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006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 875.00              ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ 1,050.00           ค่าอาหารประชุม ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ช้างเพ็ง 8,760.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.- ธ.ค.65/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนฤมล กรณ์สนธ์ิ 3,890.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.- ธ.ค.65/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนาถ ตะกรุดนาค 10,395.00          ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 5,060.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 14,330.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 1,604.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 4,704.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรรณพร พยอม 1,634.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 1,968.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นายธีระศักด์ิ จิระพงษ์ 1,930.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/มาลี
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 8,540.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 12,840.00          ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายกฤชพล นุ่นสังข์ 6,240.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูธเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 6,240.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพงศกร เสียงสน่ัน 6,240.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 6,240.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 1,040.00           ค่าเบ้ียเล้ียง,ท่ีพัก พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สุระกร 1,040.00           ค่าเบ้ียเล้ียง,ท่ีพัก พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายพูนทรัพย์ สายค าดี 1,040.00           ค่าเบ้ียเล้ียง,ท่ีพัก พ.ย.65/วรเมธ
006: ธ.กรุงไทย นายภูธเรศ กาบค า 13,020.00          ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 5,200.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/ภูธเรศ
006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 4,410.00           ค่าเบ้ียเล้ียง,ท่ีพัก พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน 8,496.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 3,670.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 1,630.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 9,400.00           ค่าอาหารประชุม พ.ย.-ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 9,770.00           ค่าอาหารประชุม พ.ย.-ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 600.00              ค่าพาหนะ พ.ย.- ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 7,575.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 5,365.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 5,455.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 9,726.00           ค่าเบ้ียเล้ียง,ท่ีพัก พ.ย.-ธ.ค 65
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006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 5,130.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางหัสนีย์ แคะนาค 7,250.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวขวัญใจ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 3,860.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พิชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนิศา โรจน์วิศิษฐ์กุล 875.00              ค่าอาหาร
006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ มีแก้ว 6,000.00           ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายสมบูรณ์ บุญยืน 6,000.00           ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายสุทัศน์ เล้าสกุล 6,000.00           ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/นที
006: ธ.กรุงไทย นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ 7,840.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายก าพล ชูปรีดา 4,586.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายนราวิชญ์ ช่างต่อ 4,768.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ต.ค.65/บางรักษ์
006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 5,260.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุจิตรา ไล่ชะพิษ 3,760.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนดล แสงคู่วงษ์ 3,880.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรายฟ้า ฤทธ์ิเดช 3,720.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 3,710.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ฤทธ์ิศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 1,200.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายครรชิตพล พรรณสาร 400.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวหทัยพร บัวทอง 1,200.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเฉลิมขวัญ พูลวงษ์ 1,500.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายศุภโชค โกมารทัต 1,600.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางวรรณา ธนะโชติ 800.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธ์ิ 1,300.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอันทิยา อินทรักษ์ 1,500.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิภาวี แก้วตาล 1,600.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายปณัชช์ ยาตรา 300.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววราภรณ์ หวลค า 1,500.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรางคณา ใจค า 1,200.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภาษิณี ค าสิยาภรณ์ 1,500.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/ครรชิตพล
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 1,200.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายภควัต โพธ์ินาค 1,300.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 900.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 1,100.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 850.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชราภรณ์ พลศรี 900.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายศรศิลป์ จันทร์แดง 1,200.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา 600.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 800.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 100.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 150.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายสุธี สายสินธ์ 1,200.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ 1,400.00           ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 800.00              ค่าล่วงเวลา พ.ย.65/กิตติพร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิปรียา เจริญชันษา 17,820.00          ค่าจ้างเหมา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายสหภูมิ สง่าศรี 345.61              ค่าน้ าประปา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอภิสิทธ์ิ เลิศการค้าสุข 3,332.12           ค่าไฟฟ้า พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,000.00           ค่าวัสดุเช้ือเพลิง ธ.ค.65

313,213.73       ทส. 1601.2/1241  ลว.27 ธันวาคม 65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิรัส โมราสถาพร 3,660.00           ค่าเบ้ียเล้ียง พ.ย.65/พิชัย
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 6,000.00           ค่าตอบแทนกรรมการ พ.ย.65/นที

9,660.00          ทส. 1601.2/1241  ลว.27 ธันวาคม 65
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