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006: ธ.กรุงไทย ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์149,986.25             ถอนคืนรำยได้แผ่นดิน/บจก.เหมืองแร่คุณธวัช 
006: ธ.กรุงไทย ส ำนักงำนจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 13 สำขำนรำธิวำส1,532.00                 ถอนคืนรำยได้แผ่นดิน
006: ธ.กรุงไทย นำยบัณฑิต วงศ์เสนำนุรักษ์ 1,100.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำยธนวรรธน์ พงษ์เกิด 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชฎำพร ช้ำงจันทร์ 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอัจฉรำ จันสีนะ 1,700.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำงฐิตำภรณ์ ส้มเกล้ียง 700.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนิศำนำถ เศรษฐบุตร 1,100.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวภัทรศยำ สมจัย 1,500.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำยณัฐดนัย ใจยงค์ 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำยกฤษณะ จีระบุตร 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำยระเด่น แสงดำรำ 1,800.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำยจตุรงค์ หมอโอสถ 1,700.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นำงวิสุตรำ อินทองแก้ว 5,680.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเอ้ือใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 1,100.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงอินทิรำ รัตนวงศำ 2,440.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 3,200.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยนิรัญ มโนรัตน์ 2,750.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยณัชพล เลิศกุลทำนนท์ 1,600.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสินีนิษฐ์ ง้ิววิจิตร 1,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 4,680.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยชนำยุส  ฟักสงสกุล 4,190.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนิตำกำญจน์ ด้วงด ำ 5,680.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิรินทร สร้อยแก้ว 5,080.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวบุษรำ กองจินดำ 5,480.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรกมล รำชิวงค์ 5,280.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 3,640.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิริพร ศรีพูล 1,800.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกมลชนก อินทำ 2,450.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยพิศัลย์ ยวงใย 5,280.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณิตยำ โพธ์ิเงิน 2,220.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยชำคริต แนวโสภำ 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยพิสิฐ เทียนแก้ว 4,380.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิไลวรรณ ชูแก้ว 3,290.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัชญ์ธนัน ชูรำศรี 4,460.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงเกศกนก จงสุขสันติกุล 1,600.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวำ 2,550.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำงวันดี บ ำรุงถ่ิน 3,600.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยรัชภัฎ กุลวงษ์ 4,060.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ
006: ธ.กรุงไทย นำยอนุชำ ชำญภัทรฤทธ์ิ 5,080.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/วิสุตรำ

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   13 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   15 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นำงสุนิตำ หงนิพนธ์ 2,250.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 150.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำยสุทิน จ่ันเพชร 2,170.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำยคณำธิป ชูแก้ว 5,640.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปิยวรรณ วังอนำนนท์ 2,980.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสำครรัตน์ เพชรน้อย 5,660.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิวปรียำ เช่ืองพิทักษ์ 5,410.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวขนิษฐำ พิมพ์หนู 1,320.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย ว่ำท่ี ร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 6,110.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววนัชพร ใจช้ืน 4,630.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนงนุช ใจช้ืน 6,210.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำยพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 3,260.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำยปกรณ์ ศรีวิสิฐศักด์ิ 2,050.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทัศนีญำ หัวใจเพชร 2,620.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/สุนิตำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดุษฎี เริงหรินทร์ 2,680.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำยกันตธีร์ ศิริป่ิน 1,050.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพัสวี ไตรยะพำนิช 300.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำยปริวรรต ขันตี 3,380.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเนำวรัตน์ ซุ่นฮ้ัว 2,560.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอิสรีย์ มณีรัตนสุวรรณ 1,660.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศรัญญำ ด ำรงค์โภคภัณฑ์ 720.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนิภำภรณ์ ดำโน 2,560.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวหทัยภัทร ด ำเกล้ียง 300.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำยโสฬส เอ่ียมเหมือน 1,940.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเบญจพร สร้อยบวบ 300.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำยวิเชียร หนูเมียน 2,060.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นำยเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 1,200.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยธเนศ วัฒนธรรม 1,700.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสำวิตรี ยอยย้ิม 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธนิสนันต์ พูลยรัตน์ 1,600.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิชุตำ ตรีชิต 1,800.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงปรำณี บุญสรรค์ 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยชัยพฤกษ์ สุขมงคล 600.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐธิษำน์ ธำรำเหลืองมงคล 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอรพรรณ อ่ึงทอง 1,700.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอรนัส สุขโต 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมณฑิรำ บุญสวน 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงมำนิกำ แก้วแกมเอม 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเปมิกำ โกเลือน 1,400.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณฤดี พ่วงแก้ว 1,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวถำนิตรำ เอ่ียมหร่ำย 1,400.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจันทนำพร วงศ์รัตนชัย 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรันธร สำโท 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ



006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณภำ ค ำเคนม่วง 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววนรรชนก ศรีประเสริฐ 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเกษณี เอกะวิภำต 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยวชิรวิทย์ จอมศรี 1,700.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณิศำ อุทัยรัตน์ 1,900.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวช่อแพร ทินพรรณ์ 2,710.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกัญจนพร จันตำ 3,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเมธำวี ศุกรวรรณ 1,690.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ช่อแพร

006: ธ.กรุงไทย นำยสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจกำร 2,060.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นำงฐิตำภำ สกลนคร 850.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นำยปุณยวัจน์ มีสมคิด 500.00                   ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ช่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดวงพร เอ่ียมส ำอำงค์ 525.00                   ค่ำอำหำรประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยนรินทร์ เทศสร 5,690.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นำยสุรินทร์ แข่งขัน 4,800.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยธนกฤต คงยอด 4,900.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยชัยภัทร์ สุดปำน 5,010.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยวินัย มีย่ิง 4,880.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยจันทรมำศ รุ่งศิริ 4,400.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยปรัชญำ กิจกังวล 4,760.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยฉัตรชัย จันโสภำ 4,400.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยกฤษณะ ค่ ำคูณ 4,920.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นำงก ำไร เนียรภำค 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นำยยงยุทธ แซ่ล้ี 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นำยนิวัฒน์ เหมือนทอง 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤษณะ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 4,240.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค..66/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นำยนัฐพงษ์ วังนันไชย 1,040.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค..66/สุนทรี
006: ธ.กรุงไทย นำยสถำพร ปัททุม 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวยุลี มีวงษ์ 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอัจฉริยำภรณ์ บุระมุข 2,320.00                 เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพ็ญนภำ แจ้งกระจ่ำง 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยอรุณ พลอำสำ 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยภำคภูมิ นำขะม้ิน 2,320.00                 เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยอดิศักด์ิ เสนจันฒิชัย 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยประจักษ์ นวลแก้ว 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยอำทิตย์ แก่นสำร 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร

006: ธ.กรุงไทย นำยบุญยง จันทรำ 720.00                   เบ้ียเล้ียง พ.ย.65/สถำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยบำงรักษ์ เชษฐสิงห์ 8,100.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/บำงรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงวรพรรณ หิมพำนต์ 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/บำงรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงมำรศรี แก้วปรำณี 3,958.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/บำงรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นำยก ำพล ชูปรีดำ 3,790.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/บำงรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นำยภูมินภ์ห์ บุญบันดำร 3,440.20                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภูมินภ์ห์
006: ธ.กรุงไทย นำยศุภชำติ เขตสูงเนิน 1,650.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภูมินภ์ห์
006: ธ.กรุงไทย นำยภูมินภ์ห์ บุญบันดำร 7,834.78                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66



