.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 920.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภา บุตรดี 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชล 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ อระเอ่ียม 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนที สุขสง่า 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายชารินทร์ เนียมศรี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายสุพัฒธนพล สุขแดง 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาริษา ประทุมสิทธ์ิ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว 1,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิญญานันท์ กล่ินหัวไผ่ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 1,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ เครือพิมน 1,320.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐาปนี รงคุต 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 1,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 420.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 3,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 1,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด 1,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ



006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,320.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 1,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา ปรางทอง 1,760.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วิลาศรี 3,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางพิมพ์ชนาถ ย่ิงสัมพันธ์เจริญ 940.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 920.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 1,940.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางธัญวลัย บุญช่วย 1,120.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรรศนีย์ เหลืองอร่าม 3,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภิรดี แสงจันศรี 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย์ 1,840.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาวรรณ เอกะวิภาต 1,760.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 1,320.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 620.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 100.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นายอนุพงศ์ ใจม่ัน 1,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 2,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นิลวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นิลวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยาวดี ทวยชน 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นิลวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรังสิมา เสริมพานิช 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นิลวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/นิลวรรณ

295,080.00            ทส. 1601.2/840

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภูมิรัตน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีนพดล เกษจันทร์ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ภาณุพงศ์

4,100.00               ทส. 1601.2/840

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภูโต 7,440.00                ใบยืมเลขท่ี 774/65 ลว. 7 ก.ย. 65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 16 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 14 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางอรวรรณ์ จรูญรัตนพักตร์ 40,300.00               ใบยืมเลขท่ี 715/65 ลว. 1 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายวิศาสตร์ มีนรักษ์เรืองเดช 31,000.00               ใบยืมเลขท่ี 769/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 14,520.00               ใบยืมเลขท่ี 779/65 ลว. 8 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 29,080.00               ใบยืมเลขท่ี 731/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 6,120.00                ใบยืมเลขท่ี 730/65 ลว. 5 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางมณีรัตน์ สกุลศิรจิตร 59,600.00               ใบยืมเลขท่ี 704/65 ลว. 27 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 12,000.00               ใบยืมเลขท่ี 729/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 4,000.00                ใบยืมเลขท่ี 729/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 28,000.00               ใบยืมเลขท่ี 729/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 56,000.00               ใบยืมเลขท่ี 806/65 ลว. 9 ก.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวีระสันต์ อาจไพวัลย์ 53,280.00               ใบยืมเลขท่ี 801/65 ลว. 9 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 36,550.00               ใบยืมเลขท่ี 804/65 ลว. 9 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรัญญา ศิริบูรณ์ 35,300.00               ใบยืมเลขท่ี 751/65 ลว. 4 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ 27,560.00               ใบยืมเลขท่ี 800/65 ลว. 9 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 14,640.00               ใบยืมเลขท่ี 579/65 ลว. 8 ส.ค 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรปรียา พระวิวงศ์ 18,784.00               ใบยืมเลขท่ี 639/65 ลว.23 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 10,300.00               ใบยืมเลขท่ี 732/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 16,000.00               ใบยืมเลขท่ี 732/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 19,080.00               ใบยืมเลขท่ี 810/65 ลว.10 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอัษฎา ศรีเจริญ 9,772.34                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 4,950.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจรัตน์ พรหมพิทักษ์ 4,950.00                ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเช้ือ 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ์ หนูสว่าง 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศักด์ิ อ่างทอง 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ มงคลดี 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/คม

643,896.34            ทส. 1601.2/839



Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 25,000.00               ใบยืมเลขท่ี 807/65 ลว. 9 ก.ย. 65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิชาติ เลิศการค้าสุข 32,200.00               ใบยืมเลขท่ี 602/65 ลว.15 ส.ค. 65

57,200.00             ทส. 1601.2/839

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศักด์ิ ยอดค า 31,820.00               ใบยืมเลขท่ี 817/65 ลว.12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อภิรัฐ

006: ธ.กรุงไทย นางสุทิมา ภูละมุล 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อภิรัฐ

