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006: ธ.กรุงไทย นางศิริพร แฮนเกตุ 6,930.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขัติ 6,930.00                 ค่าจ้างเหมา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายภาคภูมิ มัติโก 21,460.00               ใบยืมเลขท่ี 278/66 ลว. 20 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นายอภิวัฒน์ เอ้ืออารีเลิศ 21,300.00               ใบยืมเลขท่ี 285/66 ลว. 20 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวชัชสรัล พิมพา 342,300.00             ใบยืมเลขท่ี 274/66 ลว. 21 ก.พ. 66
006: ธ.กรุงไทย นางนันทนา บุณยานันต์ 4,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 4,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายกิตติพร ดุลนกิจ 4,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า 4,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ก.พ.66/นที
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโสภณา สามชูศรี 916.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรัตน์ วัฒนุญาณ 490.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วราภรณ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 3,286.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 1,638.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายตุลยวัฒน์ หอมภู่ 1,934.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 1,670.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นพดล
006: ธ.กรุงไทย ว่าท่ีร้อยเอกมานพ นามไพร 8,720.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายวรัญญู ทองช านาญ 6,360.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.- ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต บูรณโกศล 3,360.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.- ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นายอมรเทพ ทรัพย์สถิตย์กุล 3,360.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.- ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรัตน์พิมล ค าเหลือง 3,360.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.- ก.พ.66/วรัญญู
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ์ ดุมา 2,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายอานนท์ จันทร์สวัสด์ิ 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ อรนัด 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววารวี มะฉิม 1,280.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/กรรณิการ์
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 1,480.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายปรัชญา กิจกังวล 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรชัย จันโสภา 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/นรินทร์
006: ธ.กรุงไทย นายนรินทร์ เทศสร 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
006: ธ.กรุงไทย นายสุรินทร์ แข่งขัน 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
006: ธ.กรุงไทย นายชัยภัทร์ สุดปาน 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
006: ธ.กรุงไทย นายวินัย มีย่ิง 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
006: ธ.กรุงไทย นายจันทรมาศ รุ่งศิริ 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
006: ธ.กรุงไทย นายปรัชญา กิจกังวล 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
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006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรชัย จันโสภา 480.00                   ค่าเบ้ียเล้ียง ม.ค.66/นรินทรื
006: ธ.กรุงไทย นางอรพินท์ ธนีบุญ 1,500.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.พ.66/อรพินท์
006: ธ.กรุงไทย นางวรางคณา จิณะ 1,200.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.พ.66/อรพินท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุมิตรา สุขเกิด 1,200.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.พ.66/อรพินท์
006: ธ.กรุงไทย นางวาสนา ก่อผล 1,500.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.พ.66/วาสนา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแววมณี คงแป้น 1,200.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.พ.66/วาสนา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร เอ่ียมส าอางค์ 525.00                   ค่าอาหาร ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายประยุทธ เส้ียวย้ิม 4,680.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธ์ิ 4,210.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิตินันท์ ฐิติโสตถิกุล 2,370.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นายกรณ์ สร้อยธรรมดา 2,500.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นายวงศ์สุวรรณ ทองก้อน 2,680.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุภาวดี
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรนภา พวงสุวรรณ์ 2,080.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/สุภาวดี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 115.00                   ค่าผ่านทาง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 3,506.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายศิริชัย ด้วงเงิน 3,666.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 8,720.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 3,370.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายอุดมศักด์ิ สงวนศิริธรรม 1,500.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 1,200.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรณิภา สุวรรณ 1,200.00                 ค่าตอบแทนกรรมการ ก.พ.66/อุดมศักด์ิ
006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ พละกลาง 2,033.49                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์ 2,272.93                 ค่าไฟฟ้า ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง 5,886.80                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรวงผ้ึง เกษรศิริ 682.00                   ค่าพาหนะ ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายณัฐพงค์ เอกศิริพงษ์ 8,330.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66//ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง 4,980.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66//ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 5,060.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66//ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิทยารัตน์ เฟ่ืองฟู 4,970.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66//ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติรส หาญสุรีย์ 5,120.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66//ณัฐพงศ์
006: ธ.กรุงไทย นางสาววรนันท์ สนกันหา 5,620.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธรรมยุทธ ธงประชา 2,920.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชัยวงศ์ 2,884.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต อ่อนอภัย 2,800.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นายจิระ นุชนิยม 1,500.00                 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน ม.ค.66/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นายภาณุพงษ์ แย้มแก้ว 1,200.00                 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน ม.ค.66/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นางธัญวลัย บุญช่วย 1,200.00                 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน ม.ค.66/จิระ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล 4,880.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/นิลวรรณ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย 4,880.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวจริยาวดี ทวยชน 4,880.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นางสาวรังสิมา เสริมพานิช 4,880.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/นิลวรรณ



006: ธ.กรุงไทย นายนันทพงศ์ สีหมาด 3,040.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย นายแทนตะวัน ก้านจักร 3,240.00                 ค่าตอบแทนล่วงเวลา ม.ค.66/นิลวรรณ
006: ธ.กรุงไทย สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง 856.00                   ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ก.พ.66
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 1,173.15                 ค่าน้ าประปา พ.ย.65
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 919.67                   ค่าน้ าประปา ธ.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 105.00                   ค่าน้ าประปา ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 749.00                   ค่าอินเตอร์เน็ต ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 107.00                   ค่าโทรศัพท์ ม.ค.66
006: ธ.กรุงไทย นายคม ศรีสวัสด์ิ 827.65                   ค่าน้ าประปา ต.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายวิวัฒน์ หนูอินทร์ 631.00                   ค่าอินเตอร์เน็ต ธ.ค.65
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 4,000.00                 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ก.พ.66/นที
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววรรณชรินทร์ จิตรสมัคร 210.00                   ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ มากสวาสด์ิ 2,070.00                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66/วราภรณ์
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธิติกร กิตตินันท์ 5,304.58                 ค่าเบ้ียเล้ียง ก.พ.66
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพัชรินทร์ บุญราศรี 1,200.00                 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.พ.66/วาสนา
014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214.00                   ค่าน้ าประปา ก.พ.66

12,998.58             ทส. 1601.2/197  ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2566  
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