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006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 170.00                    ค่าผ่านทาง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สุขทวี 960.00                    ค่าพาหนะ ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกนกวรรณ สุขทวี 1,490.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กนกวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวลลิสา สาตะรักษ์ 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กนกวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายวิทิตชัย วงศ์เจียมรัตน์ 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กนกวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 15,445.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์ุ 5,890.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กิตติ
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน 5,740.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ 2,700.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายหาญณรงค์ พิมพ์สวัสด์ิ 2,820.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายพิพัฒน์ บุญรักษา 2,820.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายสกล เสมา 2,800.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย บุญมา 2,500.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
006: ธ.กรุงไทย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 3,395.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพชร ขอบเขต 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสตกมล บัวสละ 8,000.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ 2,320.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การิกาญจน์ 2,720.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/สตกมล
006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ สุสุทธิ 5,560.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นายศุภัช นาคโคกสูง 3,360.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/อ านาจ
006: ธ.กรุงไทย นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล 1,500.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน 1,200.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีอัฐกานต์ ย้ิมอารี 1,200.00                  ค่าตอบแทนกรรมการ ต.ค.65/สกุณา
006: ธ.กรุงไทย นายบุญเลิศ งามลักษณมงคล 3,520.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 4,980.26                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาดา ทาแกง 5,730.26                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 5,190.26                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ยุวดี
006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 6,030.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภูชฎาภิรมย์ 2,870.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 2,820.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/เฉลิมเกียรติ
006: ธ.กรุงไทย นายประโยชน์ ก้านจันทร์ 1,740.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์์ ธนูบรรพ์ 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ประโยชน์
006: ธ.กรุงไทย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 4,920.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/บรรณรักษ์
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006: ธ.กรุงไทย นายยุทธศักด์ิ ไชยศักดา 7,540.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/บรรณรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายพีระพัฒน์ ชูก าเหนิด 2,040.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายถิรายุ ไกรว่อง 800.00                    ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายอุกฤษ เรืองชู 2,040.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางจารุวรรณ บุญไชย 2,660.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัลภา วุฒิฑา 2,660.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ณ พล 2,660.00                  ค่าล่วงเวลา ต.ค.65/พีระพัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                    ค่าน้ าประปา ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 428.00                    ค่าน้ าประปา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 143.38                    ค่าโทรศัพท์ ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 800.62                    ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 2,310.44                  ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายรุ่ง ค าโถ 2,168.75                  ค่าไฟฟ้า ก.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงษ์ คงศรี 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00                ค่าจ้างเหมา ต.ค.65

173,736.10             ทส. 1601.2/1107  ลว.23 พ.ย.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางวราภรณ์ มากสวาสด์ิ 3,362.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ์ ก่อผล 5,394.30                  ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 240.00                    ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/กนกวรรณ
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สุจรรยา 3,370.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/วิเชียร
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 9,860.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ 100.00                    ค่าผ่านทาง ต.ค.65

22,326.30               ทส. 1601.2/1107  ลว.23 พ.ย.65
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