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006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎชรี จันทร์ทัพ 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช านาญศรีสินเพชร 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรัญญา บุนนาค 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติรส หาญสุรีย์ 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชญา แมะบ้าน 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จันทร์พา 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ดอกไม้ 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ศักด์ิ เพชรพลอย 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรญา เหง่าศิลา 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลทิพย์ แก้วหาญ 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ คล้ายศิริ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสุวรรณา จิตขันที 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โพธ์ิเสือ 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดิษพรกรภัทร์ อินหอคอย 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร สุวรรณน้อย 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวัลลภ พันธ์สระน้อย 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ ย่ิงงามแก้ว 7,560.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 4,480.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทิสา เพชรยวน 6,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุญฉัน ค าสาสินธ์ 6,720.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 6,720.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 4,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 2,640.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
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006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 4,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา ปรางทอง 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วิลาศรี 400.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางพิมพ์ชนาถ ย่ิงสัมพันธ์เจริญ 600.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายสุธายุทธ นาคปนค า 800.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางธัญวลัย บุญช่วย 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรรศนีย์ เหลืองอร่าม 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย์ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาวรรณ เอกะวิภาต 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายอนุพงศ์ ใจม่ัน 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายเสวก ภูโต 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภารัตน์ ทิพย์ต้น 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาสินีพัฒน์ บัวสรวง 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายทวีศักด์ิ เทียรวรรณ 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริรมณี ณ น่าน 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันยกร ทองมาก 840.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐ์ธนัน ทรัพย์โภค 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางณัฐนพิน เอ่ียมเหมือน 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิริยา ศุภศร 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายศุกรันทร์ ฮามิ 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต จันทร 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แสงเพชร 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ มีนาค 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาทิพย์ ชูวารี 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบุญเลิศ งามลักษณมงคล 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร 1,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 1,680.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 3,522.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พิมพิลัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 3,498.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พิมพิลัย

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 6,150.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายศักร แสนสุริยวงศ์ 10,400.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง 4,900.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุทธิรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 920.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพันธ์ุ 2,120.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 2,860.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีรัอยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 2,320.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ รบกล้า 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ วงศ์อุดม 2,120.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ เจริญนิยม 2,020.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี สังวรวงศา 2,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนา ช้ันเจริญ 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะชาติ มริเวช 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญกุล เมฆกัลจาย 2,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธันยากรณ์ ศรเกษตรินทร์ 2,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว 2,120.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายป่ินพงศ์ พานิชสุนทร 2,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ บุญรักษา 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายวนวัฒน์ แก้วก าเนิด 2,420.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นายวรรเฉลิม มีนาม 2,320.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี ณภัทร สุขเม่า 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ จูมจะนะ 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 2,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 2,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทฤฒมน เอ่ียมละออ 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 2,020.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางนิตยา สุขวัฒน์นิจกูล 2,120.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณศพร สุขพัฒน์ 2,420.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมาลี สุขเกษม 1,920.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 2,860.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย์ 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 2,460.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางนิภา ผลทวี 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุการดา หร่ังย้ิม 2,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา อ้อวิเศษ 2,020.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางจตุพร ไตรสุทันธ์ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 2,420.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนา สังข์ผัน 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายภุชงค์ ดวงฤทัย 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 2,120.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย ภูสีเงิน 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 2,420.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสัญญา กรีสง่า 6,640.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 5,440.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 5,440.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา

006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เหมือนทอง 5,440.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 5,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66//อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นายเทวฤทธ์ิ เฉนียง 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66//อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางนงเยาว์ ตราศรี 5,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66//อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล ชากรม 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66//อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา บุดดี 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66//อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเมทินี ไตรนิรันดร 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66//อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ นิลบรรพต 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66//อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางสุทิมา ภูละมุล 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 800.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิพัทธ์ ลีนะธรรม 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิตติชัย โฉมบุตร 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.อัฐกานต์ ย้ิมอารี 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายเทพทัต จันมัด 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชานันท์ เช้ือโคกสูง 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางจิชฎา สุกาญจนะ 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอนงค์รักษ์ จ าปาทอง 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวลักษณ์ พังงา 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฎฐ์ชุดา เป๋อรุณ 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ตบริณต เล้าสุวรรณ์ 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายวทัญญู ย้ิมย่อง 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางปิยะฉัตร์ หอมแก่นจันทร์ 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพลอยไพลิน พาอ่อน 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันเพ็ญ สมอดี 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ฉัตรพงศ์



