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006: ธ.กรุงไทย นายอภินันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ 26,440.00               ใบยืมเลขท่ี 302/66 ลว. 24 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 36,078.00               ใบยืมเลขท่ี 311/66 ลว.  2 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัดชา ช้างทิพ 34,000.00               ใบยืมเลขท่ี 307/66 ลว. 27 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิศา โรจน์วิศิษฐ์กุล 19,575.00               ใบยืมเลขท่ี 289/66 ลว. 27 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 26,540.00               ใบยืมเลขท่ี 291/66 ลว. 22 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ค่่าคูณ 90,400.00               ใบยืมเลขท่ี 310/66 ลว.  2 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายจักรฤกษณ์ พละกลาง 97,440.00               ใบยืมเลขท่ี 288/66 ลว. 22 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 106,280.00             ใบยืมเลขท่ี 313/66 ลว.  2 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางมลฑา ไชยวร 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรางค์สิริ คุณธร 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันตภา ท่านุพรพันธ์ 12,375.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 11,434.50               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 800.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 800.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 200.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐปคัลภ์ ค่าแหง 900.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 800.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญณัฎฐ์ ศิริมาจันทร์ 100.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังวราร์ จันทกุล 500.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายยศพัทธ์ จันทรสุข 400.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤติญา กมลฉัตรโสภณ 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคุณ 900.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 700.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธ์ุ 300.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 200.00                   ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา  ควรร่าพึง 1,000.00                 ค่าล่วงเวลา ก.พ.66/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 2,640.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,320.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 2,640.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 2,860.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชณัฐจิตต์ เหล่ียมสุวรรณ 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 2,320.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   7 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   9 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นายด่ารงศักด์ิ ธนีบุญ 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 2,640.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 520.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 3,160.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 2,640.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 2,840.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 2,640.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 2,740.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 2,740.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 1,820.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 2,240.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 100.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 2,020.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 1,520.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี เครือวิเสน 2,840.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 100.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทน์ นิยมเหลา 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 400.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพจมาน แสงเพชร 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล กุลเกล้ียง 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภากร  นิลเขียว 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณก้ี 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัธญสรณ์ แป้นทอง 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน  ราชการกิตติกุล 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ศรีวะรมย์ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฏยา เสือขาว 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสาข์ ปรีวงษ์ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางรัฐนันท์  สุขส่าราญ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบุตร 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สุนทร 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายธนกร พลศักด์ิ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวนา กันภัย 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสุวรรณ 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บุญเรียน 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแก้ว 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงค่าคม 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาส มะค่าไก่ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปุญญปาล สัมฤทธ์ิ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ภู่งามช่ืน 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี ทรัพย์เสถียร 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายสุพล ยะโสภณ 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน

006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก บัวงาม 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนติลักษณ์  ดีอุดม 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชพร อภัยภักด์ิ 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร แก้วบับพา 1,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ภาคิน

683,922.50           ทส. 1601.2/225  ลว. 7 มีนาคม 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 749.00                   ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 564.25                   ค่าไฟฟ้า ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                   ค่าโทรศัพท์ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 192.60                   ค่าน่้าประปา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางวนิดา ทองนุช 631.30                   ค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายมีชัย ประชากุล 2,318.50                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 9,130.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ คงประดิษฐ์ 5,880.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอัฐวัฒน์ จันทร์นวล 7,560.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอิบรอเหม ผลาอาด 3,380.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรัตน์ 6,180.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค์ เหล่าสูงเนิน 57,280.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ชาญณรงค์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุรีวรรณ์ โนสี 57,280.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ชาญณรงค์

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   8 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   10 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 1,085.00                 ค่าอาหารประชุม ก.พ.66

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 180.00                   ค่าผ่านทาง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายอดิเทพ ปะมะ 8,597.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย 5,427.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุส นิลจินดา 5,445.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษณีษ์ กัณทะวงศ์วาร 5,443.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อดิเทพ
006: ธ.กรุงไทย นายชวลิต ศุภสาร 5,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภูล้ินลาย 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ยามมี 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายวีรศักด์ิ ภูดอนโพธ์ิ 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายบุญธรรม หน่อแก้ว 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ชวลิต
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 689.62                   ค่าน่้าประปา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายธีรวัฒน์ เคนมี 25,020.00               ใบยืมเลขท่ี 316/66 ลว. 3 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซ่อ๊ึง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายปวีณ์กร เป่ียมพราย 12,870.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติคุณ ฤกษ์งาม 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส่าราญ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค่้า 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาภัทร ใจตรง 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายบวร วิชิตเดชา 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางอ่าพร คิดเห็น 9,900.00                 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม สมศรีราช 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวรรณ เทพสุขดี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา จันทราศรี 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ค่ามาก 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายธรณินทร์ ถ่ินจอมขวัญ 15,840.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางบัวพัน เทียมคู่ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายฤกษ์สุริยา ค่ารัมย์ 11,137.41               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางกนกพร กิตติสุขเจริญ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายกรต์กิร์ติ มนัสศรีสุขใส 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางแหวน ศรีวรษา 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุญญตา บุญลอย 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66



