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006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 400.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพันธ์ุ 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายธเนศ วัฒนธรรม 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 800.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีรัอยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ รบกล้า 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ วงศ์อุดม 800.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายนิวัติ เจริญนิยม 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรวี สังวรวงศา 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุษา ศิริสัจจัง 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายนิรุตน์ กรรณคชรัตน์ 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปวีนา ช้ันเจริญ 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายปิยะชาติ มริเวช 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญกุล เมฆกัลจาย 800.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธันยากรณ์ ศรเกษตรินทร์ 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว 800.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายป่ินพงศ์ พานิชสุนทร 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายวนวัฒน์ แก้วก าเนิด 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายวีระศักด์ิ ทิพนาง 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายวรรเฉลิม มีนาม 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณศพร สุขพัฒน์ 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมาลี สุขเกษม 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์บ าเพ็ญ 300.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางนิภา ผลทวี 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุการดา หร่ังย้ิม 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชชา อ้อวิเศษ 800.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางจตุพร ไตรสุทันธ์ 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางเบญจวรรณ รุจิธรรม 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายอลงกต อาจคะนอง 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
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006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนา สังข์ผัน 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางนิตยา สุขวัฒน์นิจกูล 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 800.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสุรชัย ภูสีเงิน 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรี ณภัทร สุขเม่า 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจารุวรรณ จูมจะนะ 300.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทพร แก้ววรรณะ 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 400.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทฤฒมน เอ่ียมละออ 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาทิตยา สายสุข 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิชชาพร นพวงศ์ 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติศักด์ิ สมรวย 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร คงชาญแพทย์ 900.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 744.72                    ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 4,810.71                  ไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ 299.60                    ค่าน้ าประปา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 631.30                    ค่าน้ าประปา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 4,237.62                  ไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณรณชัย ชูสุวรรณ 1,391.00                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 441,280.00              ใบยืมเลขท่ี  67/66 ลว. 9  พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 22,800.00                ใบยืมเลขท่ี  73/66 ลว. 10 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบัวหลวง อัครพงศ์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายอัมรินทร์ อินมะโน 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายเจรนัย บุญทอง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ แข็งขัน 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายศราวุฒิ ถนอมชาติ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายไกรฤกษ์ ซาวสัก 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐวัฒน์ คนกวน 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายธนกร หวังกุหล า 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายรณชัย โนพิชัย 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายฐานิสร เสนะพันธ์ุ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายเจริญ อินโองการ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ



006: ธ.กรุงไทย นายนราวุธ เหมสลาหมาด 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีวิลัย 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายอัยยุบ แกสมาน 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรวิภา ช่วงรัตน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชไมพร จันทะรัตน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/อิศเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายปฏิภาณ นวลพรม 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายชยากร นวลพรม 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธานี หนูย่ิง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายธนวัฒน์ พรหมจรรย์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอธิษฐ์ โย๊ะหมาด 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายซาอุดี เภอเกล้ียง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นายอรรถวิย์ เอียดช่วย 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัตรา หมัดอะดัม 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/สุภาพ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกิตติยา สุขสบาย 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายไพศาล แซ่โอ๊ว 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนภัส แสงสี 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายอภิชาติ บุญมา 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนนทกร รอดเสือ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายประจักษ์ หาญนอก 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิพงษ์ พงษ์กฤษ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย ห่มม่วง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิชา กระจ่างจิตร์ 8,419.28                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายนพเก้า ศรีทรง 8,419.28                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณี ทองเช้ือ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญนภา แถวไธสง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายศิริพงษ์ หนูสว่าง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวชิรศักด์ิ อ่างทอง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชิดชนก เพ็งสว่าง 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายประสิทธ์ิ มงคลดี 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวิศาล อร่ามวิทย์ 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม
006: ธ.กรุงไทย นายวาทิน เขตสูงเนิน 9,000.00                  ค่าตอบแทน ต.ค.65/คม

892,433.51             ทส. 1601.2/1085  ลว.14 พ.ย.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 400.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วิเชียร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิสิทธ์ิชัย เขตสกุล 2,004.55                  ไฟฟ้า ก.ย.65

2,404.55                ทส. 1601.2/1085 ลว.14 พ.ย.65
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