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006: ธ.กรุงไทย ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก6,000.00                ใบยืมเลขท่ี 615/65 ลว. 16 ส.ค. 65/นนลนีย์

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวอนงค์ สำยเสน 33,800.00               ใบยืมเลขท่ี 633/65 ลว. 18 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงสุนิตำ หงนิพนธ์ 329,905.00             ใบยืมเลขท่ี 591/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยเกรียงศักด์ิ นพนนท์ 26,990.00               ใบยืมเลขท่ี 589/65 ลว. 10 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววรรณรัชญ์ วิริต 24,960.00               ใบยืมเลขท่ี 605/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยพชร ขอบเขต 35,950.00               ใบยืมเลขท่ี 604/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยจิตติศักด์ิ ยอดค ำ 29,760.00               ใบยืมเลขท่ี 616/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยณรณชัย ชูสุวรรณ 3,604.76                ค่ำไฟฟ้ำ ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยณรณชัย ชูสุวรรณ 545.70                   ค่ำน  ำประปำ ส.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยณรณชัย ชูสุวรรณ 1,391.00                ค่ำอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยศักดำ มณีวงศ์ 10,182.42               ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำงพวงพรรณ หวังโพล้ง 6,310.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุพิศตรำ นำถมทอง 4,902.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/พวงพรรณ

006: ธ.กรุงไทย นำยปรีชำ ก่ิงพรหมเจริญ 4,710.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวสุกุมำ มณีทับ 4,770.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชำ

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวเพชรี จิรเศรษฐดิลก 4,926.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/ปรีชำ

006: ธ.กรุงไทย นำยพิชัย เอกศิริพงษ์ 7,000.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 8,302.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวศิริลักษณ์ ภักดีวงษ์ 3,670.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นำยอ ำนำจ สังข์ทอง 3,670.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นำยศรัณยู ผลเจริญ 3,668.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/วิชญ์ณัช

006: ธ.กรุงไทย นำยชวลิต ศุภสำร 1,498.00                ค่ำอินเตอร์เน็ต เม.ย.- พ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นำยมำนะ จิตฤทธ์ิ 854.53                   ค่ำไฟฟ้ำ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 23,600.00               ใบยืมเลขท่ี 583/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 203,780.00             ใบยืมเลขท่ี 583/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 191,050.00             ใบยืมเลขท่ี 583/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร 53,400.00               ใบยืมเลขท่ี 583/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวธนำพร ตระกูลดิษฐ์ 34,786.00               ใบยืมเลขท่ี 642/65 ลว. 20 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยวิเชียร ปิยำจำรประเสริฐ 25,340.00               ใบยืมเลขท่ี 652/65 ลว. 20 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยอำทิตย์ อระเอ่ียม 34,880.00               ใบยืมเลขท่ี 575/65 ลว.  8 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยจุลดิศ พรหมสวัสด์ิ 21,600.00               ใบยืมเลขท่ี 614/65 ลว. 15 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงมำรศรี แก้วปรำณี 15,047.00               ใบยืมเลขท่ี 628/65 ลว. 18 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงวรพรรณ หิมพำนต์ 23,300.00               ใบยืมเลขท่ี 643/65 ลว. 20 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 50,000.00               ใบยืมเลขท่ี 626/65 ลว. 17 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 528.00                   ใบยืมเลขท่ี 626/65 ลว. 17 ส.ค. 65
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006: ธ.กรุงไทย นำยเฉลิมเกียรติ สุดสำคร 47,310.00               ใบยืมเลขท่ี 653/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวจินตรำ ครองสถำน 30,140.00               ใบยืมเลขท่ี 666/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยกฤตศิลป์ สงเครำะห์ 60,520.00               ใบยืมเลขท่ี 672/65 ลว. 22 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นำยภำนุพงศ์ ศิริรัตน์สกุล 6,967.68                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำงวรรณี ทองเชื อ 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำงเพ็ญนภำ แถวไธสง 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำงรัญจวน พลึกรุ่งโรจน์ 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำยศิริพงษ์ หนูสว่ำง 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำยวชิรศักด์ิ อ่ำงทอง 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำงสำวชิดชนก เพ็งสว่ำง 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำยประสิทธ์ิ มงคลดี 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

006: ธ.กรุงไทย นำยวิศำล อร่ำมวิทย์ 9,000.00                ค่ำตอบแทนพนักงำนดับไฟป่ำ ก.ค.65/คม

1,451,618.09         ทส. 1601.2/752
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014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยวิรัส โมลำ 3,672.00                ค่ำเบี ยเลี ยง ก.ค.65/วิชญ์ณัช

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยศุภฤกษ์ รัชฎำวงษ์ 42,500.00               ใบยืมเลขท่ี 611/65 ลว. 15 ส.ค. 65

014: ธ.ไทยพำณิชย์ นำยอุธร สุทธิมิตร 220,000.00             ใบยืมเลขท่ี 595/65 ลว. 15 ส.ค. 65

266,172.00           ทส. 1601.2/752
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