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006: ธ.กรุงไทย สิบต ำรวจเอกหญิงณัฐชยำ คมข ำ 4,580.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเสำวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 4,980.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำยปรีชำ ก่ิงพรหมเจริญ 5,700.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนนทภรณ์ กรเอ่ียม 5,280.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชลิตำ ละม่ังทอง 6,960.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนิตยำ ย้ิมเฟือง 1,960.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงจรรยำ โภคะ 1,600.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงประภำพร เทพสกุล 5,800.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 3,500.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอรวรรณ เบญจศิลำรักษ์ 3,400.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำยธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 500.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุกุมำ มณีทับ 800.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ 2,140.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเบญจำ กะหะกะสิทธ์ิ 800.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมณฑิรำ ค ำรอด 4,760.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุกัญญำ สุริยะ 7,060.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุรีรัตน์ บวรวิษฐำ 1,600.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมำลัย อ่อนหวำน 3,080.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนภัสสรณ์ มูลดี 900.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวประทำนพร ทองศรี 400.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำยองอำจ สมชอบ 600.00                   ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

006: ธ.กรุงไทย นำยพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 385.20                   ค่ำน้ ำประปำ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยอำคม ง่ำนวิสุทธิพันธ์ 856.00                   ค่ำอินเตอร์เน็ต พ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยอำคม ง่ำนวิสุทธิพันธ์ 856.00                   ค่ำอินเตอร์เน็ต มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 311.00                   ค่ำไปรษณีย์ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยเสกสรร กวยะปำณิก 5,500.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยเสกสรร กวยะปำณิก 1,363.00                ค่ำพำหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยเสกสรร กวยะปำณิก 860.00                   ค่ำพำหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยเสกสรร กวยะปำณิก 225.00                   ค่ำพำหนะ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 3,726.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เพ็ญสุรัศน์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวน้ ำเพชร วชิรพันธ์วิชำญ 3,722.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เพ็ญสุรัศน์
006: ธ.กรุงไทย นำงสมพร ไพจิตร 3,716.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เพ็ญสุรัศน์

006: ธ.กรุงไทย นำยธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ 8,520.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ธนัทนรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นำยพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 3,880.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ธนัทนรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวปรำยฟ้ำ ฤทธ์ิเดช 3,720.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ธนัทนรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวนภำษิณี ค ำสิยำภรณ์ 3,710.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.-ส.ค.65/ธนัทนรินทร์
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006: ธ.กรุงไทย นำงเสำวคนธ์ ก่ิงพรหมเจริญ 9,260.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 2,996.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อุดมศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 2,708.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อุดมศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรรณิภำ สุวรรณ 2,818.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อุดมศักด์ิ

006: ธ.กรุงไทย นำยมนตรี ทองฉอ้อน 4,720.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/มนตรี

006: ธ.กรุงไทย นำยวัฒนะ ชำวไร่อ้อย 1,800.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/มนตรี

006: ธ.กรุงไทย นำงสกุณำ วิสุทธิรัตนกุล 9,996.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยมนตรี ทองฉอ้อน 5,480.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกุลปำลี ทรรพนันท์ 3,920.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสิพำวรรณ อบกล่ิน 3,930.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุธำสินี โพธิสุนทร 9,460.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุธำสินี

006: ธ.กรุงไทย นำยศิวกร พิภพไพศำล 5,542.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุธำสินี

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิภำวี กลีบทอง 5,726.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุธำสินี

006: ธ.กรุงไทย นำยสุทัศน์ เล้ำสกุล 5,720.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นำยประสิทธ์ิ น่ิมนวลฉวี 5,780.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สุทัศน์

006: ธ.กรุงไทย นำยปรำโมท ห่ำนวิไล 240.00                   ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรำโมท
006: ธ.กรุงไทย นำงเพ็ญศรี สัพโส 240.00                   ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรำโมท

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิรินำถ ฝอยทอง 240.00                   ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ปรำโมท
006: ธ.กรุงไทย นำงสำววันทนี ลำภะสิทธินุกุล 3,190.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วันทนี

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวมำลี เสริมวงศ์ตระกูล 3,142.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/วันทนี

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทิชำนันท์ ดิฐษำ 9,262.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ทิชำนันท์

006: ธ.กรุงไทย นำยอนุวัตร สูงติวงศ์ 6,130.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ทิชำนันท์

006: ธ.กรุงไทย นำยสรนันท์ จ ำปำศรี 6,733.90                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยถิรำยุ ไกรว่อง 6,970.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ถิรำยุ

006: ธ.กรุงไทย นำยอุกฤษ เรืองชู 6,805.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/ถิรำยุ

006: ธ.กรุงไทย นำยสุรชัย อจลบุญ 8,480.00                ค่ำท่ีพัก,พำหนะ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสพินนำ อ่อนเพ็ง 2,400.00                ค่ำตอบแทน ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยธีรวัฒน์ แย้มสะอำด 16,810.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นำยสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนำ 9,116.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย ว่ำท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดำใจ 8,560.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ธีรวัฒน์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 16,020.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เจษิณี

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวกมลวรรณ วิลำศรี 7,080.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เจษิณี

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวทรรศนีย์ เหลืองอร่ำม 6,860.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เจษิณี

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอภิรดี แสงจันศรี 7,030.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เจษิณี

006: ธ.กรุงไทย นำยอนุพงศ์ ใจม่ัน 6,680.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เจษิณี

006: ธ.กรุงไทย ว่ำท่ีร้อยตรีประทีป เจิมสม 5,750.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสตกมล บัวสละ 10,710.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สตกมล

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวพรนิภำ จิตเกษม 7,036.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สตกมล



006: ธ.กรุงไทย นำงธัญวลัย บุญช่วย 6,930.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สตกมล

006: ธ.กรุงไทย นำยภำณุพงษ์ แย้มแก้ว 7,010.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สตกมล

006: ธ.กรุงไทย นำยประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 15,740.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววำรินทร์ ตรีมงคล 11,100.00               ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วำรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐฐำภรณ์ แก่นนำค ำ 3,285.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วำรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวณัฐภรณ์ ปุณณวำนิชศิริ 3,275.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วำรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นำยอ ำนำจ เจริญจิต 3,540.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ส.ค.65/วำรินทร์

006: ธ.กรุงไทย นำยภควัฏ บุญประกอบ 10,125.00               ค่ำใช้จ่ำยอบรม เม.ย.65

404,096.10           ทส. 1601.2/755
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014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวดิศจี ไศลเพชร์ 3,500.00                ค่ำล่วงเวลำ ก.ค.65/ณัฐชยำ  (19 ฏีกำ)

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยวิสิทธ์ิชัย เขตสกุล 1,664.25                ค่ำไฟฟ้ำ ก.ค.65

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำงสำวอุษำรัตน์ เทียนไชย 6,330.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยจ ำลอง อุทัยวัฒนำเดช 2,540.00                ค่ำเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยนิวัฒน์ ภูผำสุข 2,000.00                ค่ำพำหนะ ก.ค.65

16,034.25             ทส. 1601.2/755
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