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006: ธ.กรุงไทย นายทองสุข พานทอง 28,632.26        ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ ปรับ= 100 , คืน=967.74
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 1,300.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วัฒนธรรม 2,340.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 2,840.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชุตา ตรีชิต 1,900.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางปราณี บุญสรรค์ 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นายชัยพฤกษ์ สุขมงคล 1,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ อ่ึงทอง 1,600.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรนัส สุขโต 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา บุญสวน 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงฝัน แก้วไตรรัตน์ 1,700.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางมานิกา แก้วแกมเอม 1,900.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเปมิกา โกเลือน 1,400.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณฤดี พ่วงแก้ว 1,700.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวถานิตรา เอ่ียมหร่าย 1,700.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจันทนาพร วงศ์รัตนชัย 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณภา ค าเคนม่วง 2,640.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกษณี เอกะวิภาต 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ จอมศรี 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณิศา อุทัยรัตน์ 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 600.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 1,030.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 720.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรัญญาภรณ์ ช านาญศรีสินเพชร 980.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 990.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ ช่ืนชม 1,050.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 970.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 1,010.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนาศร อับดุลเลาะ 990.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรัญญา บุนนาค 1,086.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 2,490.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ศศิมา
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 666.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ศศิมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสองศรี 740.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ศศิมา
006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 2,860.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภควัต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา 2,800.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภควัต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรับพร อุไรกุล 3,092.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภควัต
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 2,906.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภควัต
006: ธ.กรุงไทย นายสัญญา กรีสง่า 9,560.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 8,560.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ แซ่ล้ี 8,560.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เหมือนทอง 8,560.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สัญญา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรลักษณ์ เดชบ ารุง 4,776.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรลักษณ์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งนภา หอมดาวเรือง 4,842.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิยาพร เดชน้อย 4,578.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณยู ผลเจริญ 4,642.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/วรลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภา ไชยพร 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทวรรณ ณ ถลาง 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ สุดทรวง 1,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์ 1,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพิมล ชุมศรี 1,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภูชยา วาจาดี 1,900.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราวรรณ ภิญโญ 1,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิง เมทินี บุญสมทบ 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 7,560.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ 4,920.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย ณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 7,160.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 7,360.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยา น้ าแก้ว 7,560.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 7,560.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายเมทิน อินทร์แย้ม 7,560.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 3,840.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/พงษ์ศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง 875.00            คชจ.ในการประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 8,450.00          ค่าท่ีพัก,พาหนะ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00          ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาราคากลางครุภัณฑ์ ม.ค.66/ราเมศณ์
006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 1,200.00          ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาราคากลางครุภัณฑ์ ม.ค.66/ราเมศณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 1,200.00          ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาราคากลางครุภัณฑ์ ม.ค.66/ราเมศณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาดา ทาแกง 1,200.00          ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาราคากลางครุภัณฑ์ ม.ค.66/ราเมศณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 922.00            ค่าพาหนะ ม.ค.66

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 926.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 922.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 9,590.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 8,420.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 8,085.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 2,670.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 2,970.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 2,710.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน 10,296.00        ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 4,694.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 2,874.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 2,912.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ปฐมพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 5,220.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญจนพร จันตา 5,460.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ 5,460.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 4,560.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายปุณยวัจน์ มีสมคิด 3,150.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฎิมาพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 1,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง 1,600.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 100.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญชนก ทองรักษ์ 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิศา บางบ่อ 1,700.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 1,500.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัฒน์ เส็งพรม 1,500.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีวัลย์ เฉลาชัย 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร

006: ธ.กรุงไทย นางสาวริญญารัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นายภิรกร วริศธนเกศรา 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์ 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิสา เชาว์ช่างเหล็ก 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรนันท์ พาที 2,100.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ปฎิมาพร
006: ธ.กรุงไทย สิบต ารวจเอกหญิงณัฐชยา คมข า 1,700.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเสาวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ก่ิงพรหมเจริญ 1,900.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลิตา ละม่ังทอง 1,400.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางจรรยา โภคะ 800.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางประภาพร เทพสกุล 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 650.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ 900.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 1,700.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกุมา มณีทับ 950.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 1,400.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธ์ิ 200.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑิรา ค ารอด 1,250.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุกัญญา สุริยะ 1,650.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภัสสรณ์ มูลดี 250.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประทานพร ทองศรี 1,550.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีรัตน์ บวรวิษฐา 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 1,400.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลัย อ่อนหวาน 1,800.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 2,500.00          ค่าใช้จ่ายอบรม ม.ค.66

363,596.26     ทส. 1601.2/134  ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบุญภา ชุมทอง 2,000.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร 1,300.00          ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/บุญภา
025: ธ.กรุงศรีอยุธยา นายปรีชา องค์ประเสริฐ 840.00            ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ศศิมา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวดิศจี ไศลเพชร์ 550.00            ค่าล่วงเวลา ม.ค.66/ณัฐชยา

4,690.00        ทส. 1601.2/134  ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2566  

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   13 กุมภาพันธ์ 2566


