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006: ธ.กรุงไทย นายศตายุ วัฒนาธีระกิจ 9,652.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธนิต มาเพ่ิม 9,652.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประดับ นาละต๊ะ 9,652.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย ค าด า 9,405.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนัทธพงศ์ ค าพิละ 9,405.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหรักใหญ่ ทาแดง 9,405.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมิง วันดี 9,405.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสนธยา ทาวงษ์ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนราวุฒิ มีเงิน 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายโยธิน กัณทะวงษ์ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิทิต พุฒิพงศ์เจริญชัย 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุภาพ จันมา 8,108.10                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบุญเสาร์ สิงขรอภิบาล 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาชินี สายชาลี 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุ่งทิวา ปัญญา 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวลักษณ์ สถาพรคีรี 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสีนวน ใหม่กัน 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางแสงจัน ต๊ิสา 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางจันเป็ง สารจุม 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกษม ใหม่กัน 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทวน ตาแสงวงษ์ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทอน ค าปวน 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุ่นเรือน แก้วค า 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายป้อ ฟูเช้ือ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายแก้ว แก้วโชน 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายยนต์ แดงซิว 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพุทธ แก้วโชน 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายค ามา จันทราวงค์ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธีรพงษ์ หทัยแสนสุขสม 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุเทพ โก่งมณี 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอินหวัน แก้วโชน 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิน ใจสา 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอ าพล ทานะ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางผัด ตาแสงวงษ์ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันดา นาต๊ะ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายผัด กันทะวงษ์ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ วาทา 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรุ่งทิวา สีจ๊ะแปง 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสะค๊ึ ชินสุขคีรี 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเป็ง นันตา 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกัลปนา ฟูเช้ือ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมานพ เพชรมณีเลิศ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุนทร วาทา 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัศพร อนุรักษ์มาลัยกุล 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชกานต์ หิรัญอุดมโชค 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุพรรณ สิงขรอภิบาล 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวีระ วาทา 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา แสนเจริญลาภ 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณภัสรา อนุรักษ์สิงขร 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางนงคราญ โก่งมณี 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธิติ จรัสพงไพร 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ สิงขรอภิบาล 9,355.50                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมน์ เครืออยู่ 29,700.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางหน่ึงฤทัย เกตุวิริยะกุล 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย นุ่มนวล 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพวงแก้ว คงดี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิการ์ แดงซิว 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางขนิษฐา อ้ายจุ้ม 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพียงทิพย์ หนูทัด 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิทยา ต๊ะสุ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดร ห้วยผัด 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรเจิด สุยะตุ่น 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ อ่อนสมสอด 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรวิภา ปุกเปียง 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิตรลดา เก้ือชู 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิทย์ ใจแพร่ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไอรดา นาละต๊ะ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางวรินยุพา นาต๊ะ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายศตวรรษ ทองมาก 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์แก้ว 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอธิสันต์ กันทะโม้ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา เพ็ญสวัสด์ิ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรวิทย์ ธิการ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมงคลฉัตร มากมี 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินันท์ จันห้วย 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา ต่าน้อย 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางถนอมจิตร พิพัฒน์ศาสตร์ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสราวุธ เทพา 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสันติ เกตุวิริยะกุล 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพิชญา อุ่นใจ 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนวดี ชาญช่างทหาร 12,375.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมาน ปัญญาไว 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางอรทัย น้ าวน 11,385.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย สว่างธรรมคีรี 11,385.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมใจ บุญศรี 11,385.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร เสือบัญชา 10,890.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางเยาวเรศ อินต๊ะยา 10,890.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายประเทือง ตุ้ยล าปาง 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหัสพล พระสลัก 10,890.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบรรหาร ชินสุขคีรี 10,890.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา ชินสุขคีรี 10,890.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร ชนมากุรทรัพย์ 10,890.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพนา เขม้นเขตการ 10,395.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธนันฉัตร มาเพ่ิม 10,395.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาลัย ใหม่กัน 10,395.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา อ่ินแก้ว 10,395.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมมิตร สะการะคีรี 10,395.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุเทน อินต๊ะยา 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางกัญญา มาเพ่ิม 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย สุกใส 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจรูญ บุญศรี 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายธนะชัย ปุกเปียง 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคงเดช ราชกาวี 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชัชวาล สารจุม 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65

