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006: ธ.กรุงไทย นายบวร วิชิตเดชา 8,712.08                  ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกพร ชัยเพชร 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิญญา ม่ันหมาย 14,850.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอาลิษา ขันติวงศ์ 12,336.67                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุญญตา บุญลอย 15,720.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายชมชณ ไชยโชติ 6,900.00                  ค่าตอบแทนตรวจป่า พ.ย.65/โชคชชัย
006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร แฮนเกตุ 6,930.00                  ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางมณฑา แป้นศิริ 10,890.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางอ าพร คิดเห็น 9,900.00                  ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวติณณา ศรียา 11,880.00                ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 6,930.00                  ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 6,930.00                  ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางก าไร ประมาณ 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางสุทิมา ภูละมุล 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/ก าไร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภชา พรมบุญศรี 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 1,200.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัสสร สุนทรวิภาต 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน 1,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย ด้วงเงิน 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ 1,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางศิรินทร์ จันทนู 1,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พรมจันทร์ 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชราภา เอ่ียมเอก 1,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางอรุณศรี รัตนพันธ์ 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราจิน เพ่ือนชอบ 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวถวิกา ติตสนิท 1,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัคจิรา หน่ายหนีช่ัว 1,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวลักษณ์คณา พิศวง 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารุณี วรเดช 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุศรินทร์ วัดเข่ง 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกุลกิตติ ศรีจันทร์ 1,400.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ 1,700.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวล าพึง ลาลุน 1,500.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นางสมศรี เขตสูงเนิน 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 800.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร 1,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเจษินี ไชยสิทธ์ิ 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายสุทธวีร์ จรุงเกียรติวัฒนา 1,200.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพัตรา ปรางทอง 600.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วิลาศรี 1,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางพิมพ์ชนาถ ย่ิงสัมพันธ์เจริญ 300.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนิภา จิตเกษม 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางธัญวลัย บุญช่วย 400.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 1,200.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทรรศนีย์ เหลืองอร่าม 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาพร ไสยสุภีย์ 1,100.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาวรรณ เอกะวิภาต 500.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐนันท์ มณฑาทิพย์ 700.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 300.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายอนุพงศ์ ใจม่ัน 400.00                    ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติ
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 1,000.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บุญราศรี 1,600.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนภาวดี สงค์มณี 1,300.00                  ค่าตอบแทนล่วงเวลา พ.ย.65/พัชรินทร์

3,900.00                ทส. 1601.2/1197  ลว.19 ธันวาคม 65
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