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006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 1,100.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 1,200.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 1,300.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎชรี จันทร์ทัพ 1,800.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช านาญศรีสินเพชร 1,600.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรัญญา บุนนาค 1,600.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิรินยา ศรีประย่า 1,800.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติรส หาญสุริย์ 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชญา แมะบ้าน 1,500.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 1,200.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จันทร์พา 1,800.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ดอกไม้ 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ศักด์ิ เพชรพลอย 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรญา เหง่าศิลา 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลทิพย์ แก้วหาญ 700.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 1,600.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสุวรรณา จิตขันที 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โพธ์ิเสือ 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดิษพรกรภัทร์ อินหอคอย 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร สุวรรณน้อย 1,500.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 1,500.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวัลลภ พันธ์สระน้อย 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 400.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพันธ์ุ 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วัฒนธรรม 1,100.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีรัอยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 1,800.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ รบกล้า 1,300.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ วงศ์อุดม 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ เจริญนิยม 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี สังวรวงศา 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 1,500.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 700.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนา ช้ันเจริญ 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะชาติ มริเวช 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญกุล เมฆกัลจาย 1,300.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธันยากรณ์ ศรเกษตรินทร์ 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว 1,600.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายป่ินพงศ์ พานิชสุนทร 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายวนวัฒน์ แก้วก าเนิด 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายวีระศักด์ิ ทิพนาง 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายวรรเฉลิม มีนาม 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณศพร สุขพัฒน์ 1,500.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมาลี สุขเกษม 1,600.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 1,100.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางนิภา ผลทวี 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุการดา หร่ังย้ิม 1,800.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา อ้อวิเศษ 1,300.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางจตุพร ไตรสุทันธ์ 1,500.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายอลงกต อาจคะนอง 1,300.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนา สังข์ผัน 1,800.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 200.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางนิตยา สุขวัฒน์นิกูล 1,800.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 1,600.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย ภูสีเงิน 500.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี ณภัทร สุขเม่า 900.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ จูมจะนะ 400.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 1,500.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมสวัสด์ิ 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทฤฒมน เอ่ียมละออ 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 800.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 1,400.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย์ 1,900.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย สิบต ารวจเอกหญิงณัฐชยา คมข า 700.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 300.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 450.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 800.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา ย้ิมเฟือง 100.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางจรรยา โภคะ 100.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 900.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 700.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 400.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 1,300.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกุมา มณีทับ 200.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 1,250.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค ารอด 650.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 1,000.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสรณ์ มูลดี 500.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประทานพร ทองศรี 1,000.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 1,900.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,100.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 2,250.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 2,250.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 2,450.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 1,950.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 1,550.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 2,100.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฎิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 1,000.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกศินี ถึงพร้อม 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญชนก ทองรักษ์ 1,400.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 1,800.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิศา บางบ่อ 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช เก้ือชู 1,200.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 1,300.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เส็งพรม 1,600.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณวดี พานทอง 300.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย 1,600.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายภิรกร วริศธนเกศรา 1,900.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์ 1,900.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิสา เชาว์ช่างเหล็ก 1,900.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรนันท์ พาที 1,800.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ปฎิมาพร



