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006: ธ.กรุงไทย นายนธี  คล้ายจันทร์ 14,355.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐดนัย  โพธ์ิรังสกุล 14,850.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุณรัตน์ มาลัย 14,850.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรพรรณ เพ็ชรบุรี 14,850.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์ 16,458.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ปรับ=200 / คืน=1,162
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภัทรานิษฐ์ วอรชีวศฤงคาร 16,458.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ปรับ=200 / คืน=1,162
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 13,530.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ 11,222.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 1,240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายวรพจน์ ด ารงภู่ 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นิตยา
006: ธ.กรุงไทย นายมานัส ปานมน 9,944.26             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพร้ิงเพลา คงงาม 9,500.00             ค่าขนย้าย ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญแข ซ้ายวัด 1,240.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุณยาพร แก้วถึง 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกนิกร แสงแก้ว 240.00               ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/เพ็ญแข
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 1,430.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 1,666.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ดุลยวัฒน์
006: ธ.กรุงไทย นายคมสัน เรืองฤทธ์ิสาระกุล 9,840.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/คมสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอินทิรา พันธาสุ 5,700.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/คมสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายเจนวิชญ์ พฤฑฒิกุล 5,940.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/คมสันต์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจิตติมา อยู่หาญ 5,940.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/คมสันต์
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 3,112.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.หญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 3,030.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 3,140.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวไพลิน เกิดจาด 2,930.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน 4,672.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑารัตน์ อันทะวงษ์ 2,800.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายมาโนช อุ่นให้ผล 2,776.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 2,634.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/บุษกร
006: ธ.กรุงไทย นายลัทธชัย สบายกาย 6,990.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล 3,580.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.หญิงวรกานต์ บุญอนันท์ 3,740.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นายภัทรชัย กล่ าน้อย 3,720.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/ลัทธชัย
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 5,735.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 375.00               ค่าพาหนะ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 5,000.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 4,880.00             ค่าพาหนะ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ 13,670.00           ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อมรรัตน์
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006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศักด์ิ จักร์สุวรรณ 6,980.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นายองอาจ สมชอบ 6,890.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อมรรัตน์
006: ธ.กรุงไทย นางอรอุมา พละกลาง 5,900.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเบญจมาศ เทพที 4,400.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นายเทวฤทธ์ิ เฉนียง 4,400.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางนงเยาว์ ตราศรี 5,900.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล ชากรม 4,400.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางจินตนา บุดดี 4,400.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร.ต.หญิงเมทินี ไตรนิรันดร 4,400.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพัชรินทร์ นิลบรรพต 4,400.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/อรอุมา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรตยา จุมปาทอง 4,446.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายทองสอน สุราวุธ 12,870.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเอมอร จันทรประทักษ์ 14,266.13           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ปรับ=100 / คืน=483.87
006: ธ.กรุงไทย นางสาวเยาวเรศ ชูมณี 14,266.13           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66/ปรับ=100 / คืน=483.87
006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยนุช แก้วสามสี 14,850.00           ประมาณการจ้างเหมา ม.ค.66

355,525.52        ทส. 1601.2/1  ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2566  
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 3,200.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 5,200.00             ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 588.00               ค่าพาหนะ ม.ค.66

8,988.00            ทส. 1601.2/1  ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2566  
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