006: ธ.กรุงไทย นำยกนิษฐ์ จิตต์จันทร์ 4,860.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดำริณี จันด้วง 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำยอภิวัฒน์ แก้วมุงคุณ 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรุ่งนภำ บุญที 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำยอนุรักษ์ บุญเจียง 4,860.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิริขวัญ ปัชชำเขียว 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำยฐิตินันท์ พุทธำ 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำยกิตติพงษ์ มีค ำ 3,360.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/กนิษฐ์
006: ธ.กรุงไทย นำงนันทนำ บุณยำนันต์ 4,605.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยเอกพบ โยธำ 14,980.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เอกพบ
006: ธ.กรุงไทย นำยอ ำนำจ ฉัตรชัยเจนกุล 11,680.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เอกพบ
006: ธ.กรุงไทย นำยชำลี นภำประสำทพร 11,680.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เอกพบ
006: ธ.กรุงไทย นำยธนกร บุญเฉลิม 11,680.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เอกพบ
006: ธ.กรุงไทย นำยชัย สีทำดี 11,680.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เอกพบ
006: ธ.กรุงไทย นำงนันทนำ บุณยำนันต์ 3,135.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 3,789.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 2,345.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยชัช วงษ์อัยรำ 2,231.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปรำยฟ้ำ ฤทธ์ิเดช 2,265.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ฤทธิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 2,500.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 7,658.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรลักษณ์ เดชบ ำรุง 2,762.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรุ่งนภำ หอมดำวเรือง 2,770.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พงศ์นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยสัญญำ กรีสง่ำ 5,600.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สัญญำ
006: ธ.กรุงไทย นำยทินกร เฉยปัญญำ 4,400.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สัญญำ
006: ธ.กรุงไทย นำยสัญญำ กรีสง่ำ 6,800.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สัญญำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจีรภำ พรหมโคตร 4,400.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สัญญำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกัณจน์อมล กีตำ 4,400.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สัญญำ
006: ธ.กรุงไทย นำยทินกร เฉยปัญญำ 4,400.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สัญญำ
006: ธ.กรุงไทย นำงหัสนีย์ แคะนำค 6,760.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยชำญชัย กิจศักดำภำพ 5,073.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4,689.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอ้อมจิตร เสนำ 3,875.00                 ค่ำอำหำรประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยคณำธิป ชูแก้ว 2,794.84                 ค่ำเบ้ียประกันภัย ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยภูธเรศ กำบค ำ 6,070.10                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยธเนส สุระกร 3,120.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยสรนันท์ จ ำปำศรี 2,814.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยกำนดิษฎ์ สิงหำกัน 8,000.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กำนดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรพรรณ เจิดอัศวสิน 8,656.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กำนดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพ็ญนภำ หลอดค ำ 8,672.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กำนดิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมำลี เสริมวงศ์ตระกูล 2,010.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณพร พยอม 7,590.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรรณพร
006: ธ.กรุงไทย นำยอนุวัตร สูงติวงศ์ 3,120.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรรณพร



006: ธ.กรุงไทย นำยธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 3,120.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรรณพร
006: ธ.กรุงไทย นำยวรำวุฒิ ทรงวำจำ 2,304.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววันทนี ลำภะสิทธินุกุล 922.00                   ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 6,584.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยจักรพงธ์ อยู่เย็น 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปภำพร อินทร์จิตร์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำยศำสตรำวุฒิ ค ำนึงผล 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นำยนันทภัทร พงษ์พัฒน์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นำยภูณัฐชำ สิทธ์ิญำณุตม์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นำยปัญญำ สุวรรณโส 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณนิสำ มีฤทธ์ิ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นำยสุระศักด์ิ ระถี 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นำยฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำยยุทธชำติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำยธนศักด์ิ คล้ำยทอง 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำยณัตพงษ์ กุญชรินทร์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำงเปรมวดี จิตพิทักษ์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำยกุลชำติ ชมเชย 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำยมะรุสนี หะเล๊ำะ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำยกอเซ็ง หะเล๊ำะ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปภำวรินท์ แก้วคง 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นำยสุทธิพงษ์ จ ำปำอูป 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยณัฐภูมิ ต๊ะปิง 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยพุฒิชัย พิชัยหล้ำ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยอำรักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยอำทิตย์ ธรรมโม 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยประทีป ติสันโต 9,000.00                 ค่ำตอบแทนตรวจป่ำ ก.พ.66/ดนุศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศศิปรียำ เจริญชันษำ 17,820.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
011: ธ.ทหำรไทย นำยธันวำ จันทร์บูรณ์ 497.00                   ถอนคืนรำยได้แผ่นดิน
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยพินิจศักด์ิ กล่ินมำลำ 1,240.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง 1,220.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/ดุษฎี
014: ธ.ไทยพำณิชย์ ส.ต.อ.หญิงบุญภำ ชุมทอง 2,000.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวเพลินพิศ นนพิจิตร 1,800.00                 ค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ก.พ.66/เกรียงศักด์ิ
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยอธิพงษ์ ก่อผล 1,780.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภูมินภ์ห์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยวิรัตน์ โมรำสถำพร 2,662.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พงศ์นรินทร์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยอุธร สุทธิมิตร 9,084.00                 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66

