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006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร กะบะทอง 11,880.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายไมตรี อนุกุลเรืองกิตต์ิ 34,650.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล 34,650.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายอนุชิต แตงอ่อน 34,650.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวธิดารัตน์ หนูภักดี 17,139.35               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ปรับ=100 / คืน=580.65
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐณิชา ล าปอง 17,820.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายปล้ืมปิติ ง้ิมนันใจ 14,266.13               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ปรับ=100 / คืน=483.87
006: ธ.กรุงไทย นางสาวน้ าหวาน ค าหงษ์ 13,860.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสุวิมล ถนอมเผ่า 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางวิรากานต์ สุทธิยุทธ์ 700.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววนัสนันทน์ นิยมเหลา 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์ 200.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวประภาพร เจินเทินบุญ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพจมาน แสงเพชร 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิวนันท์ โต่นวุธ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายทศพล กุลเกล้ียง 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพรินทร์ วรรณก้ี 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัธญสรณ์ แป้นทอง 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน  ราชการกิตติกุล 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชรีย์ สุดมี 800.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตนา ศรีวะรมย์ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาฏยา เสือขาว 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันวิสาข์ ปรีวงษ์ 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวศุภากร  นิลเขียว 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุรีย์พร สวัสดี 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวช้องมาศ เนืองอนันต์ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางรัฐนันท์  สุขส าราญ 1,100.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางมณิศา แสนบุตร 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา สุนทร 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายธนกร พลศักด์ิ 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุวนา กันภัย 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิมล พรหมสุวรรณ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนุชจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
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006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐฐินันท์ อินธิไชย 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันทนา ดวงดาว 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา บุญเรียน 800.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมุกดา ลีลาวัฒนพงศ์ 300.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิพา ดงแก้ว 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางนิษณา แสงค าคม 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนันท์ศิริ จิตต์ประวัติ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิชาภัทร กลมเกล้ียง 500.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราพร งามเจริญ 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาส มะค าไก่ 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปุญญปาล สัมฤทธ์ิ 2,000.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิลาวัลย์ เฮียงก่อ 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรทิพย์ ภู่งามช่ืน 1,300.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา พานิจ 1,700.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรี ทรัพย์เสถียร 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายสุพล ยะโสภณ 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายสมนึก บัวงาม 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นายธนากร จิณะ 1,500.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเนติลักษณ์  ดีอุดม 1,900.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกชพร อภัยภักด์ิ 900.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ 1,800.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฏฐิณี ป่ินเนียม 2,640.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง 2,940.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด 2,960.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายทนงศักด์ิ มนตรี 3,580.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีร์ ศรีทิพโพธ์ิ 420.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชณัฐจิตต์ เหล่ียมสุวรรณ 1,400.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 2,740.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายด ารงศักด์ิ ธนีบุญ 2,120.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 2,540.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติทัศน์ สุริยา 620.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภัทร์ ดลเสถียร 2,740.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายณภาภัช เจ๊กแป้น 2,940.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 2,840.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรียานุช กิจสิทธิโชค 2,440.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายถณธร เพลินมาลัย 3,260.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ 720.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชนันเนตร์ ภูแผ่นนา 2,440.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐกฤตา ธนัญกิจกุล 2,220.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา



006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฬารัตน์ นุ้ยฉิม 2,340.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นายวีระพล บุประเสริฐ 820.00                   ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร 2,740.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมนัญญา ลงสุวรรณ 1,720.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี เครือวิเสน 2,740.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/สพินนา
006: ธ.กรุงไทย นางสุพรณี พวงสุนทร 524.25                   ค่าโทรศัพท์ พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 738.25                   ค่าโทรศัพท์ ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 192.60                   ค่าน้ าประปา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายคมศักด์ิ ขันธ์ละ 369.25                   ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารินทร์ ตรีมงคล 680.00                   ค่าซ่อมแซม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 14,250.00               ค่าเบ้ียประชุม ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ 1,500.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ ม.ค.66/ราเมศณ์
006: ธ.กรุงไทย นางยุวดี ดีงามเลิศ 1,200.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ ม.ค.66/ราเมศณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุชาดา ทาแกง 1,200.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ ม.ค.66/ราเมศณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 875.00                   ค่าอาหาร ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย น.ส.ธมลวรรณ ทองช านาญ 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระหนก 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอุไร เค้าหอม 15,345.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัณฐิกา ชาตินันท์ 14,850.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาววไลลักษณ์ สิงห์เรือง 12,375.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายเอกรัตน์ ค าพระยา 13,860.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางมาลัย สายสินธ์ 12,375.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวสุภาพร แก้วบับพา 1,600.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/ภาคิน
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายชิษณุพงศ์ สวัสดิมิลินท์ 18,810.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวนวรัตน์ คะณา 13,365.00               ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66

46,150.00             ทส. 1601.2/115  ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2566  
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