006: ธ.กรุงไทย นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อภิรัฐ

006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ ไชยยงยศ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย เวียร์ร่า 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นายชัชวาลย์ สวนจันทร์ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแอนนา เคร่งจริง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภัค รัตนะดิลกวิลาศ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล เทพชุลีพรศิลป์ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นายสุติพงษ์ สุรินทร์ต๊ะ 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นายศตวรรษ แรมช่ืน 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑา หางแก้ว 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คงมี 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบังอร อินทอง 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นายธกร ลาภะสิทธินุกุล 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุเนตร ชัยนาศรี 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 100.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพันธ์ุ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 2,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ รบกล้า 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ วงศ์อุดม 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ เจริญนิยม 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 15 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 16 กันยายน 2565



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี สังวรวงศา 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 1,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนา ช้ันเจริญ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะชาติ มริเวช 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญกุล เมฆกัลจาย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธันยากรณ์ ศรเกษตรินทร์ 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายป่ินพงศ์ พานิชสุนทร 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายวนวัฒน์ แก้วก าเนิด 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายวรรเฉลิม มีนาม 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 2,760.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณศพร สุขพัฒน์ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมาลี สุขเกษม 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 2,140.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 2,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางนิภา ผลทวี 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุการดา หร่ังย้ิม 3,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา อ้อวิเศษ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางจตุพร ไตรสุทันธ์ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายอลงกต อาจคะนอง 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนา สังข์ผัน 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางนิตยา สุขวัฒน์นิกูล 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย ภูสีเงิน 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีณภัทร สุขเม่า 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ จูมจะนะ 400.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทฤฒมน เอ่ียมละออ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 2,560.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 1,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลิณี โพธ์ิกระเจน 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี
006: ธ.กรุงไทย นางนพมาศ ศรียาภัย 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัส เจริญรัตน์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางระภาพร ศรีหมากสุก 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาทิพย์ หมาดหมีน 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทริยา โสนาคา 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราวรรณ ทองเจิม 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นายภูสิทธิ เจริญรัตน์ 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรีดาภรณ์ เพชรวิกัย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรีญา สายค ากอง 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/มาลินี

006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด ารงสัจจ์ศิริ 3,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 2,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอ านาจ 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 2,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 3,080.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 1,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ 3,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน 960.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิตา พรประสิทธิกุล 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายวันชัย กิติยะ 2,340.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน 200.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแววมณี โลกรัก 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นางสุชาดา ส าราญจิตต์ 2,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายปุณยพล ค ามุง 3,760.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/วิษณุ

006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 3,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางวัลยา บุตรดี 1,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์



006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 3,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอัฐกานต์ ย้ิมอารี 3,220.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายเทพทัต จันมัด 3,180.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางจิชฎา สุกาญจนะ 3,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์รักษ์ จ าปาทอง 3,440.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 3,580.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐ์ชุดา เป๋อรุณ 3,340.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีบริณต เล้าสุวรรณ์ 3,420.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายวทัญญู ย้ิมย่อง 4,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 2,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางปิยะฉัตร์ หอมแก่นจันทร์ 4,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสุ ชาติช านิ 3,480.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางวันเพ็ญ สมอดี 3,240.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัตรพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 5,196.75                ค่าไฟฟ้า มี.ค.- เม.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 4,819.00                ค่าไฟฟ้า ม.ค.- ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นายกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 8,052.52                ค่าไฟฟ้า มี.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 2,345.72                ค่าไฟฟ้า พ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 2,237.50                ค่าไฟฟ้า เม.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 1,929.00                ค่าไฟฟ้า มี.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 1,251.85                ค่าอินเตอร์เน็ต เม.ย.- มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 1,940.00                ค่าวัสดุเช้ือเพลิง  เดือน กย 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์ สายเสน 1,160.00                ค่าวัสดุเช้ือเพลิง  เดือน กย 65

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 1,750.00                ค่าวัสดุเช้ือเพลิง  เดือน กย 65

262,722.34            ทส. 1601.2/844

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอภิรัฐ สุขพูน 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อภิรัฐ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอุมาพร บัววิเชียร 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววลัยรัฐ สีแสด 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/สราวุธ

