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006: ธ.กรุงไทย นายวิชัย ภูมิพัฒนพงศ์ 32,175.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกันตภา ท านุพรพันธ์ 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเช้ือ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ์ หนูสว่าง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศักด์ิ อ่างทอง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ มงคลดี 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า  ก.ย.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายอดิศักด์ิ บุญมา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายเอนก แปงใจ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโยทะกา สุริยา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายกษิดิศ จันทร์ประเสริฐ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เจษฎา

006: ธ.กรุงไทย นายอารักษ์ ชุ่มจิตร์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายพยอม ดวงเทียน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายประทีป ติสันโต 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เจษฎา
006: ธ.กรุงไทย นายมะรุสนี หะเล๊าะ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายณัตพงษ์ กุญชรินทร์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษกร สุขรักษา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธชาติ รุยไกรรัตน์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายธนศักด์ิ คล้ายทอง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายบุญประเสริฐ ช่วยเมือง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นางเปรมวดี จิตพิทักษ์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/นฤเศรษฐ
006: ธ.กรุงไทย นายศาสตราวุฒิ ค านึงผล 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลญ์ณัฐ จันท ามา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายปัญญา สุวรรณโส 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณนิสา มีฤทธ์ิ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายสุระศักด์ิ ระถี 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประทีป
006: ธ.กรุงไทย นายภูณัฐชา สิทธ์ิยาณุตม์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประทีป
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีรวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสมคิด แก้วหลวง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นาวสาวกมลวรรณ ไชยวุฒิ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งอรุ่ณ ชัยยะ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวัฒน์ คนกวน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธนกร หวังกุหล า 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายนัคเรศร์ อากาศสุภา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายมารุต หุ่นทอง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนิติภูมิ ปู่น าพา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ประจักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายบิล เมืองเงิน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสุขเกษม นันภิวงค์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายจีระศักด์ิ ตาค า 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายประเทิอง พรมเกษา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายรักไทย คะนานิน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายวิทูร จักรแก้ว 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสกุลชัย เตจ๊ะ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญชยา ราชวงษา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายวีระวุธ ธิอินทร์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ มหามิตร 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์วรินทร์ เมืองเงิน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายนิรันดร์ ทรัพย์ศรีอุดม 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร พิมเสน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิษา หนูจุ้ย 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65สวัสด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายวรรณพิชัย วิลัยรัตน์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65สวัสด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายวันตรี ไพรช่ืนสกุล 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายบัณฑิต คณาพงศ์พันธ์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนพพร ใจต๊ะ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายสรศักด์ิ เกษมสุขเจริญกุล 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงศักด์ิ โยรภัตร 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์



006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล แก้วหนัก 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกวัฒน์ วิชาผา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล ยะเป้ีย 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นางศุภากันต์ บุตรเนตร 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ยุทธพงษ์
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมรัตน์ แก้วเกตุ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวิภา เย็นจิตร 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตต์ิ ทรายมูล 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย สีเขียว 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายมนต์ชัย นันตาวงค์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายโกมินทร์ พระวงษ์วัน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายทัศนัย เมืองมา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพงษ์ เผ่าแก้ว 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายดนุพล ภัทรวรรธ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักคณา จ าปา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปภัสรา เป้ียขัน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายเอกพันธ์ บุญเรือง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ศิริรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิกิจ สีละคร 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมณฑพร จวงสาคร 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิศมัย อัปมะโห 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายศรัณย์พัชร์ แสงอ้ืน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายบุญตา สิทธ์ิหาญ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชัย แสงค า 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายศิรวิทย์ นารอด 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายสุริยง ประวัติ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นายจรัญ แย้มพราย 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/เสกสรร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธีรา อ านักขันธ์ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ดุสิต
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริวรรณ ปันสุข 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65/ดุสิต
006: ธ.กรุงไทย นายศักด์ินรินทร์ ค าพ่วง 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายวิทวัส บัวเกตุ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกานต์รวี อ่อนวัน 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายวราพล สระทองเติม 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ สุวรรณเดชา 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวันต์ คล้ายบุญโต 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ก้องกิตติพัศ
006: ธ.กรุงไทย นายประสงค์ มังกิตะ 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัญญาพัชร ชมภู 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุธ จองค า 9,000.00                ประมาณการค่าตรวจป่า ก.ย.65//ธีระพล
006: ธ.กรุงไทย นายบุญเลิศ งามลักษณมงคล 5,600.00                ใบยืมเลขท่ี  2/66 ลว. 6 ต.ค. 65

1,049,150.00         ทส. 1601.2/963   ลว. 10 ต.ค.65 