006: ธ.กรุงไทย นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางอรวรรณ์ จรูญรัตนพักตร์ 400.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทชา สังข์น้ ามนต์ 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาวรรณ แสนค าภา 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ จ าปา 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สดใส 600.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า 100.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนวพงษ์ เก้ือสกุล 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา เขียวนิล 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตรา ครองสถาน 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิพย์วรรณ์ ก าแพงแก้ว 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญา ชัยขรรค์เมือง 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิดา เช้ือเอ่ียม 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายกรณ์ สร้อยธรรมดา 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ชมภูภู่ 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพรศักด์ิ เหมือนแท่น 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางกมลทิพย์ เอ่ียมเหมือน 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายชวลักษณ์ ชาญค้า 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายภคิน กุลน้อย 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายวงศ์สุวรรณ ทองก้อน 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนภา พวงสุวรรณ์ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอรุณ ปานแดง 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางศิริวรรณ์ เกิดแก่น 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/อรวรรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายบรรพต รักคุณ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรลักษณ์ เดชบ ารุง 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าเพชร วชิรพันธ์วิชาญ 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณวิสาข์ กองอรรถ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีวงษ์ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัค พรายแย้มแข 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ่ง 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายฐนนนท์ พลเจียก 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 1,200.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สังข์ทอง 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิเดช 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)



006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.จิรายุส นิลจินดา 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา หวังพิทักษ์ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางวิภาวรรณ บุญประเสริฐ 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตติญา ไชยแก้ว 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดลทิพา คงพ่วง 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรินนารัช รชตะรมณีย์ 1,750.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศุมณฑ์ อาษารบ 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนม์ชนก เหลืองอุรา 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวตีระณา ตาใส 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายศรศิลป์ จันทร์แดง 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 1,550.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 1,250.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/กิตติพร (6 ฏีกา)
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณา ธนะโชติ 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางแสงเดือน ธีระมูล 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสมคิด จันทร์ชมภู 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล



006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 800.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ หวลค า 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมิตรา สุขเกิด 1,438.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 1,666.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อธิพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย ด้วงเงิน 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมิตรา สุขเกิด 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางศิรินทร์ จันทนู 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พรมจันทร์ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชราภา เอ่ียมเอก 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางอรุณศรี รัตนพันธ์ 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราจิน เพ่ือนชอบ 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวถวิกา ติตสนิท 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักษณ์คณา พิศวง 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุศรินทร์ วัดเข่ง 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกุลกิตติ ศรีจันทร์ 2,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวล าพึง ลาลุน 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสมศรี เขตสูงเนิน 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 12,270.00               ใบยืมเลขท่ี 267/66 ลว. 13 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายชิตฑวัช จินดา 47,320.00               ใบยืมเลขท่ี 236/66 ลว. 26 ม.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 182,425.00             ใบยืมเลขท่ี 270/66 ลว. 14 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 2,000.00                 ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวรวิทย์ พลทัสสะ 1,620.00                 ค่าพาหนะ ม.ค.66/วรวิทย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวรรณา เหมือนสอาด 650 ค่าพาหนะ ม.ค.66/วรวิทย์



006: ธ.กรุงไทย นายก าพล ชูปรีดา 422 ค่าพาหนะ ม.ค.66/วรวิทย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลจาริณี ช านาญกิจ 212 ค่าพาหนะ ม.ค.66/วรวิทย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอิสรีย์ ช่ืนอารมณ์ 282 ค่าพาหนะ ม.ค.66/วรวิทย์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง 500 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกรัตน์ สุขแสวง 630 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร อินทรชิต 506 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว 450 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญชนก สินสวนแตง 600 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา สมบัติ 314 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ สินธุเทา 410 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางประภา บุณยรัตพันธ์ุ 308 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยาภรณ์ หยู่มุ้ย 400 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิติภรณ์ เอ่ียมสุขประเสริฐ 250 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล อุ่นจางวาง 520 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฉวีวรรณ ป้ันบุญมี 600 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 8150 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุทธวีร์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 3360 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุทธวีร์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 417.25 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล อ๋องสุวรรณ 291 ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 223.63 ค่าน้ าประปา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุวัฒน์ ฟองแก้ว 3836.25 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3068.39 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 119.95 ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.65

776,479.47           ทส. 1601.2/153  ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2566  
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิจารณ์ เสนสกุล 1260 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/วิจารณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 2520 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ธีระพล
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพันธ์กุล 2100 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 1500 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ปาริชาติ (5 ฏีกา)
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปริชาติ เจริญกรุง 600 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ครรชิตพล
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 1832 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อธิพงษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 1500 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บุญราศรี 1800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 1900 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายปิยะ อุรีรักษ์ 4900 ค่าพาหนะ ม.ค.66/ณรัฐนันทน์

19,912.00             ทส. 1601.2/153  ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   20 กุมภาพันธ์ 2566


