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006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 2,140.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,140.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 2,140.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 2,240.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชณัฐจิตต์ เหล่ียมสุวรรณ 800.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 1,620.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 1,820.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 2,140.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 620.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 1,920.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 2,540.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 2,540.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 2,040.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 1,840.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 620.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 2,140.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 2,240.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 2,040.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 720.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 2,040.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 1,220.00                ค่าตอบแทนล่วงเวลา ธ.ค.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 600.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิดา ย่ีสุ่นสี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิภัทร ริมฝาย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัทธ์ธีรา กองทอง 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   10 มกราคม 2566



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรีรักษ์ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานติมา อ่อนทรัพย์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย หมอยาดี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชญาภา แก่นสาร 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธ์ิ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางนวรัตน์ วงษ์ย่ี 600.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสาข์ สายเสมา 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 3,200.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 3,800.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสิริ เพ็ญกุล 3,800.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 3,800.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 3,400.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์  ดวงงาม 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทน์  นิยมเหลา 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วนัสนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วนัสนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล กุลเกล้ียง 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วนัสนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วนัสนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภัทร กลมเกล้ียง 300.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วนัสนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย? เฮียงก่อ 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วนัสนันทน์
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/พัชรินทร์
1,800.00               ทส. 1601.2/16  ลว. 10 มกราคม 2566

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   12 มกราคม 2566