1,170,912.60         ทส. 1601.2/958   ลว. 7 ต.ค.65 
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006: ธ.กรุงไทย น.ส.นิติยาภรณ์ ภูมินา 14,250.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65/ปรับ= 100, คืน=500
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรณ์ สุนทร 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางทัศนีย์ ต่ิงทับ 15,345.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
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006: ธ.กรุงไทย นายไมตรี อนุกุลเรืองกิตต์ิ 34,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล 34,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต แตงอ่อน 34,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร กะบะทอง 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.วรนาถ ตะกรุดนาค 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนธี คล้ายจันทร์ 14,355.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย โพธ์ิรังสกุล 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จันทรประทักษ์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวเรศ ชูมณี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช แก้วสามสี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวป้อม เซ่ียงเจน 9,405.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทัตพร สายวรรณะ 14,250.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65/ปรับ= 100, คืน=500
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 13,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65/ปรับ= 200, คืน=1,000
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุช พงษ์พันเทา 14,250.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65/ปรับ= 100, คืน=500
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาวดี สมสีดา 13,650.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65/ปรับ= 200, คืน=1,000
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิชา กระจ่างจิตร์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริณัฎฐ ภูมิพัฒนพงศ์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพงษ์ จ่ันประดับ 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายเกษม มาลามณีรัตน์ 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ภาคไพรศรี 11,434.50               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางฉวีรัตน์ จันทร์ทิม 11,434.50               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพันธ์ ศรีหร่าย 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางกรรณิกา เหมทานนท์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพฤหัส อุไรเลิศ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุพิชชา ฐนียธีรวงษ์ 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวุฒิ สายวังกง 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ 13,860.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล 12,276.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทัชพร ทองบริสุทธ์ิ 13,365.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ ชนาธิปกุล 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศรีสุดา อังคะค ามูล 15,642.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายบุญฤทธ์ิ ทรัพย์สิน 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 4,950.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจรัตน์ พรหมพิทักษ์ 4,950.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางภัคจิรา นามแสน 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจมาศ แย้มบุญทับ 10,890.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา ม่ันหมาย 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65



006: ธ.กรุงไทย นางสาวอังสนา ศิริดล 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.กมลชนก พูลสวัสด์ิ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชลดา กองอะรินทร์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร จงกลรัตน์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรงอัปสร บุญค้ า 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนิตา แซ่อ๊ึง 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายถิรวัฒน์ ราตรี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพล วานิชสมบัติ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกฤษฎา สุขส าราญ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชิดชัย สมประสงค์ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน 12,870.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชรนน รัตนธวัลกร 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันพัชพร พระทอง 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.สลิตา พานค า 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางจิดาภา สร้อยทอง 16,335.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ คงศรี 17,820.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมณฑล งามประเสริฐ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาววงเดือน ด าสะดี 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐชา ป้ันชูศรี 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารียา เชิงรู้ 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ แสงน้ ารัก 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรงค์ ตาเป็ง 14,850.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงธ์ อยู่เย็น 11,880.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.อรทัย นาสิงห์คาร 8,910.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย น.ส.อรวรรณ สอดศรี 12,474.00               ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายดรุณ เสนามี 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางรัมภา เฉลิมวงษ์วิจิตร์ 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี บัวปลี 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมร เอ่ียมเล็ก 9,900.00                ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65

1,052,526.00         ทส. 1601.2/9959  ลว. 7 ต.ค.65 

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสุภาวดี อินทร์ตน 5940 ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65

เงินเข้าบัญชีวันท่ี   11 ตุลาคม 2565



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลัย สายสินธ์ 12375 ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมยศ กีรติวุฒิกุล 29700 ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร ไชยสิงห์ 12870 ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65
011: ธ.ทหารไทย สิบโท ภุชพงศ์ พ่อค้า 12870 ประมาณการค่าจ้างเหมา ก.ย.65

73,755.00             ทส. 1601.2/959  ลว. 7 ต.ค.65 


