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006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คิดเห็น 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา ม่ันหมาย 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหสวรรษ แก้ววิเศษ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันพัชพร พระทอง 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสลิตา พานค า 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส าราญ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค  า 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซ่อ๊ึง 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาลิษา ขันติวงค์ 11,380.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางบัวพัน เทียมคู่ 11,880.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ สุวรรณเดช 40,000.00            ใบยืมเลขท่ี  494/65 ลว. 7 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวิราวุธ บัวโรย 10,150.00            ค่าวัสดุเชื อเพลิง มี.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                ค่าโทรศัพท์ เม.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 495.41                ค่าน  าประปา พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 4,294.25              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,551.93              ค่าน  าประปา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 2,860.25              ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 406.60                ค่าน  าประปา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 304.95                ค่าน  าประปา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิชัย สุทธิวงษ์ 192.60                ค่าน  าประปา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,390.93              ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข 3,813.30              ค่าไฟฟ้า เม.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 153.49                ค่าโทรศัพท์ เม.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 800.47                ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 721.72                ค่าน  าประปา พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิมล ฦาชา 1,861.00              ค่าไฟฟ้า พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ 525.00                ค่าโทรศัพท์ พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 123.37                ค่าโทรศัพท์ พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 524.30                ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 132.00                ค่าน  าประปา พ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 11,860.00            ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 5,420.00              ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะวุฒิ นาคพันธ์ 3,670.00              ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
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006: ธ.กรุงไทย นายคงฤทธ์ิ สายยางหล่อ 6,170.00              ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 6,420.00              ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 4,280.00              ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 5,500.00              ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 5,020.00              ค่าเบี ยเลี ยง มี.ค.65/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 5,260.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายสินธวัช อินทรักษ์ 4,200.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางสุภาวดี สนธิ 5,200.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด ผ่องอ าพล 4,200.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายชูชาติ แสนศรี 4,200.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถกาญจน์ ยะไชยศรี 4,200.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นางศรัญญา ใหม่คามิ 4,200.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/ปรีชา
006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 8,479.50              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายศักดา มณีวงศ์ 7,633.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณกร จูมปา 215.00                ค่าใช้สอยอ่ืน มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 710.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/สิริวรรณกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณกร จูมปา 2,960.00              ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/สิริวรรณกร
006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 710.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/สิริวรรณกร
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 790.00                ค่าเบี ยเลี ยง มิ.ย.65/สิริวรรณกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข 1,320.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย เกื อทอง 2,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.อ.มานพ นามไพร 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 800.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอภินันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ 2,860.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายเจษฎากร จินะเสนา 3,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม 2,560.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางรจนา พัตรานนท์ 2,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรางศรี สุวรรณรัตน์ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ค ากลิ ง 3,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายชยุต มงคลทิวัฒถ์ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐพงศ์ ประชานันท์ 4,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายอิมรอน ดาโอะ 2,740.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อ่อนพร้อม 3,780.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค 3,280.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายคุณากร พานทอง 3,180.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายเทิดชัย แซ่เบ๊ 4,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายกันต์พงษ์ พรหมจิระประวัติ 2,940.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สิตานันท์
006: ธ.กรุงไทย นายวิชิต กัณหา 4,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน จันทร์แรม 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางชนัญชิดา นุ่มหอม 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต



006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งรัตน์ สารนิตย์ 2,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา กระเร็น 4,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ 4,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/วิชิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 1,300.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยยิ ม 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังวราร์ จันทกุล 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชร พจนาพันธ์ 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธ์ุ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชสร สุวรรณมณี 700.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคุณ 1,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมีนา อุปถัมภ์ 200.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤติญา กมลฉัตรโสภณ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 2,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 2,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 3,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 3,360.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 3,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 400.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 1,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 3,160.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 2,560.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 3,160.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 3,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 3,060.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 3,060.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 2,740.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 3,360.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 2,360.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 2,960.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 1,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอรินทร์ บุญศรี 3,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 2,740.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพริ งเพลา คงงาม 4,630.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์ 3,980.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายกันตธีร์ ศิริป่ิน 100.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี



006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช 100.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายปริวรรต ขันตี 2,840.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนาวรัตน์ ซุ่นฮั ว 3,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอิสรีย์ มณีรัตนสุวรรณ 1,880.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน 4,210.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยภัทร ด าเกลี ยง 100.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายโสฬส เอ่ียมเหมือน 2,810.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร หนูเมียน 3,340.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 4,050.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ข่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 2,820.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ข่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 4,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ข่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายปุณยวัจน์ มีสมคิด 2,250.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ข่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ 4,350.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ข่อแพร
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 4,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 4,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรชนก เทศเขียว 3,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ราเมศร์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ 1,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด 5,580.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉรา จันสีนะ 3,060.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภรณ์ ส้มเกลี ยง 1,520.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศานาถ เศรษฐบุตร 3,700.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรศยา สมจัย 3,800.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย ใจยงค์ 4,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายระเด่น แสงดารา 4,100.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นายจตุรงค์ หมอโอสถ 3,400.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/บัณฑิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรภา จิตคงสง 1,600.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางปิยวรรณ วิทุรานิช 100.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายโอภาศ พันธ์ทอง 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชาติ บุญชูวงค์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรอนงค์ นวลมาถต์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เอ่ียมสุภา 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโรจนา บัวทอง 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐพร นันทิวัฒน์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายธีรพล ช านาญพล 600.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสโรชา หอมจันทร์ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายชัยรัตน์ ลิ มสุวรรณ 500.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ สามล 1,000.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/จิรภา
006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 2,250.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 2,500.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ถิรายุ



006: ธ.กรุงไทย นางสาววัลภา วุฒิฑา 2,550.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ถิรายุ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 2,550.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ถิรายุ

673,217.32         ทส. 1601.2/603

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางภัคจิรา นามแสน 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
011: ธ.ทหารไทย สิบโทภุชพงศ์ พ่อค้า 12,870.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 16,526.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 1,200.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 1,900.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/สุชาดา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 100.00                ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพินิจศักด์ิ กล่ินมาลา 1,260.00              ค่าล่วงเวลา มิ.ย.65/ดุษฎี

54,646.00          ทส. 1601.2/603

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายป้อ ฟูเชื อ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุ่นเรือน แก้วค า 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทอน ค าปวน 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายค ามา จันทราวงค์ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพุทธ แก้วโชน 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทวน ตาแสงวงษ์ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายยนต์ แดงซิว 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายแก้ว แก้วโชน 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกษม ใหม่กัน 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ ธิการ 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนวดี ชาญช่างทหาร 12,375.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดร ห้วยผัด 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิทยา ต๊ะสุ 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.เพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางขนิษฐา อ้ายจุ้ม 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ์ แดงซิว 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางผัด ตาแสงวงษ์ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิน ใจสา 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอินหวัน แก้วโชน 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุเทพ โก่งมณี 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี 15 กรกฏาคม 2565
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006: ธ.กรุงไทย นายสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งทิวา สีจ๊ะแปง 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ วาทา 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายผัด กันทะวงษ์ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันดา นาต๊ะ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรวิภา ปุกเปียง 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เกื อชู 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละต๊ะ 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรินยุพา นาต๊ะ 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายศตวรรษ ทองมาก 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์แก้ว 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอธิสันต์ กันทะโม้ 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา เพ็ญสวัสด์ิ 8,019.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแก้ว คงดี 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย นุ่มนวล 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ชนมากุรทรัพย์ 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนันฉัตร มาเพ่ิม 10,395.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขม้นเขตการ 10,395.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินต๊ะยา 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บุญศรี 11,385.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางหน่ึงฤทัย เกตุวิริยะกุล 14,850.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมน์ เครืออยู่ 29,700.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเป็ง นันตา 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัสรา อนุรักษ์สิงขร 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา แสนเจริญลาภ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีระ วาทา 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุพรรณ สิงขรอภิบาล 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชกานต์ หิรัญอุดมโชค 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัศพร อนุรักษ์มาลัยกุล 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุนทร วาทา 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมานพ เพชรมณีเลิศ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกัลปนา ฟูเชื อ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสุขคีรี 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ปัญญาไว 11,880.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหัสพล พระสลัก 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง ตุ้ยล าปาง 11,880.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร เสือบัญชา 10,890.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย น  าวน 11,385.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคงเดช ราชกาวี 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นายธนะชัย ปุกเปียง 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บุญศรี 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย สุกใส 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางกัญญา มาเพ่ิม 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางนงคราญ โก่งมณี 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธิติ จรัสพงไพร 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ สิงขรอภิบาล 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร สะการะคีรี 10,395.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุเทน อินต๊ะยา 9,900.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สุยะตุ่น 14,250.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนราวุฒิ มีเงิน 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางจันเป็ง สารจุม 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางแสงจัน ต๊ิสา 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสีนวน ใหม่กัน 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางบัวผัด แดงซิว 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งทิวา ปัญญา 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาชินี สายชาลี 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเสนอ บัวชุ่ม 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิทิต พุฒิพงศ์เจริญชัย 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหรักใหญ่ ทาแดง 9,405.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมิง วันดี 9,405.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสนธยา ทาวงษ์ 9,355.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลัย ใหม่กัน 10,395.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ เทพา 12,375.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพัฒน์ศาสตร์ 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ต่าน้อย 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ จันห้วย 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉัตร มากมี 13,365.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อ่ินแก้ว 10,395.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายศตายุ วัฒนาธีระกิจ 9,652.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพ่ิม 9,652.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประดับ นาละต๊ะ 9,652.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนัทธพงศ์ ค าพิละ 9,405.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ค าด า 9,405.00              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย 12,815.00            ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กัณทะวงษ์ 8,940.50              ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 508,500.00          ใบยืมเลขท่ี  488/65 ลว. 8 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 53,400.00            ใบยืมเลขท่ี  488/65 ลว. 8 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายวิระชัย อัคราช 70,160.00            ใบยืมเลขท่ี  496/65 ลว. 8 ก.ค. 65
006: ธ.กรุงไทย นายภานุพงศ์ ศิริรัตน์สกุล 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเชื อ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม



006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ์ หนูสว่าง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศักด์ิ อ่างทอง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ มงคลดี 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลญ์ณัฐ จันท ามา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธ์ิ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายสุระศักด์ิ  ระถี 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายณัตพงษ์ กุญชรินทร์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร สุขรักษา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายธนศักด์ิ คล้ายทอง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายบุญประเสริฐ ช่วยเมือง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นางเปรมวดี จิตพิทักษ์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/พลกฤษณ์
006: ธ.กรุงไทย นายบิล เมืองเงิน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสุขเกษม นันภิวงค์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายจีระศักด์ิ ตาค า 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง พรมเกษา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายรักไทย คะนานิน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายวิทูร จักรแก้ว 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสกุลชัย เตจ๊ะ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญชยา ราชวงษา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายวีระวุธ ธิอินทร์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ มหามิตร 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์วรินทร์ เมืองเงิน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายนิรันดร์ ทรัพย์ศรีอุดม 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร พิมเสน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด แก้วหลวง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ ไชยวุฒิ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งอรุณ ชัยยะ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวัฒน์ คนกวน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนาภรณ์ ปาค าวัง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวีรพงศ์ ศรีสุข 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธนกร หวังกุหล า 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิษา หนูจุ้ย 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/สวัสด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวรรณพิชัย วิลัยรัตน์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/สวัสด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมรัตน์ แก้วเกตุ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวิภา เย็นจิตร 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นายวิกิจ สีละคร 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑพร จวงสาคร 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิศมัย อัปมะโห 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณย์พัชร์ แสงอื น 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายบุญตา สิทธ์ิหาญ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชัย แสงค า 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายศิรวิทย์ นารอด 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยง ประวัติ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายจรัญ แย้มพราย 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายภานุวัฒน์์ จันต๊ะ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร วังพาล 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ินริทร์ ค าพ่วง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส บัวเกตุ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนวภัสร์ ม่ังค่ัง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานต์รวี อ่อนวัน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายวราพล สระทองเติม 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ สุวรรณเดชา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวันต์ คล้ายบุญโต 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตต์ิ ทรายมูล 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย สีเขียว 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพล โทมัด 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายมนต์ชัย นันตาวงค์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายโกมินทร์ พระวงษ์วัน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายทัศนัย เมืองมา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพงษ์ เผ่าแก้ว 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์



006: ธ.กรุงไทย นายดนุพล ภัทรวรรธ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์นิรันทร์ มีครัว 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักคณา จ าปา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปภัสรา เป้ียขัน 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิรนันท์ นครแก้ว 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพันธ์ บุญเรือง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ มังกิตะ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาพัชร ชมภู 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุธ จองค า 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายนัคเรศร์ อากาศสุภา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายมารุต หุ่นทอง 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิติภูมิ ปู่น าพา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายวันตรี ไพรช่ืนสกุล 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต คณาพงศ์พันธ์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนพพร ใจต๊ะ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสรศักด์ิ เกษมสุขเจริญกุล 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ โยรภัตร 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล แก้วหนัก 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกวัฒน์ วิชาผา 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล ยะเป้ีย 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางศุภากันต์ บุตรเนตร 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธีรา อ านักขันธ์ 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ภาสกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวรรณ ปันสุข 9,000.00              ค่าตอบแทน มิ.ย.65/ภาสกร

2,773,678.50      ทส. 1601.2/605