006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาลิษา ขันติวงศ์ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิสุทธ์ิ กะแตเซ็ง 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัสมา พิณธ์มณี 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิชญา แสงฉาย 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ลัดกรูด 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทราภรณ์  มาตุ้ม 19,800.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายไพบูลย์ คุณพิโน 29,700.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน 19,800.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดารารัศมี จันทร์หอม 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา ฐนียธีรวงษ์ 15,048.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติธัช ธรศิริวัฒน์ 12,474.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิรชา อบเชย 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายศิวกร ค่าลือ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัชนีพร วิชาเงิน 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์ มะซอ 13,860.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรพร เขียวจักร์ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12,870.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29,700.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66
011: ธ.ทหารไทย สิบโทภุชพงศ์ พ่อค้า 12,870.00               ค่าจ้างเหมา กพ.66

1,073,814.43         ทส. 1601.2/229  ลว. 8 มีนาคม 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุณี เกตุชาติ 54,460.00               ใบยืมเลขท่ี 296/66 ลว. 24 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายวิษณุ ด่ารงสัจจ์ศิริ 10,480.00               ใบยืมเลขท่ี 317/66 ลว. 7 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 20,260.00               ใบยืมเลขท่ี 323/66 ลว. 8 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 367,400.00             ใบยืมเลขท่ี 321/66 ลว. 7 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายประเสริฐศักด์ิ พูลสาริกิจ 12,942.87               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวการะเกด แสนอ่ินค่า 5,173.59                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา จาดเมือง 16,670.32               ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววริศรา อนุภาพสุวรรณ 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิจิตรา พะย้ิม 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววงเดือน ด่าสะดี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นายมณฑล งามประเสริฐ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00                 ค่าจ้างเหมา ก.พ..66

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   9 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   13 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตตินุช ตรีโพชน์ 11,385.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวรรณ สอดศรี 12,474.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ คงศรี 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัญญานุช ตะวัน 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเล็ก 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางภัคจิรา นามแสน 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังศนา ศิริดล 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา จาดเมือง 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวการะเกด แสนอ่ินค่า 17,820.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 10,890.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริณัฏฐ ภูมิพัฒนพงศ์ 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ป้ันชูศรี 14,850.00               ค่าจ้างเหมา ก.พ..66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง สมเพาะ 82,700.00               ใบยืมเลขท่ี 315/66 ลว. 7 มี.ค. 66

862,730.78           ทส. 1601.2/230  ลว. 9 มีนาคม 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค่า 2,900.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 1,040.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,640.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค่าดี 240.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 10,410.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค่า 4,160.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 4,160.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค่าดี 4,160.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 11,340.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย อจลบุญ 9,000.00                 ค่าพาหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายอนุพงษ์ แก้วรัตถา 875.00                   ค่าอาหารประชุม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายไชยา แดนโพธ์ิ 2,350.00                 ค่าพาหนะ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ช้างเพ็ง 5,700.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชุติมา เธียรถาวร 1,820.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 2,890.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภูชฎาภิรมย์ 1,780.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 1,730.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายโอภาศ พันธ์ทอง 3,580.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/โอภาศ
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/โอภาศ

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   10 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   14 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/โอภาศ
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 7,442.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 5,560.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภัทราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 3,960.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภัทราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 4,168.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภัทราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 4,042.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภัทราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 4,350.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/ภัทราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 4,300.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุมนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 2,870.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุมนา
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 2,820.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุมนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ้อมจิตร เสนา 11,422.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุลวรา ดรมาน 6,134.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชญา แมะบ้าน 5,812.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 5,832.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อ้อมจิตร
006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ์ ผิวคล่้า 10,660.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิสิต นนท์คลัง 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายรัฐศักด์ิ โสมค่า 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสรอรรถ ระวิรังษีอรุณ 4,400.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 1,666.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย ด้วงเงิน 1,826.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 3,180.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 1,530.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายสมชัย มาเสถียร 1,000.00                 ค่าเบ้ียประชุม ก.พ.66/อนุพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วัฒนธรรม 1,500.00                 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน ก.พ.66/ธเนศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนา ช้ันเจริญ 1,200.00                 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน ก.พ.66/ธเนศ
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ เจริญนิยม 1,200.00                 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน ก.พ.66/ธเนศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมพร ค่าชมภู 9020 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สมพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ ตาปัญโญ 5200 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สมพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอภัชรา เมืองค่า 5200 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สมพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ เย็นควร 5200 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สมพร
006: ธ.กรุงไทย นายเอกรินทร์ สายเมืองใจ 5200 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สมพร
006: ธ.กรุงไทย นายสมเพชร เตสา 5200 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สมพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยันต์ มะลิวงศ์ 5200 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สมพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลักษณ์ กล่าพัด 5400 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรงลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอ่านาจ จันแป้น 4400 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรงลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนริศ หนูศักด์ิ 4400 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรงลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายด่ารง อุดมวรกิจ 4400 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรงลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพีระชัย สุขเก้ือ 11870 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย ทองมาก 9360 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นายศตสิทธิ เพ็ชรแก้ว 9360 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพุทธมนต์ ง่วนสน 9360 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พีระชัย