970,763.17           ทส. 1601.2/235  ลว. 13 มีนาคม 2566  
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006: ธ.กรุงไทย นำงวำสนำ ก่อผล 3,000.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนิโลบล กัณหำ 3,000.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเจนจิรำ คดีโลก 2,550.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณรัชญ์ วิริต 2,550.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นำยศุภชำติ เขตสูงเนิน 2,850.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ประภัสสร
006: ธ.กรุงไทย นำยวิษณุ ด ำรงสัจจ์ศิริ 2,000.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำยธีรวัฒน์ เคนมี 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนิฐินันท์ แสนอินอ ำนำจ 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธัญญำลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวแพรพรรณ เกตุสวัสด์ิ 2,000.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพิมพ์นิภำ ใบกุ 2,000.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐธิตำ พรประสิทธิกุล 1,900.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำยวันชัย กิติยะ 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจุฬำรักษ์ ไชยสิทธ์ิ 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวแววมณี คงแป้น 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำงสุชำดำ ส ำรำญจิตต์ 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำยปุณยพล ค ำมุง 2,000.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิษณุ
006: ธ.กรุงไทย นำยฐำนันดร เพ็ชรดี 1,600.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกันภียำฬ์ วันเห่ำ 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพิชญำ ตันสกุล 300.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนภำพรรณ ศรีสุขผ่อง 500.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรัตน์ติมำ แหวนหรุ่น 400.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนันท์ชนก รุ่งอนันต์ 1,200.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุชำนันท์ ธนะวงศ์ 1,100.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรัชนู สุขประเสริฐ 1,300.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเยำวรัตน์ อ่ำงบัว 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอจิรวดี เหลำจันทึก 100.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสำยฝน จำดภักดี 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศรุตำ จอนไธสง 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทิพำภรณ์ โพธ์ิเสือ 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงจำรุวรรณ กล่ินจันทร์ 400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำยศักด์ิสิทธ์ิ แสนประเสริฐ 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ฐำนันดร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนิโลบล มีศรี 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจริยำ วิริยะกำล 800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำยสุวิทย์ ชูเพชร 2460 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐศิริ ดนตรี 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทิพวรรณ วงษ์กลัด 2760 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสมคิด สอนศรี 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุพรรยำ ไตรรัตน์ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวภัทรำภำ ปลอดโคกสูง 3340 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   14 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   16 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นำยเอนกพงศ์ โรจนวรพันธ์ 3340 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอัยลดำ บุตรศรีภูเภำ 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปฎิมำพร ผ่องสุขสวัสด์ิ 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพิมพ์นิภำ ระเริง 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธัญชนก ทองรักษ์ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย ว่ำท่ี ร.ต.โอสถ จิรวัฒนชัยกุล 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุนิศำ บำงบ่อ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวไพรวัลย์ อะทะสุวรรณ์ 900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยนิวัฒน์ เส็งพรม 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฤดีวัลย์ เฉลำชัย 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวริญญำรัตน์ โชติพิรุฬห์ชัย 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำยภิรกร วริศธนเกศรำ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวภัสธำรีย์ ไตรทวีพัฒน์ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุนิสำ เชำว์ช่ำงเหล็ก 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจิรนันท์ พำที 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ปฎิมำพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดวงพร เอ่ียมส ำอำงค์ 840 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจิรำพร โคตรวงค์ 2860 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย นำยเบญจพล โพชชมภู 1340 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกนกพร รัตนำรี 2620 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอังคณำ ทองค ำ 1240 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐฐำ รักยืด 1740 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย ณัฏฐ์ดรัณ ปัณณธรทวีโกมล 2860 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย นำยธนชัย ตระกำรเอ่ียม 2040 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
006: ธ.กรุงไทย นำยจักรกฤษณ์ พละกลำง 1595.5 ค่ำไฟฟ้ำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยรำเมศร์ ธนูบรรพ์ 1500 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจพัสดุ ก.พ.66/รำเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นำงยุวดี ดีงำมเลิศ 1200 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจพัสดุ ก.พ.66/รำเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุชำดำ ทำแกง 1200 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจพัสดุ ก.พ.66/รำเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนนทวรรณ ณ ถลำง 455 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นำงช่อทิพย์ อำนันท์รัตนกุล 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย สต.อ.หญิงวิยดำ โล่ห์พิทักษ์สันติ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวคริษฐำ ทับจ่ัน 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรัตนำ ขำวผ่อง 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงเมธี วงศ์ศรีเพ็ง 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำยพลกฤษณ์ นำคศิริ 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุวิมล ค ำนวณ 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำยนที บุญเผือก 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนวรัตน์ มฤคศิรมำส 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำยนพดล กล่ินแก้วบุญวงศ์ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพัชรินทร์ ทรัพย์เสถียร 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำยอนุพงษ์ แก้วรัตถำ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวภัทรียำ ศรีสมุทร 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกุลนิดำ บุตรรักษ์ 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฏฐนัฐ เหล่ำกุลประสิทธ์ิ 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ



006: ธ.กรุงไทย นำงจุรีย์ เชำวน์วุฒิสุข 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงเกสรำ เกลำโพธ์ิ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกนกพร จูห้อง 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงบุษรำกรณ์ เจตนเสน 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำยตรัยนฤเทพณ์ เอ่ียมเหมือน 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจินตนำ ประสพบุญ 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิภำรัตน์ แสงนภำ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงอัจฉรำ วัฒนุวรรณ 1100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรำภรณ์ ชุตินันท์ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวภัตรำชิณี วงศ์จันทร์ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจุรีพร พวกกลำง 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววันวิสำ ศรแก้ว 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำยธนเกียรติ จุลภมรศรี 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทัศนีย์ น้ ำแก้ว 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกำญจนำ เหมืองทอง 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐำพร จริยะปัญญำ 1400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนรัชรำ ช่วงภักดี 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกัลยกร กุลประชีพ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐฌำ ปลูกปัญญำดี 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงใจนำฏ อำจทนอง 1400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรนิสำ บุตะเคียน 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฐำนิกำ โชติศิริพำณิชย์ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
006: ธ.กรุงไทย นำยพีระพัฒน์ ชูก ำเหนิด 6520 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำยถิรำยุ ไกรว่อง 2440 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำยอุกฤษ เรืองชู 4260 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำงจำรุวรรณ บุญไชย 6520 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววัลภำ วุฒิฑำ 6520 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปำณิสรำ ณ พล 6520 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนฤมล นุชเปล่ียน 12290 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอินทิรำ พันธำสุ 6760 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจุฑำพร ทองนุ่น 6780 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นำยชัชวำลย์ สวนจันทร์ 6980 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชลิตำ ค ำสกุล 6600 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นฤมล
006: ธ.กรุงไทย นำงสกุณำ วิสุทธิรัตนกุล 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำยมนตรี ทองฉอ้อน 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรปรียำ พระวิวงศ์ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำยสุวิชัย ศรีบุรินทร์ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดำรำรัตน์ กุมภำว์ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสำธิตำ ทำบทอง 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำยชยุตพงศ์ ศรีสิทธิพิศำลภพ 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงวัชรินทร์ มียอด 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกนกวรรณ อันสุกัน 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุภำวดี ธีระธนนันต์ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี



006: ธ.กรุงไทย นำยปริญ สมอดี 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐธิดำพร ยอดเมือง 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสิริรัตน์ แรงคง 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรสริน เขตสูงเนิน 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณวิสำ พวงทอง 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกุลปำลี ทรรพนันท์ 1100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสิพำวรรณ อบกล่ิน 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกัลยกร เช้ือเอ่ียม 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจิตญำดำ  เหลำงำม 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงลัดดำวัลย์ ศรีสนธิแสง 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเบญจวรรณ สุดสวำสด์ิ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจันทร์กำนต์ พรหมประสิทธ์ิ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำยอนันต์ วงษ์อำษำ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำยด ำรงค์ศักด์ิ ค ำประสพ 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำยคมสันต์ วัจรำ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำยวัฒนะ ชำวไร่อ้อย 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมณฑิรำ ทองบ่อ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปรำณี น้ ำใจ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชำคริยำ องอำจ 740 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นำยพิชัย เอกศิริพงษ์ 2190 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงหัสนีย์ แคะนำค 3100 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ 1780 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทิชำนันท์ ดิฐษำ 2450 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์ 1500 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน ก.พ.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำยภำณุพงศ์ พิมพ์ทอง 1200 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน ก.พ.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรนันท์ สนกันหำ 1200 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน ก.พ.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพิทยำรัตน์ เฟ่ืองฟู 1200 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน ก.พ.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวโชติรส หำญสุรีย์ 1200 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน ก.พ.66/ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำยโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 4020 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุดำรัตน์ ช่ืนชม 2890 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงสุวรรณำ จิตขันที 2770 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/โชคชัย
006: ธ.กรุงไทย นำยประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 8620 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นำยวิเชียร หนูเมียน 2840 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ประพันธ์
006: ธ.กรุงไทย นำยชวลิต ศุภสำร 2856.47 ค่ำไฟฟ้ำ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 2199.58 ค่ำไฟฟ้ำ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยมีชัย ประชำกุล 2243.25 ค่ำไฟฟ้ำ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยจักรกฤษณ์ พละกลำง 1795.4 ค่ำไฟฟ้ำ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยพีระชัย สุขเก้ือ 748.65 ค่ำไฟฟ้ำ ธ.ค.65
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงประภัสสร กระจำยศรี 2850 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ประภัสสร
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยศุภฤกษ์ รัชฎำวงษ์ 3920 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ ว่ำท่ีร้อยตรีภูมิรัตน์ นำคอุดม 2560 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ศุภฤกษ์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวรุ่งกำนต์ โลศิริ 2320 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/รุ่งกำนต์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวมุกตำภำ น่ิมอนงค์ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ



