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006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 188,600.00             ใบยืมเลขท่ี 255/66 ลว. 7 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ปัญญาบุตร 286,400.00             ใบยืมเลขท่ี 252/66 ลว. 7 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวติณณา ศรียา 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คิดเห็น 9,900.00                ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายบวร วิชิตเดชา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางภัคจิรา นามแสน 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเล็ก 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรพร เขียวจักร์ 16,670.46               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาลิษา ขันติวงศ์ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุญญตา บุญลอย 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค าลือ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายธรณินทร์ ถ่ินจอมขวัญ 15,840.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกนกพร กิตติสุขเจริญ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววริศรา อนุภาพสุวรรณ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา จันทราศรี 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 19,800.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัศมี จันทร์หอม 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางแหวน ศรีวรษา 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 13,860.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม 19,800.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิชญา แสงฉาย 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางบัวพัน เทียมคู่ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ค ามาก 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพิชิต ศรีส าอางค์ 15,840.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัสมา พิณธ์มณี 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิสุทธ์ิ กระแตเซ็ง 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
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006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ คุณพิโน 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฎิญญา ม่ันหมาย 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกรต์กิร์ติ มนัสศรีสุขใส 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิกานต์ ก้านจันทร์ 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิปาง ธาระพุฒ 22,800.00               ใบยืมเลขท่ี 234/66 ลว. 26  ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายชัยสกลธร เลขโรจนพันธ์ 50,000.00               ใบยืมเลขท่ี 229/66 ลว. 26  ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก 33,520.00               ใบยืมเลขท่ี 259/66 ลว. 8 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางมานิกา แก้วแกมเอม 12,832.33               ใบยืมเลขท่ี 258/66 ลว. 8 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 95,095.00               ใบยืมเลขท่ี 251/66 ลว. 2 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 32,440.00               ใบยืมเลขท่ี 260/66 ลว. 8 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฎฐกร มาเกิด 8,000.00                ใบยืมเลขท่ี 256/66 ลว. 8 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววงเดือน ด าสะดี 13,891.91               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายมณฑล งามประเสริฐ 13,891.91               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตตินุช ตรีโพชน์ 10,696.77               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 11,669.18               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 13,891.91               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาวดี สมสีดา 13,308.04               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเช้ือ 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/คม

006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ มงคลดี 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิน เขตสูงเนิน 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิกรม อร่ามวิทย์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
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006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายซาอุดี เภอเกล้ียง 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถวิย์ เอียดช่วย 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัตรา หมัดอะดัม 9,000.00                ค่าตอบแทน ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายนันทภัทร พงษ์พัฒน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายภูณัฐชา สิทธ์ิญาณุตม์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธ์ิ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายสุระศักด์ิ ระถี 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายธนศักด์ิ คล้ายทอง 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นายณัตพงษ์ กุญชรินทร์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นางเปรมวดี จิตพิทักษ์ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกุลชาติ ชมเชย 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเล๊าะ 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปภาวรินท์ แก้วคง 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน้ ารัก 9,000.00                ค่าตอบแทนตรวจป่า ม.ค.66/สาคร
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006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 16,140.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 3,382.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 1,824.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา ปรางทอง 1,736.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,280.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 12,940.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 6,090.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 6,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 5,920.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 15,986.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 7,200.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 7,154.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 7,168.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภัทรภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 16,400.00               ค่าเบ้ียประชุม ม.ค.66
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006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 5,865.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วัชราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 2,800.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วัชราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,690.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วัชราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 2,590.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วัชราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 4,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ เทพที 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นายเทวฤทธ์ิ เฉนียง 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางนงเยาว์ ตราศรี 4,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล ชากรม 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา บุดดี 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเมทินี ไตรนิรันดร 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ นิลบรรพต 3,360.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นายนวัตน์ คีรีแรง 4,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นวรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิตย์ รัตนโอภาส 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นวรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นวรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ทองช านาญ 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นวรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค าเหลือง 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นวรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา 5,886.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 5,810.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสมภพ อุ่นใจ 1,958.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 700.00                   ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 3,584.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ทิชานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 1,642.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ทิชานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 1,962.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ทิชานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 6,283.80                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ คุตตรานนท์ 8,014.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 4,620.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 3,120.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 3,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 2,320.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 3,140.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 11,390.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 525.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อุกฤษ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 894.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรัตน์ วัฒนุญาณ 490.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 3,863.55                ค่าไฟฟ้า ม.ค.66



006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ศรีสง่า 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินภา กิติวงค์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภิดา ย่ีสุ่นสี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิภัทร ริมฝาย 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ไชยา 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นายสมิต เบญจศรีรักษ์ 500.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐายิกา โพธิเดช 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานติมา อ่อนทรัพย์ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทัย หมอยาดี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชญาภา แก่นสาร 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธ์ิ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางนวรัตน์ วงษ์ย่ี 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสาข์ สายเสมา 700.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคภูมิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 1,580.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร โคตรวงค์ 2,080.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นายเบญจพล โพชชมภู 1,380.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร รัตนารี 2,080.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังคณา ทองค า 1,480.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐา รักยืด 1,780.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐ์ดรัณ ปัณณธรทวีโกมล 2,760.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นายธนชัย ตระการเอ่ียม 1,800.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์
006: ธ.กรุงไทย นายฐานันดร เพ็ชรดี 2,100.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันภียาฬ์ วันเห่า 1,600.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชญา ต้นสกุล 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาพรรณ ศรีสุขผ่อง 300.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์ติมา แหวนหรุ่น 1,700.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ชนก รุ่งอนันต์ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชานันท์ ธนะวงศ์ 1,300.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนู สุขประเสริฐ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวรัตน์ อ่างบัว 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอจิรวดี เหลาจันทึก 1,400.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายฝน จาดภักดี 1,100.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรุตา จอนไธสง 1,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพาภรณ์ โพธ์ิเสือ 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ กล่ินจันทร์ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ิสิทธ์ิ แสนประเสริฐ 600.00                   ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ฐานันดร
006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 2,650.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 3,430.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน จ่ันเพชร 1,750.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 3,650.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 1,990.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 6,210.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เช่ืองพิทักษ์ 4,810.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู 1,370.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 6,110.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจช้ืน 4,400.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช ใจช้ืน 4,920.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 3,430.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายปกรณ์ ศรีวิสิฐศักด์ิ 2,000.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัศนีญา หัวใจเพชร 3,020.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 5,060.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอ้ือใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 3,550.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 4,410.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 5,280.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 3,050.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 4,160.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสินีนิษฐ์ ง้ิววิจิตร 4,210.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 5,180.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชนายุส ฟักสงสกุล 5,460.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 4,660.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 5,680.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 5,060.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีพูล 2,600.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 4,520.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 5,880.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธ์ิเงิน 2,350.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 4,020.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 4,460.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว 3,890.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศรี 4,510.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา



006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 1,900.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 2,800.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถ่ิน 4,620.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 5,680.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 5,430.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิษณุ ขวัญเมือง 1,423.13                ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพิษณุ ขวัญเมือง 428.00                   ค่าน้ าประปา ม.ค.66

468,578.48            ทส. 1601.2/142  ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชาตรี ศรียาภัย 385.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อุกฤษ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 570.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วราภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ 1,880.00                ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/รุ่งกานต์

2,835.00               ทส. 1601.2/142  ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   14 กุมภาพันธ์ 2566


