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006: ธ.กรุงไทย นายธวัชชัย ศรีวะรมย์ 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธ์ิ 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายชายชาญ อ๊ึงเหมอนันต์ 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 2,850.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/เมธาวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ 2,610.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/เมธาวี
006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภา สกลนคร 3,300.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/เมธาวี
006: ธ.กรุงไทย นายปุณยวัจน์ มีสมคิด 2,010.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/เมธาวี
006: ธ.กรุงไทย นายสุรเชษฐ์ เศรณีวิจัยกิจการ 3,000.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/เมธาวี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 1,500.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 1,700.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 1,300.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 1,100.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 1,300.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 1,000.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 1,400.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 1,400.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางณภาภัช เจ๊กแป้น 1,500.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 1,600.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 1,200.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 1,400.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 1,700.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 1,300.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 1,000.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 600.00                    ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 1,300.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 700.00                    ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/สุพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางวิสุตรา อินทองแก้ว 3,060.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอ้ือใจรัช ทองดอนโพธ์ิ 2,240.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางอินทิรา รัตนวงศา 3,060.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล 2,220.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายนิรัญ มโนรัตน์ 1,050.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ 2,440.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสินีนิษฐ์ ง้ิววิจิตร 1,990.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ ม่ิงเมือง 2,590.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตากาญจน์ ด้วงด า 3,060.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว 2,220.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษรา กองจินดา 2,640.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรกมล ราชิวงค์ 2,860.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร 1,840.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร ศรีพูล 1,700.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลชนก อินทา 2,020.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิศัลย์ ยวงใย 3,060.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิตยา โพธ์ิเงิน 1,400.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายชาคริต แนวโสภา 2,220.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายพิสิฐ เทียนแก้ว 1,670.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว 1,500.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัชญ์ธนัน ชูราศรี 1,920.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางเกศกนก จงสุขสันติกุล 950.00                    ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา 1,720.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นางวันดี บ ารุงถ่ิน 2,640.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายรัชภัฏ กุลวงษ์ 2,860.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา ชาญภัทรฤทธ์ิ 2,540.00                  ค่าตอบแทนนอกเวลา ต.ค.65/วิสุตรา
006: ธ.กรุงไทย นายธานี รัตนปรีชาชัย 4,200.00                  ใบยืมเลขท่ี  57/66 ลว. 3 พ.ย. 65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 16,375.00                ใบยืมเลขท่ี  54/66 ลว. 3 พ.ย. 65

191,540.00             ทส. 1601.2/1060  ลว. 7 พ.ย.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายบุญส่ง เพ็ญดา 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอลิสา นามไพร 15,345.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65

48,510.00              ทส. 1601.2/1060  ลว. 7 พ.ย.65
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