014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงวรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/วิยดำ
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยธิติกร กิตตินันท์ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ธิติกร
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยวิสิทธ์ิชัย เขตสกุล 1658.93 ค่ำไฟฟ้ำ ก.พ.66
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวปิยกมล กลัดพ่วง 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/มนตรี
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสิริลักษณ์ ตำตะยำนนท์ 710 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สิริลักษณ์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยวิรัตน์ โมรำสถำพร 1580 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พิชัย
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006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนนทวรรณ ณ ถลำง 1505 ค่ำอำหำร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสุพจน์ ภู่รัตน์โอภำ 43440 ค่ำท่ีพัก,พำหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยกฤตศิลป์ สงเครำะห์ 4090 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นำยทรงพล ชัยมงคล 2820 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุภำวดี ดัดใจงำม 2820 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพิจิตรำ วิทยถำวรวงศ์ 2820 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กฤตศิลป์
006: ธ.กรุงไทย นำงยุวดี ดีงำมเลิศ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุชำดำ ทำแกง 600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำยนพรัตน์ เครือหงษ์ 1400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววันเพ็ญ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำยสุทธิพร ภักดีกุล 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงพิชญ์ญำ อำษำรบ 200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงณิชชำ ศรีวะรมย์ 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวโสระยำ อุ่มบำงตลำด 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพิจักขณำ รัตนคช 400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปัทวี วงวันดี 900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปัทมำพร เกิดแก่น 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำยส ำรำญ เอ่ียมรำคิน 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงวลัยพร ประดิษฐ์ 900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเกวรี มำตรำสิงห์ 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวยุวดี มนตรีศำสตร์ 500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปรียนันท์ หำญรักษ์ 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวยุวนันท์ แสงโต 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกำญจนำ ไวยกัญหำ 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำยสิทธิศักด์ิ ทองโกย 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธนำรีย์ ลำภวงศ์อนันต์ 1100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นำยณัฐวุฒิ บุตรดี 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพัชญ์สิตำ ฐิตะเลิศวงศ์ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเจนจิรำ แก้วโมรำ 700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำยสุวิจักษณ์ สวัสดี 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวโนรี โพธ์ิกระเจน 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำยพรชัย ศรีรุ่งเรืองภรณ์ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเบญจมำศ สีสุจำรย์ 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำยสุรสิทธ์ิ มณีทับ 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอัญชัน สืบวงศ์ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำยฤทธิชัย นำมศรี 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวแพรพรรณ อริยำนนท์ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐวุฒิ
006: ธ.กรุงไทย นำงก ำไร ประมำณ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ก ำไร
006: ธ.กรุงไทย นำงสุทิมำ ภูละมุล 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ก ำไร
006: ธ.กรุงไทย นำยจิตตภู ไหรัญพิจิตร 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ก ำไร

บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   16 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   14 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 2250 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นำยฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 2550 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุจิตรำ ไล่ชะพิษ 2150 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นำยพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 2100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นำยชัช วงษ์อัยรำ 1950 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปรำยฟ้ำ ฤทธ์ิเดช 2600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นำยพิชัย เอกศิริพงษ์ 700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงหัสนีย์ แคะนำค 800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ 500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นำยภำณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ 6360 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภำณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำยชำรินทร์ เนียมศรี 3360 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภำณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำยสุพัฒธนพล สุขแดง 3360 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภำณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมำริษำ ประทุมสิทธ์ิ 3360 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภำณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปำณิสรำ เธียรเงิน 3360 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภำณุพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นำงยุวดี ดีงำมเลิศ 1050 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยมนตรี อินต๊ะเสน 1600 ค่ำพำหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยกิตติพร ดุลนกิจ 2240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเกตน์สิรี สุวรรณน้อย 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐธิดำ ม่ันเหมำะ 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรับพร อุไรกุล 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปรำณี ทองแจ้ง 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำยสุธี สำยสินธ์ 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำยมำโนช อุ่นให้ผล 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำยภัทรชัย กล่ ำน้อย 240 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดวงพร เอ่ียมส ำอำงค์ 875 ค่ำอำหำร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดวงพร เอ่ียมส ำอำงค์ 1050 ค่ำอำหำร มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดวงพร เอ่ียมส ำอำงค์ 700 ค่ำอำหำร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดวงพร เอ่ียมส ำอำงค์ 18000 ค่ำเบ้ียประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวดวงพร เอ่ียมส ำอำงค์ 13250 ค่ำเบ้ียประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงนันทนำ บุณยำนันต์ 6960 ค่ำเบ้ียเล้ียง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปำริชำติ ฤทธ์ิเดช 3722 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ปำริชำติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชุติกำนต์ หุตะแสงชัย 7902 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ปำริชำติ
006: ธ.กรุงไทย ว่ำท่ีร้อยตรี จิรำยุส นิลจินดำ 3838 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ปำริชำติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอังศุมณฑ์ อำษำรบ 3544 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ปำริชำติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวตีระณำ ตำใส 3578 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ปำริชำติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 6870 ค่ำเบ้ียเล้ียง มี.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 3198 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/เฉลิมขวัญ
006: ธ.กรุงไทย นำงแสงเดือน ธีระมูล 3248 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/เฉลิมขวัญ
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยสุรศักด์ิ บุกเจียมอำจ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ยุวดี
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวถนัดสม นุกูล 6922 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66

230,762.00           ทส. 1601.2/239  ลว. 14 มีนาคม 2566  
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006: ธ.กรุงไทย นำยสมเกียรติ แสงเพชร 9540 ใบยืมเลขท่ี 327/66 ลว. 8 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกัลยำ สุขสวัสด์ิ 40290 ใบยืมเลขท่ี 303/66 ลว. 27 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยเกรียงศักด์ิ คุตตรำนนท์ 37120 ใบยืมเลขท่ี 314/66 ลว. 2 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุมนำ ปิยำนนท์ชัยพร 34960 ใบยืมเลขท่ี 325/66 ลว. 8 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยภูธเรศ กำบค ำ 105120 ใบยืมเลขท่ี 329/66 ลว. 9 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนำ 32900 ใบยืมเลขท่ี 330/66 ลว. 9 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยพีระชัย สุขเก้ือ 47320 ใบยืมเลขท่ี 287/66 ลว. 22 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนนทวรรณ ณ ถลำง 645.21 ใบยืมเลขท่ี 328/66 ลว. 10 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยเมทนี สีมันตร 28320 ใบยืมเลขท่ี 331/66 ลว. 10 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยไกรฤกษ์ ซำวสัก 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยเจรนัย บุญทอง 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยสมเกียรติ แข็งขัน 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยศรำวุฒิ ถนอมชำติ 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยจักรพันธ์ุ หงษ์สุ่ม 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยวีรพงศ์ ศรีสุข 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยรณชัย โนพิชัย 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยเจริญ อินโองกำร 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยนรำวุธ เหมสลำหมำด 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิริพร ศรีวิลัย 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยอัยยุบ แกสมำน 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอรวิภำ ช่วงรัตน์ 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชไมพร จันทะรัตน์ 9000 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยฐำนิสร เสนะพันธ์ุ 4500.02 ค่ำตอบแทน ก.พ.66/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นำยณัฐวุฒิ สำยวังกง 12375 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปำริชำด แสงงำม 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรำภรณ์ พิมพำ 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยปวรุตม์ ทิพย์บุรี 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชลลดำ ปุญสิริ 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอำริยำ บุญตำโลก 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศรีสุดำ อังคะค ำมูล 15642 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชนำกำนต์ ฉินสุมำกุล 12276 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยภูษิต พรหมมำณพ 29700 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยธันยบูรณ์ โก่งมณี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยโยธิน กัณทะวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยนรำวุฒิ มีเงิน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววันดำ นำต๊ะ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงผัด ตำแสงวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยอ ำพล ทำนะ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสุเทพ โก่งมณี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยศตำยุ วัฒนำธีระกิจ 9652.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   15 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   17 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นำยธนิต มำเพ่ิม 9652.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสมิง วันดี 9652.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยบรรหำร ชินสุขคีรี 10890 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงเยำวเรศ อินต๊ะยำ 10890 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยเกรียงไกร เสือบัญชำ 10890 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสมใจ บุญศรี 11385 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสมชำย สว่ำงธรรมคีรี 11385 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงอรทัย น้ ำวน 11385 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสมชำย ค ำด ำ 9405 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยนัทธพงศ์ ค ำพิละ 9405 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสุนทร วำทำ 9405 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสหรักใหญ่ ทำแดง 9405 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสรำวุธ เทพำ 12375 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสันติ เกตุวิริยะกุล 12375 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุพิชญำ อุ่นใจ 12375 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุมนวดี ชำญช่ำงทหำร 12375 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยเจนวิทย์ ใจแพร่ 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงวรินยุพำ นำต๊ะ 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพชรรัตน์ จันทร์แก้ว 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฐิติกำ ตำสำย 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยวชิรวิทย์ ธิกำร 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยมงคลฉัตร มำกมี 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิรินันท์ จันห้วย 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยกฤษดำ ต่ำน้อย 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงถนอมจิตร พิพัฒน์ศำสตร์ 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยณรัณ ช ำนำญเนตร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงปริศรำ ท้องฟ้ำคุณำกร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยวีระ วำทำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณภัสรำ อนุรักษ์สิงขร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยวุฒิชัย ลำภจรรยำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยกัลปนำ ฟูเช้ือ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยเป็ง นันตำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงรุ่งทิวำ สีจ๊ะแปง 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิรินันท์ วำทำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยผัด กันทะวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสีนวน ใหม่กัน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรุ่งทิวำ ปัญญำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุธำชินี สำยชำลี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยโทเมีย รัศมีพนำกุล 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยทวน ตำแสงวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยเกษม ใหม่กัน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงจันเป็ง สำรจุม 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงแสงจัน ต๊ิสำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66



