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006: ธ.กรุงไทย นายเอกรัตน์  ค าพระยา 13,860.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสุนิตา หงนิพนธ์ 1,220.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ 1,120.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายสุทิน จ่ันเพชร 1,070.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายคณาธิป ชูแก้ว 2,880.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยวรรณ วังอนานนท์ 720.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย 2,880.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวปรียา เช่ืองพิทักษ์ 2,130.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขนิษฐา พิมพ์หนู 1,940.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ี ร.ต.หญิงพรพิมล แก่นโท 2,830.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัชพร ใจช้ืน 2,730.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงนุช ใจช้ืน 2,880.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 920.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายปกรณ์ ศรีวิสิฐศักด์ิ 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/สุนิตา
006: ธ.กรุงไทย นายวสันต์  ย่ิงงามแก้ว 2,840.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรภรณ์ พิศป้ัน 1,820.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา สุทธิมิตร 1,620.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุทิสา เพชรยวน 2,840.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุญฉัน ค าสาสินธ์ 2,840.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายใจ พิมพ์สี 2,840.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปกฉัตร ว่องการยนต์ 1,820.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายธนเพชร จิตตวีระ 1,820.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต.ค.65/วสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 1,100.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทน์ นิยมเหลา 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 1,800.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 500.00                    ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 900.00                    ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณก้ี 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 1,300.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ศรีวะรมย์ 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 1,600.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสุวรรณ 500.00                    ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 1,000.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภัทร กลมเกล้ียง 1,100.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 1,100.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 1,500.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชพร อภัยภักด์ิ 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 1,400.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/ศุภศิษฎ์

84,520.00               ทส. 1601.2/1065  ลว. 8 พ.ย.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์  คะณา 13,365.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ์  สวัสดิมิลินท์ 18,810.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65

32,175.00               ทส. 1601.2/1065  ลว. 8 พ.ย.65
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