006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 1,400.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันภียาฬ์ วันเห่า 1,500.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชญา ต้นสกุล 700.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาพรรณ ศรีสุขผ่อง 1,100.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์ติมา แหวนหรุ่น 1,100.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ชนก รุ่งอนันต์ 1,800.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชานันท์ ธนะวงศ์ 900.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนู สุขประเสริฐ 700.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวรัตน์ อ่างบัว 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน จาดภักดี 1,400.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรุตา จอนไธสง 1,400.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพาภรณ์ โพธ์ิเสือ 1,400.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน กัลยาวงศา 100.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ิสิทธ์ิ แสนประเสริฐ 700.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิโลบล มีศรี 400.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยา วิริยะกาล 200.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 600.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุวิทย์ ชูเพชร 1,000.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐศิริ ดนตรี 1,000.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด 1,000.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสมคิด สอนศรี 1,300.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรยา ไตรรัตน์ 1,600.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง 1,500.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอนกพงศ์ โรจนวรพันธ์ 1,700.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัยลดา บุตรศรีภูเภา 700.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นายวิชิต กัณหา 5,120.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 6,140.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 7,160.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,660.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,100.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 7,160.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งรัตน์ สารนิตย์ 7,160.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา กระเร็น 7,160.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายพีระพัฒน์ ชูก าเหนิด 4,260.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 5,500.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 4,080.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 6,320.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัลภา วุฒิฑา 6,320.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 6,320.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/พีระพัฒน์



006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 5,860.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 2,820.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 1,440.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยาวดี ทวยชน 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อิสราวิญญ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 740.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นายนที บุญเผือก 210.00               ค่าอาหารประชุม พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 1,293.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนชาติ ศรีเพ็ง 1,255.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 1,040.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.อัฐกานต์ ย้ิมอารี 1,137.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภูโต 840.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร จันทะค า 420.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง 420.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง 840.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ เทียรวรรณ 1,260.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันยกร ทองมาก 840.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณีรัตน์ แสงสุวรรณนุกูล 1,680.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางณัฐนพิน เอ่ียมเหมือน 1,260.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิริยา ศุภศร 1,680.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายศุกรันทร์ ฮามิ 1,680.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต จันทร 1,260.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสร ถมยาบัตร 840.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 1,680.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร 1,260.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 1,260.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย์ ชูวารี 1,260.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร 1,680.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 1,680.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์

303,855.00        ทส. 1601.2/1182  ลว.14 ธันวาคม 65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 1,700.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิเชียร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดิศจี ไศลเพชร์ 950.00               ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ณัฐชยา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์ 1,600.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 16 ธันวาคม 2565



014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าท่ีร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม 1,400.00            ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 1,240.00            ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/อิสราวิญญ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 420.00               ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฏฐ์ธนัน ทรัพย์โภค 1,260.00            ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/วิจารณ์

8,570.00           ทส. 1601.2/1182  ลว.14 ธันวาคม 65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวลลิสา สาตะรักษ์ 24,600.00           ใบยืมเลขท่ี  131/66 ลว. 8 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส เขียวบาง 31,100.00           ใบยืมเลขท่ี  129/66 ลว. 8 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี รต.หญิงพรพิมล แก่นโท 35,650.00           ใบยืมเลขท่ี  123/66 ลว. 8 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 3,669.00            ใบยืมเลขท่ี  132/66 ลว. 8 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 50,000.00           ใบยืมเลขท่ี  112/66 ลว. 2 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 58,310.00           ใบยืมเลขท่ี  136/66 ลว. 9 ธ.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ช้างเพ็ง 42,400.00           ใบยืมเลขท่ี  98/66 ลว. 28 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ บุญมา 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนนทกร รอดเสือ 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ หาญนอก 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิชา กระจ่างจิตร์ 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 9,000.00            ค่าตอบแทน พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิกานต์ ก้านจันทร์ 8,183.34            ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 10,890.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเล็ก 10,890.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 10,890.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 10,890.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 10,890.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 17,820.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 17,820.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอัษฎา ศรีเจริญ 17,820.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 14,850.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตร1 พะย้ิม 17,820.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววริศรา อนุภาพสุวรรณ 17,820.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ คุณพิโน 26,400.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 14 ธันวาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 29,700.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายภูษิต พรหมมาณพ 29,700.00           ค่าจ้างเหมา พ.ย.65

588,112.34        ทส. 1601.2/1183  ลว.14 ธันวาคม 65

Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 8,940.00            ใบยืมเลขท่ี  128/66 ลว. 9 ธ.ค. 65
8,940.00           ทส. 1601.2/1183  ลว.14 ธันวาคม 65
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