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006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางสุทิมา ภูละมุล 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 2,200.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 1,750.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 1,350.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 608.75                   ค่าไฟฟ้า ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 192.60                   ค่าน  าประปา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                   ค่าโทรศัพท์ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 2,592.75                 ค่าไฟฟ้า ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช 2,200.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/บุญสุธีย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัดชา ช้างทิพ 160.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/บุญสุธีย์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล บุรีรัตน์ 980.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/บุญสุธีย์
006: ธ.กรุงไทย นายเจน รักสุข 7,360.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/เจน
006: ธ.กรุงไทย นายสมิทธ์ิ ภิญโญ 4,160.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/เจน
006: ธ.กรุงไทย นางธจิตรา นุ่นแก้ว 5,583.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 6,605.60                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 744.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 922.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 5,010.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 2,720.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวุฒิ นาคพันธ์ 2,320.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 2,820.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 2,930.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 2,800.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 2,320.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู 4,834.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 2,770.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 2,624.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สังข์ทอง 2,642.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พนาวัลย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณา มีเหม็ง 420.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภูโต 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร จันทะค า 420.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 420.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ เทียรวรรณ 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรมณี ณ น่าน 420.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันยกร ทองมาก 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณีรัตน์ แสงสุวรรณนุกูล 840.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางณัฐนพิน เอ่ียมเหมือน 840.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิริยา ศุภศร 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายศุกรันทร์ ฮามิ 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต จันทร 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์พิศา เพ็ชรผุดผ่อง 420.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย์ ชูวารี 420.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุธิวัฒน์ สงแทน 420.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 1,680.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วัฒนธรรม 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยยิ ม 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชุตา ตรีชิต 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางปราณี บุญสรรค์ 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพฤกษ์ สุขมงคล 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ คล้ายศิริ 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ อ่ึงทอง 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนัส สุขโต 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา บุญสวน 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แก้วไตรรัตน์ 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางมานิกา แก้วแกมเอม 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเปมิกา โกเลือน 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี พ่วงแก้ว 1,200.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวถานิตรา เอ่ียมหร่าย 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทนาพร วงศ์รัตนชัย 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรันธร สาโท 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา ค าเคนม่วง 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนรรชนก ศรีประเสริฐ 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ



006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกษณี เอกะวิภาต 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ จอมศรี 1,500.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณิศา อุทัยรัตน์ 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 400.00                   ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิปาง ธาระพุฒ 1,500.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฎฐกร มาเกิด 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชล 1,700.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย์ อระเอ่ียม 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนที สุขสง่า 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นายชารินทร์ เนียมศรี 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางมาริษา ประทุมสิทธ์ิ 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุพัฒธนพล สุขแดง 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิญญานันท์ กล่ินหัวไผ่ 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 1,300.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ เครือพิมน 1,900.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร แฮนเกตุ 6,930.00                 ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 3,490.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ครรชิต
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,720.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ครรชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 2,840.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ครรชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ หวลค า 2,832.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ครรชิต
006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 2,900.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ครรชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 2,670.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ครรชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 2,650.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ครรชิต
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 2,774.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 2,834.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ หวลค า 2,830.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 2,844.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ปาริชาติ
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 3,600.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 5,400.00                 ค่าพาหนะ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนันทา พลราช 1,200.00                 ค่าพาหนะ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,050.00                 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง 1,500.00                 ค่าพาหนะ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลเนตร จันทร์แก้ว 3,010.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/กมลเนตร
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ เจริญจิต 980.00                   ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/กมลเนตร

006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 5,477.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชัยเวียง 4,658.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 8,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดิเรก สุริวงษ์ 6,900.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐพร ศิริรัตน์สกุล 4,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลรัตน์ นพสมบูรณ์ 4,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายดาวเรือง ดาโสม 4,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ เขตสูงเนิน 4,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ดีลัน 8,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายสมนัด ไผ่สอาด 4,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ภูเงิน 8,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายหงษ์ เงินสมบัติ 4,400.00                 ค่าเบี ยเลี ยง พ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 76,380.00               ใบยืมเลขท่ี 185/66 ลว. 11 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนาพร ตระกูลดิษฐ์ 119,225.00             ใบยืมเลขท่ี 177/66 ลว. 11 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวติณณา ศรียา 12,450.00               ประมาณการจ้างเหมา ธ.ค.65/ปรับช400, คืน=2000
006: ธ.กรุงไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00               ประมาณการจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คิดเห็น 9,900.00                 ประมาณการจ้างเหมา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายบวร วิขิตเดชา 10,890.00               ประมาณการจ้างเหมา ธ.ค.65

547,480.95           ทส. 1601.2/35  ลว. 13 มกราคม 2566

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมราสถาพร 2,640.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/พนาวัลย์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวณัฎฐ์ธนัน ทรัพย์โภค 1,260.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/วิจารณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบุญภา ชุมทอง 1,600.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร 1,800.00                 ค่าล่วงเวลา ธ.ค.65/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 4,410.00                 ค่าเบี ยเลี ยง ธ.ค.65/ปาริชาติ

11,710.00             ทส. 1601.2/35  ลว. 13 มกราคม 2566

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   17 มกราคม 2566