006: ธ.กรุงไทย นำยอุ่นเรือน แก้วค ำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยทอน ค ำปวน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยธีรเดช ตระกูลศิริพร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเยำวลักษณ์ สถำพรคีรี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยสุรศักด์ิ สิงขรอภิบำล 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงนงครำญ โก่งมณี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทัศพร อนุรักษ์มำลัยกุล 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงกัญญำ มำเพ่ิม 9900 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยอุเทน อินต๊ะยำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยประดับ นำละต๊ะ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยชำญณรงค์ ต๊ิบลังกำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยลิขิต สร้อยสีด ำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยทวิภพ ใจมำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยชัชวำล สำรจุม 9900 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยทศพร ชนมำกุรทรัพย์ 10890 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธนันฉัตร มำเพ่ิม 10395 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนภำลัย ใหม่กัน 10395 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงรวิภำ ปุกเปียง 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนสมสอด 13365 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยธวัชชัย นุ่มนวล 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงหน่ึงฤทัย เกตุวิริยะกุล 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรรณิกำร์ แดงซิว 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงขนิษฐำ อ้ำยจุ้ม 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยพิทยำ ต๊ะสุ 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยอุดร ห้วยผัด 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยบรรเจิด สุยะตุ่น 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยชัยวัฒน์ บุญตัน 14850 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย สิบต ำรวจเอกหญิงณัฐชยำ คมข ำ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงเสำวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำยปรีชำ ก่ิงพรหมเจริญ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชลิตำ ละม่ังทอง 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงจรรยำ โภคะ 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงประภำพร เทพสกุล 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอรวรรณ เบญจศิลำรักษ์ 850 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำยธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุกุมำ มณีทับ 900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 1400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเบญจำ กะหะกะสิทธ์ิ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมณฑิรำ ค ำรอด 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุกัญญำ สุริยะ 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนภัสสรณ์ มูลดี 200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ



006: ธ.กรุงไทย นำงสำวประทำนพร ทองศรี 1850 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุรีรัตน์ บวรวิษฐำ 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำยองอำจ สมชอบ 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมำลัย อ่อนหวำน 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
006: ธ.กรุงไทย นำยศิริชัย ด้วงเงิน 1500 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ก.พ.66/ศิริชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุมิตรำ สุขเกิด 1200 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ก.พ.66/ศิริชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวบุศรินทร์ วัดเข่ง 1200 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ก.พ.66/ศิริชัย
006: ธ.กรุงไทย นำงลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ 40000 ค่ำลงทะเบียนอบรม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยอ ำนำจ สุสุทธิ 4570 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อ ำนำจ
006: ธ.กรุงไทย นำยศิรสิทธ์ิ งำมเพริดพร้ิง 1280 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อ ำนำจ
006: ธ.กรุงไทย นำยธนวัฒน์ ขุนสันเทียะ 1280 ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อ ำนำจ
006: ธ.กรุงไทย นำยบุญเลิศ งำมลักษณมงคล 739 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี ม.ค.- ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยพงศ์นรินทร์ ไชยกรด 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยบรรพต รักคุณ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรลักษณ์ เดชบ ำรุง 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปวริศำ ม่วงทอง 400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวน้ ำเพชร วชิรพันธ์วิชำญ 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณวิสำข์ กองอรรถ 1400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิริลักษณ์ ภักดีวงษ์ 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรุ่งนภำ หอมดำวเรือง 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณภัค พรำยแย้มแข 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมัญฑกำ ณ ตะก่ัวทุ่ง 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศศิยำพร เดชน้อย 1100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยฐนนนท์ พลเจียก 1000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยศรัณยู ผลเจริญ 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยอ ำนำจ สังข์ทอง 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำงสมพร ไพจิตร 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ
006: ธ.กรุงไทย นำยพีระชัย สุขเก้ือ 626 ค่ำไฟฟ้ำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุมนำ ปิยำนนท์ชัยพร 1400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฐิตำภำ ธัญญะพำนิช 1100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำยสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนำ 1200 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย ว่ำท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดำใจ 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิโรรัตน์ ขุนทอง 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุพัตรำ ปรำงทอง 1300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกมลวรรณ วิลำศรี 100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงพิมพ์ชนำถ ย่ิงสัมพันธ์เจริญ 100 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรนิภำ จิตเกษม 1400 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงธัญวลัย บุญช่วย 1600 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำยวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทรรศนีย์ เหลืองอร่ำม 1700 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ



006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุภำพร ไสยสุภีย์ 1900 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนภำวรรณ เอกะวิภำต 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐนันท์ มณฑำทิพย์ 1500 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นำยอนุพงค์ ใจม่ัน 1800 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/กิตติ
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงประภัสสร กระจำยศรี 26340 ใบยืมเลขท่ี 332/66 ลว. 10 มี.ค. 66
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวดิศจี ไศลเพชร์ 300 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/ณัฐชยำ
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยวรำกร เกษมพันธ์กุล 2000 ค่ำล่วงเวลำ ก.พ.66/เพ็ญสุรัศม์ิ