006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมหมาย แก้วมี 9360 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/พีระชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 6827 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 3369 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 3375 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 3385 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายชัช วงษ์อัยรา 3271 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายอนันตชัย อยู่ดี 4360 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษณะ ค่่าคูณ 3360 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณจน์อมล กีตา 3360 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นายยงยุทธ แซ่ล้ี 3360 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อนันตชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 7300 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 3210 ค่าซ่อมแซม ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 3303.25 ค่าไฟฟ้า ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายพรเทพ ตันสกุล 2060.38 ค่าไฟฟ้า ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวิชิต กัณหา 6760 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 6960 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 7360 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 6760 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งรัตน์ สารนิตย์ 7360 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา กระเร็น 7360 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 3000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 2700 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 3300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสิริ เพ็ญกุล 3300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 3300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัททิยา นพนนท์ 3150 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข 800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอภินันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ 1600 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎากร จินะเสนา 1300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม 1700 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญวัฒน์ เกตุศิริคุณานนต์ 800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น 2000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางรจนา พัตรานนท์ 1800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรางศรี สุวรรณรัตน์ 1800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ค่ากล้ิง 1800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายชยุต มงคลทิวัฒถ์ 1400 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐพงศ์ ประชานันท์ 1200 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน ดาโอะ 1200 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อ่อนพร้อม 1900 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค 1800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายคุณากร พานทอง 1800 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายเทิดชัย แซ่เบ๊ 1700 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์



006: ธ.กรุงไทย นายกันต์พงษ์ พรหมจิระประวัติ 1600 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์ศักด์ิ เท่ียงธรรม 2040 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนุ 2640 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย ณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 6360 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายทวีชัย วงษ์ทอง 5320 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยา น่้าแก้ว 6960 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ เนียมประยูร 6760 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายเมทิน อินทร์แย้ม 6960 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ์ พวงนิล 4660 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/ศิริลักษณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภา ไชยพร 1700 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทวรรณ ณ ถลาง 1400 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ สุดทรวง 1000 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์ 1400 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินาถ ฝอยทอง 600 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพิมล ชุมศรี 300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภูชยา วาจาดี 1600 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราวรรณ ภิญโญ 300 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิง เมทินี บุญสมทบ 1100 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ก.พ.66/นนทวรรณ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวีรชน อรัญญิก 1840 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรัญญู
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ 1000 ค่าเบ้ียประชุม ก.พ.66/อนุพงษ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย 1000 ค่าเบ้ียประชุม ก.พ.66/อนุพงษ์

483,769.63           ทส. 1601.2/233  ลว. 10มีนาคม 2566  

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายสุเทพ เฉียบแหลม 87040 ใบยืมเลขท่ี 322/66 ลว. 7 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายดนุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง 85200 ใบยืมเลขท่ี 320/66 ลว. 7 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ ตาปัญโญ 65600 ใบยืมเลขท่ี 318/66 ลว. 8 มี.ค. 66
006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 14850 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14850 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนศฤงฆาร 14850 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 6930 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา ม่ันหมาย 14850 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 10890 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 10890 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถวิทย์ เอียดช่วย 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัตรา หมัดอะดัม 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายซาอุดี เภอเกล้ียง 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ

บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   10 มีนาคม 2566 
บัญชีธนาคารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันท่ี   14 มีนาคม 2566 



006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเช้ือ 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ไผ่สอาด 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายภูวนัย เรืองเกิด 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ มงคลดี 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิน เขตสูงเนิน 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิกรม อร่ามวิทย์ 9000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ก.พ.66/คม
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวจันทร์จิรา พุ่มดี 14850 ค่าจ้างเหมา ก.พ.66

484,800.00           ทส. 1601.2/232  ลว. 10มีนาคม 2566  