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ 2,660.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 1,500.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/ฉัฐภัสส์

8,960.00               ทส. 1601.2/844
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Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล กัณหา 4,910.00                ใบยืมเลขท่ี 808/65 ลว.12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรสริน เขตสูงเนิน 2,700.00                ใบยืมเลขท่ี 802/65 ลว. 9 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ 4,410.00                ใบยืมเลขท่ี 799/65 ลว. 9 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาธิตา ทาบทอง 2,252.00                ใบยืมเลขท่ี 798/65 ลว. 8 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจนจิรา คดีโลก 4,006.00                ใบยืมเลขท่ี 809/65 ลว.12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรรศนีย์ เหลืองอร่าม 27,900.00               ใบยืมเลขท่ี 716/65 ลว. 1 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางธัญวลัย บุญช่วย 41,900.00               ใบยืมเลขท่ี 770/65 ลว. 7 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา เหมืองทอง 4,050.00                ใบยืมเลขท่ี 821/65 ลว.13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 8,076.00                ใบยืมเลขท่ี 819/65 ลว.12 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 14,980.00               ใบยืมเลขท่ี 724/65 ลว. 3 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 19,984.00               ใบยืมเลขท่ี 824/65 ลว.13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 3,738.00                ใบยืมเลขท่ี 824/65 ลว.13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช 2,850.00                ใบยืมเลขท่ี 826/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางมณีพร นุตวงษ์ 18,300.00               ใบยืมเลขท่ี 831/65 ลว. 13 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรัญญา ศิริบูรณ์ 1,000.00                ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ก.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 2,387.61                ค่าไฟฟ้า เม.ย.- พ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 2,544.16                ค่าไฟฟ้า ธ.ค.64
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 1,103.81                ค่าน้ าประปา ก.พ.65

006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 2,300.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง 4,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 3,780.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 3,040.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 4,160.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ แกล้วทนงค์ 3,180.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางศิรินทร์ จันทนู 3,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชราภา เอ่ียมเอก 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ 3,960.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พรมจันทร์ 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางอรุณศรี รัตนพันธ์ 4,060.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราจิน เพ่ือนชอบ 4,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวถวิกา ติตสนิท 4,120.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน 3,380.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 3,860.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักษณ์คณา พิศวง 4,360.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุศรินทร์ วัดเข่ง 1,680.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นายกุลกิตติ ศรีจันทร์ 4,020.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ 3,960.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวล าพึง ลาลุน 2,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสมศรี เขตสูงเนิน 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิศค์ สนิทวงศ์ 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะอร ผู้แต้ม 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสายชล นนท์แก้ว 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญญภรณ์ อบเชย 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นายสัมฤทธ์ิ กาญจนพัฒน์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ แสนภักดี 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัญชลี ขวัญเนตร์ 2,200.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวิตา สุวรรณดี 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร อนานู 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริตา มงคล 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

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

006: ธ.กรุงไทย นางล าพู ดอกกุหลาบ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี ธนพัตร์ ช านาญพนา 700.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/พลกฤษณ์

006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/พลกฤษณ์



006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00                ค่าตอบแทน ส.ค.65/พลกฤษณ์

339,431.58            ทส. 1601.2/854

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฐนันท์ ไชยวงศ์ 800.00                   ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ก.ย.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214.00                   ค่าน้ าประปา ส.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 3,760.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บุญราศรี 4,260.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 3,280.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/พัชรินทร์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายมนต์ชัย เพ่ิมผลนิรันดร์ 400.00                   ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอัจฉรา หล่ายแปด 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ส.ค.65/อัจฉรา

14,614.00             ทส. 1601.2/854

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 15,870.00               ใบยืมเลขท่ี 827/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางศิริวรรณ์ เกิดแก่น 11,000.00               ใบยืมเลขท่ี 834/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 8,392.00                ใบยืมเลขท่ี 840/65 ลว. 14 ก.ย. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 37,430.00               ใบยืมเลขท่ี 835/65 ลว. 14 ก.ย. 65

72,692.00             ทส. 1601.2/863

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 20 กันยายน 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 16 กันยายน 2565