1,603,966.73         ทส. 1601.2/244  ลว. 15 มีนาคม 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นำยศตำยุ วัฒนำธีระกิจ 9652.5 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยธนิต มำเพ่ิม 9,652.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสมิง วันดี 9,652.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงวรินยุพำ นำต๊ะ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยศตวรรษ ทองมำก 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพชรรัตน์ จันทร์แก้ว 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยอธิสันต์ กันทะโม้ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฐิติกำ ตำสำย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวไอรดำ นำละต๊ะ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงจิตรลดำ เอ่ียมไผ่ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนสมสอด 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงรวิภำ ปุกเปียง 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยกฤษดำ ต่ำน้อย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงถนอมจิตร พิพัฒน์ศำสตร์ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยคมน์ เครืออยู่ 29,700.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยทวิภพ ใจมำ 9,900.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยชัชวำล สำรจุม 9,900.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยประดับ นำละต๊ะ 9,900.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยชำญณรงค์ ต๊ิบลังกำ 9,900.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสรำวุธ เทพำ 12,375.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสหรักใหญ่ ทำแดง 9,405.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสมชำย ค ำด ำ 9,405.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยนัทธพงศ์ ค ำพิละ 9,405.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยบรรเจิด สุยะตุ่น 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงขนิษฐำ อ้ำยจุ้ม 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรรณิกำร์ แดงซิว 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพวงแก้ว คงดี 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยธวัชชัย นุ่มนวล 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นำยชัยวัฒน์ บุญตัน 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงหน่ึงฤทัย เกตุวิริยะกุล 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65

430,402.50           ทส. 1601.2/245  ลว. 15 มีนาคม 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นำยทอน ค ำปวน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยทวน ตำแสงวงษ์ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยเกษม ใหม่กัน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงจันเป็ง สำรจุม 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงแสงจัน ต๊ิสำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสีนวน ใหม่กัน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเยำวลักษณ์ สถำพรคีรี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวรุ่งทิวำ ปัญญำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุธำชินี สำยชำลี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยโทเมีย รัศมีพนำกุล 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสุรศักด์ิ แสงหล้ำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยธันยบูรณ์ โก่งมณี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยโยธิน กัณทะวงษ์ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสมมิตร สะกำระคีรี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยนรำวุฒิ มีเงิน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยอุ่นเรือน แก้วค ำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยพุธ แสนค ำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยแก้ว แก้วโชน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยยนต์ แดงซิว 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยพุทธ แก้วโชน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยค ำมำ จันทรำวงค์ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงอรทัย น้ ำวน 11,385.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสมชำย สว่ำงธรรมคีรี 11,385.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสมใจ บุญศรี 11,385.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสุนทร วำทำ 9,405.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยลิขิต สร้อยสีด ำ 9,900.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงกัญญำ มำเพ่ิม 9,900.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยอุเทน อินต๊ะยำ 9,900.00                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกำญจนำ อ่ินแก้ว 10,395.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนภำลัย ใหม่กัน 10,395.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธนันฉัตร มำเพ่ิม 10,395.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยพนำ เขม้นเขตกำร 10,395.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยเกรียงไกร เสือบัญชำ 10,890.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงเยำวเรศ อินต๊ะยำ 10,890.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยทศพร ชนมำกุรทรัพย์ 10,890.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
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006: ธ.กรุงไทย นำยปรีชำ ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยบรรหำร ชินสุขคีรี 10,890.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยประเทือง ตุ้ยล ำปำง 11,880.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยจรูญ บุญศรี 11,880.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยประเทือง ตุ้ยล ำปำง 11,880.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุมนวดี ชำญช่ำงทหำร 12,375.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุพิชญำ อุ่นใจ 12,375.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกมลจันทร์ แสงหล้ำ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิรินันท์ จันห้วย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฤดีกำจน์ ต๊ะอ้ำย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยมงคลฉัตร มำกมี 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยวชิรวิทย์ ธิกำร 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยพุธ แสนค ำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยแก้ว แก้วโชน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยยนต์ แดงซิว 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยพุทธ แก้วโชน 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยค ำมำ จันทรำวงค์ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสุเทพ โก่งมณี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยอ ำพล ทำนะ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงผัด ตำแสงวงษ์ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววันดำ นำต๊ะ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยผัด กันทะวงษ์ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงรุ่งทิวำ สีจ๊ะแปง 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิรินันท์ วำทำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสรำวุธ เทพำ 12,375.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยคมน์ เครืออยู่ 29,700.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงหน่ึงฤทัย เกตุวิริยะกุล 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยธวัชชัย นุ่มนวล 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพวงแก้ว คงดี 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรรณิกำร์ แดงซิว 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงขนิษฐำ อ้ำยจุ้ม 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยชัยวัฒน์ บุญตัน 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยบรรเจิด สุยะตุ่น 14,850.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยเป็ง นันตำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยกัลปนำ ฟูเช้ือ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยวุฒิชัย ลำภจรรยำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทัศพร อนุรักษ์มำลัยกุล 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณิชกำนต์ หิรัญอุดมโชค 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณภัสรำ อนุรักษ์สิงขร 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65



006: ธ.กรุงไทย นำยวีระ วำทำ 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงปริศรำ ท้องฟ้ำคุณำกร 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงปวริศำ สว่ำงธรรมคีรี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยพรเทพ สิทธิเวช 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยณรัณ ช ำนำญเนตร 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงนงครำญ โก่งมณี 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยสุรศักด์ิ สิงขรอภิบำล 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำยธีรเดช ตระกูลศิริพร 9,355.50                 ค่ำจ้ำงเหมำ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฐิติกำ ตำสำย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยอธิสันต์ กันทะโม้ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพชรรัตน์ จันทร์แก้ว 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยศตวรรษ ทองมำก 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวไอรดำ นำละต๊ะ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงวรินยุพำ นำต๊ะ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงจิตรลดำ เอ่ียมไผ่ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงรวิภำ ปุกเปียง 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนสมสอด 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงถนอมจิตร พิพัฒน์ศำสตร์ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยกฤษดำ ต่ำน้อย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกมลจันทร์ แสงหล้ำ 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิรินันท์ จันห้วย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวฤดีกำจน์ ต๊ะอ้ำย 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยมงคลฉัตร มำกมี 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำยวชิรวิทย์ ธิกำร 13,365.00               ค่ำจ้ำงเหมำ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุชำวดี สมสีดำ 14,214.29               ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนันทัชพร ทองบริสุทธ์ิ 12,200.72               ค่ำจ้ำงเหมำ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นำยคณำธิป ชูแก้ว 7,910.00                 ใบยืมเลขท่ี 312/66 ลว. 2 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยบรรเจิด ผ่องอ ำพล 47,520.00               ใบยืมเลขท่ี 333/66 ลว. 13 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปำริชำติ ฤทธ์ิเดช 10,400.00               ใบยืมเลขท่ี 334/66 ลว. 13 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปำริชำติ ฤทธ์ิเดช 34,100.00               ใบยืมเลขท่ี 334/66 ลว. 13 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นำยศุภชัย นุชิต 59,140.00               ใบยืมเลขท่ี 337/66 ลว. 14 มี.ค. 66

