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006: ธ.กรุงไทย นายสมบัติ ยัญนะ 17,820.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชานนท์ ป้องวิเชียร 11,880.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชกร อินทะเสม 17,820.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทองสุข พานทอง 29,700.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณฐิกา ชาตินันท์ 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนภูมิ จาตุรัส 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จันทรประทักษ์ 14,266.13             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65/ปรับ=100 /คืน=483.87

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวเรศ ชูมณี 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช แก้วสามสี 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธ์ิ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายชายชาญ อ๊ึงเหมอนันต์ 14,850.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมันตร 19,350.00             ใบยืมเลขท่ี  549/65 ลว. 28 ก.ค 65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ 14,620.00             ใบยืมเลขท่ี  553/65 ลว. 1 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายศักร แสนสุริยวงศ์ 10,400.00             ใบยืมเลขท่ี  536/65 ลว. 26 ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 1,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม 1,400.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นายทวิธาร จีนะสฤษด์ิ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาวิตรี ยอยย้ิม 600.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังวราร์ จันทกุล 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกุสุมา ลมูลภักตร์ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชร พจนาพันธ์ 300.00                 ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิราพร ห่อทอง 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ สงวนพันธ์ุ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤชสร สุวรรณมณี 1,300.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี แทนคุณ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวกฤติญา กมลฉัตรโสภณ 1,600.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นายสุชล จูห้อง 1,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นายกุนต์ พนาเวชกุล 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีณ์ธิดา ควรร าพึง 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา
333,741.13          ทส. 1601.2/681
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014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสุภาวดี อินทร์ตน 5,940.00              ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00             ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ค.65

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวสุชาดา เกษรเกิด 1,500.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา

014: ธ.ไทยพาณิชย์นางสาวทวิวรรณ ค าหล่อ 1,000.00              ค่าล่วงเวลา ก.ค.65/สุชาดา
39,130.00            ทส. 1601.2/681
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