1,350,220.01         ทส. 1601.2/249  ลว. 16 มีนาคม 2566  



Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: KTB นำยกิตติศักด์ิ สมรวย 300.00                   ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยธีระพล มีทองขำว 500.00                   ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยวิเชียร ปิยำจำรประเสริฐ 1,220.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยสำคร วิทยพันธ์ุ 1,300.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 2,640.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงพัธชำ บุญหล่อ 2,220.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยธนวัฒน์ รบกล้ำ 1,940.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยสมบูรณ์ วงศ์อุดม 2,740.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยนิวัติ เจริญนิยม 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวกรรวี สังวรวงศำ 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวอุษำ ศิริสัจจัง 2,740.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 2,340.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวปวีนำ ช้ันเจริญ 2,540.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยปิยะชำติ มริเวช 1,400.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวธัญกุล เมฆกัลจำย 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวธันยำภรณ์ ศรเกษตรินทร์ 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวอรุโณชำ ภูมิภูเขียว 2,640.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยป่ินพงศ์ พำนิชสุนทร 2,640.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยพิพัฒน์ บุญรักษำ 840.00                   ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยวนวัฒน์ แก้วก ำเนิด 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยวรรเฉลิม มีนำม 2,640.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB ว่ำท่ีร้อยตรีณภัทร สุขเม่ำ 600.00                   ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวจำรุวรรณ จูมจะนะ 600.00                   ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวนันทพร แก้ววรรณะ 2,440.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยหำญณรงค์ พิมสวัสด์ิ 2,240.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวทฤฒมน เอ่ียมละออ 2,640.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวอำทิตยำ สำยสุข 1,220.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงนิตยำ สุขวัฒน์นิจกูล 2,740.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวณศพร สุขพัฒน์ 2,240.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวสุมำลี สุขเกษม 2,540.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ ำเพ็ญ 2,540.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวสุภำพร คงชำญแพทย์ 1,820.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยสกล เสมำ 2,240.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงนิภำ ผลทวี 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวสุกำรดำ หร่ังย้ิม 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำวณัชชำ อ้อวิเศษ 2,540.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงจตุพร ไตรสุทันธ์ 920.00                   ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB  นำงเบญจวรรณ รุจิธรรม 2,640.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำงสำววันทนำ สังข์ผัน 2,440.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยชำญชัย บุญมำ 2,540.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   17 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   21 มีนาคม 2566 



006: KTB นำงสำวพิชชำพร นพวงศ์ 2,840.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ธีระพล
006: KTB นำยโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 2,660.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยภำณุพงศ์ พิมพ์ทอง 2,460.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำววรนันท์ สนกันหำ 2,560.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวอ้อมจิตร เสนำ 3,180.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวณัฎชรี จันทร์ทัพ 3,580.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำววรัญญำภรณ์ ช ำนำญศรีสินเพชร 3,680.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวอรัญญำ บุนนำค 3,380.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวกุลวรำ ดรมำน 2,560.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวพิทยำรัตน์ เฟ่ืองฟู 2,040.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำววนำศร อับดุลเลำะ 2,440.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวโชติรส หำญสุริย์ 1,520.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวกฤชญำ แมะบ้ำน 2,760.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยธรรมยุทธ ธงประชำ 1,540.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวปรำณี จันทร์พำ 3,280.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวดวงพร ดอกไม้ 3,680.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยณรงค์ศักด์ิ เพชรพลอย 3,680.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวดวงพร ชัยวงศ์ 2,780.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวอรญำ เหง่ำศิลำ 2,980.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยธนกฤต อ่อนอภัย 2,980.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวกมลทิพย์ แก้วหำญ 3,080.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยณัฐวุฒิ คล้ำยศิริ 2,340.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวสุดำรัตน์ ช่ืนชม 2,660.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวสุวรรณำ จิตขันที 2,960.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยนพดล โพธ์ิเสือ 3,680.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวดิษพรกรภัทร์ อินหอคอย 3,580.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวศศิธร สุวรรณน้อย 2,360.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยธนำคม อรรคเศรษฐัง 1,960.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยวัลลภ พันธ์สระน้อย 3,480.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวภิญญำรัตน์ ชยำภรณ์ 1,400.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวจุฑำพร ทองนุ่น 1,200.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวชลิตำ ค ำสกุล 1,200.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวสุภัทรดำ ไชยชะนะ 1,500.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวกัญญำภัค กำญจนภิรมย์ 1,200.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวศิรินยำ จ ำปำเนตร 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ 1,000.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวสำวิตรี มังคลำด 1,200.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวชลดำ พรจ่ำย 1,400.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำงสำวเรณุภำ พงศ์กระทง 1,100.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภิญญำรัตน์
006: KTB นำยตรัยพัทธ์ ทัดแก้ว 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวปำริชำติ ฤทธ์ิเดช 1,300.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำยอดิเทพ ปะมะ 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวชุติกำนต์ หุตะแสงชัย 1,500.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ



006: KTB ว่ำท่ีร้อยตรีจิรำยุส นิลจินดำ 1,500.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวชลิดำ หวังพิทักษ์ 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวรัตติญำ ไชยแก้ว 1,900.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวดลทิพำ คงพ่วง 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวรินนำรัช รชตะรมณีย์ 1,900.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวอังศุมณฑ์ อำษำรบ 1,700.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วำร 1,400.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำววรรณฤดี หิรัญวงษ์ 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวอำภำภรณ์ วิจิตร 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวชนม์ชนก เหลืองอุรำ 1,900.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำงสำวตีระณำ ตำใส 1,600.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
006: KTB นำยวสันต์ ย่ิงงำมแก้ว 6,540.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำงสำวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 5,500.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำงสำวสุทิสำ เพชรยวน 6,940.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำงสำวบุญฉัน ค ำสำสินธ์ 6,940.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำงสำวสำยใจ พิมพ์สี 6,740.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำงสำวปกฉัตร ว่องกำรยนต์ 5,500.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำยธนเพชร จิตตวีระ 5,500.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำยจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 5,300.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วสันต์
006: KTB นำยภำณุพงษ์ โปรยสุรินทร์ 600.00                   ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยณัฏฐกร มำเกิด 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงนวลสกุล ประเสริฐศรีชล 1,800.00                 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยอำทิตย์ อระเอ่ียม 1500 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยนที สุขสง่ำ 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยชำรินทร์ เนียมศรี 1000 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวมำริษำ ประทุมสิทธ์ิ 1100 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำววรำพรรณ เก่งแก้ว 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยสุพัฒธนพล สุขแดง 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวพิญญำนันท์ กล่ินหัวไผ่ 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวปำณิสรำ เธียรเงิน 1500 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำงสำวธิดำรัตน์ เครือพิมน 1500 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ภำณุพงศ์
006: KTB นำยเสวก ภูโต 1260 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวณพิชญำ วะเกิดเป้ง 1260 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวสุภำรัตน์ ทิพย์ตัน 840 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวษชำดำ ศรประสม 1020 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวอำสินีพัฒน์ บัวสรวง 840 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวสิริรมณี ณ น่ำน 420 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวกันยกร ทองมำก 1680 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวณัฎฐ์ธนัน ทรัพย์โภค 1260 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงณัฐนพิน เอ่ียมเหมือน 1680 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำววิริยำ ศุภศร 1680 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวศุกรันทร์ ฮำมิ 1680 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำยพรสรร กุณฑลสุรกำนต์ 420 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์



006: KTB นำยบัณฑิต จันทร 1680 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำยสมเกียรติ แสงเพชร 1680 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวกัญญณัฐณ์ ทองอร 1260 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำยอรรณพ มีนำค 1260 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวผกำทิพย์ ชูวำรี 1560 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวนนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร 1680 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำยธำนี รัตนปรีชำชัย 1260 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
006: KTB นำงสำวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง 1600 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำยอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงอรพินท์ ธนีบุญ 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวสุภชำ พรมบุญศรี 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงวรำงคณำ จิณะ 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวชัชสรัล พิมพำ 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวสุภัสสร สุนทรวิภำต 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำยศิริชัย ด้วงเงิน 1100 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวสุมิตรำ สุขเกิด 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวดำรำวรรณ ช่วยบุญ 1500 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงศิรินทร์ จันทนู 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวกำญจนำ พรมจันทร์ 1400 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวพัชรำภำ เอ่ีอมเอก 1400 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงอรุณศรี รัตนพันธ์ 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวปรำจิน เพ่ือนชอบ 1500 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวถวิกำ ติดสนิท 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวเกสรำ ทองฉอ้อน 1300 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวภัคจิรำ หน่ำยหนีช่ัว 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวลักษณ์คณำ พิศวง 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำววำรุณี วรเดช 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวบุศรินทร์ วัดเข่ง 1500 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำยกุลกิตติ ศรีจันทร์ 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวพรรณิภำ สุวรรณ 1100 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงพูนทรัพย์ คนึงเหตุ 1300 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสำวล ำพึง ลำลุน 1400 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำงสมศรี เขตสูงเนิน 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
006: KTB นำยเสกสรร กวยะปำณิก 700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำยครรชิตพล พรรณสำร 1300 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำวหทัยพร บัวทอง 1300 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 1100 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำยศุภโชค โกมำรทัต 1600 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงวรรณำ ธนะโชติ 1600 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 1900 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำวอันทิยำ อินทรักษ์ 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำววิภำวี แก้วตำล 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล



006: KTB นำงแสงเดือน ธีระมูล 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำยสมคิด จันทร์ชมภู 1300 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำยปณัชช์ ยำตรำ 1100 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำววรำภรณ์ หวลค ำ 1900 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำววรำงคณำ ใจค ำ 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำวภำษิณี ค ำสิยำภรณ์ 1800 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำวจุฑำมำศ ไชโย 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
006: KTB นำงสำวพิมพิลัย ขันทรี 68250 ใบยืม เลขท่ี 340/66 ลงวันท่ี 15 มีค 2566
006: KTB นำงสำวพรรษกร เนียมสวัสด์ 92559 ใบยืม เลขท่ี 344/66 ลงวันท่ี 15 มีค 2566
006: KTB นำยอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 573580 ใบยืม เลขท่ี 326/66 ลงวันท่ี 9 มีค 2566
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวถนัดสม นุกูล 1200 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ปำริชำติ
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยวิจำรณ์ เสนสกุล 1260 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/วิจำรณ์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยอธิพงษ์ ก่อผล 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงพัชรินทร์ บุญรำศรี 1500 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวนภำวดี สงค์มณี 1700 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงปริชำติ เจริญกรุง 600 ค่ำล่วงเวลำ กพ 2566/ครรชิตพล
014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยอธิพงษ์ ก่อผล 15272 ใบยืม เลขท่ี 324/66 ลงวันท่ี 8 มีค 2566

1,118,441.00         ทส. 1601.2/255  ลว. 17 มีนาคม 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: KTB นำยยนต์ แดงซิว 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยแก้ว แก้วโซน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยพุธ แสนค ำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยอุ่นเรือน แก้วค ำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยทอน ค ำปวน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยทวน ตำแสงวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยเกษม ใหม่กัน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงจันเป็ง สำรจุม 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงแสงจัน ต๊ิสำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสีนวน ใหม่กัน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวเยำวลักษณ์ สถำพรคีรี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวรุ่งทิวำ ปัญญำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวสุธำชินี สำยชำลี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยโยธิน กัณทะวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยธันยบูรณ์ โก่งมณี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยโทเมีย รัศมีพนำกุล 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสมิง วันดี 9652.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยธนิต มำเพ่ิม 9652.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยศตำยุ วัฒนำธีระกิจ 9652.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยเกรียงไกร เสือบัญชำ 10890 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงเยำวเรศ อินต๊ะยำ 10890 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   17 มีนาคม 2566 



006: KTB นำยบรรหำร ชินสุขคีรี 10890 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยปรีชำ ชินสุขคีรี 10890 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยทศพร ชนมำกุรทรัพย์ 10890 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสหรักใหญ่ ทำแดง 9405 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยนัทธพงศ์ ค ำพิละ 9405 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสมชำย ค ำด ำ 9405 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยชำญณรงค์ ต๊ิบลังกำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยลิขิต สร้อยสีดำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงกัญญำ มำเพ่ิม 9900 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยอุเทน อินต๊ะยำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยประดับ นำละต๊ะ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยทวิภพ ใจมำ 9900 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยชัชวำล สำรจุม 9900 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวกำญจนำ อ่ินแก้ว 10395 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวนภำลัย ใหม่กัน 10395 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวธนันฉัตร มำเพ่ิม 10395 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยพนำ เขม้นเขตกำร 10395 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสมใจ บุญศรี 11385 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสมชำย สว่ำงธรรมคีรี 11385 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงอรทัย น้ ำวน 11385 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยจรูญ บุญศรี 11880 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยประเทือง ตุ้ยล ำปำง 11880 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวสุมนวดี ชำญช่ำงทหำร 12375 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวสุพิชญำ อุ่นใจ 12375 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงปวริศำ สว่ำงธรรมคีรี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยพุทธ แก้วโซน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยค ำมำ จันทรำวงค์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสุเทพ โก่งมณี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยอ ำพล ทำนะ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงผัด ตำแสงวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำววันดำ นำต๊ะ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยผัด กันทะวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำงสำวศิรินันท์ วำทำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยนรำวุฒิ มีเงิน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสมมิตร สะกำระคีรี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยสุนทร วำทำ 9405 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  พ.ย. 65
006: KTB นำยพุธ แสนค ำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยทอน ค ำปวน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยทวน ตำแสงวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยเกษม ใหม่กัน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงจันเป็ง สำรจุม 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงปวริศำ สว่ำงธรรมคีรี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65



006: KTB นำงปริศรำ ท้องฟ้ำคุณำกร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยวีระ วำทำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำวณภัสรำ อนุรักษ์สิงขร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำวณิชกำนต์ หิรัญอุดมโชค 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำวทัศพร อนุรักษ์มำลัยกุล 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยวุฒิชัย ลำภจรรยำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยกัลปนำ ฟูเช้ือ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยเป็ง นันตำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงรุ่งทิวำ สีจ๊ะแปง 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำวศิรินันท์ วำทำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยผัด กันทะวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำววันดำ นำต๊ะ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยสุเทพ โก่งมณี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยอ ำพล ทำนะ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงผัด ตำแสงวงษ์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยอุ่นเรือน แก้วค ำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยแก้ว แก้วโซน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยค ำมำ จันทรำวงค์ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยพุทธ แก้วโซน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยยนต์ แดงซิว 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสีนวน ใหม่กัน 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงรุ่งทิวำ สีจ๊ะแปง 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยเป็ง นันตำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยกัลปนำ ฟูเช้ือ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยวุฒิชัย ลำภจรรยำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำวทัศพร อนุรักษ์มำลัยกุล 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำวณิชกำนต์ หิรัญอุดมโชค 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงสำวณภัสรำ อนุรักษ์สิงขร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยวีระ วำทำ 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำงปริศรำ ท้องฟ้ำคุณำกร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยพรเทพ สิทธิเวช 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยณรัณ ช ำนำญเนตร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยสุรศักด์ิ สิงขรอภิบำล 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65
006: KTB นำยธีรเดช ตระกูลศิริพร 9355.5 ค่ำจ้ำงเหมำเดือน  ธ.ค. 65

969,457.50           ทส. 1601.2/256  ลว. 17 มีนาคม 2566  


