
Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางภคัจิรา นามแสน 9900.00 คา่จา้งเหมา พ.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนดัสม นกุลู 5130.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธนทันรนิทร ์พชัรภูมิพฒัน์ 880.00 คา่อบรม ม.ีค.64/นภสักร

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิเชียร หนเูมียน 840.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/พรงิเพลา

16750.00 ทส 1601.2/551 ลว.17 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุพงศ ์สงัขโ์พธิ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ 4,800.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสรีุรตัน ์นรรตัน์ 4,400.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริลกัษณ ์ธรรมนุ 3,200.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายประพฒัน ์ถาวรประภาสวสัดิ 3,700.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวลัยทุธ เฟืองวิวฒัน์ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐกิตต ิฉนัทรตันาคินทร์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรรค ์กนัโต 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวีระพงษ ์ทองงอก 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุสธีุย ์จีระวงคพ์านิช 5,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี ทองฉออ้น 3,200.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพีรพงศ ์ปัจฉิมศิริ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

โอนเงินวนัที 21 มิถนุายน 2564



006: ธ.กรุงไทย นายเมทนี สีมนัตร 5,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปฏิมาพร ผอ่งสขุสวสัดิ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเสือ ปรุงธญัญพฤกษ์ 3,800.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพงษเ์ดช สอนพงษ์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมณีโชต ิฉกรรจศ์ลิป์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิธิวฒัน ์มาเอียม 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภูววิมล 5,800.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยัวฒัน ์แสงศรีจนัทร ์ 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกิจ จนัทรก์ลนั 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมฤทธิ แก่นเคยีม 2,100.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางจิณณพตั แกว้เขือนขนัธ์ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางกาญจนา สงวนศิรธิรรม 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพีรพฒัน ์ธรรมประเสรฐิ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพงษศ์กัด ิเทียงธรรม 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุเกือ เจียมดี 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางวิสตุรา อินทองแกว้ 3,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางปิยฉัตร จนัทอนิ 9,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางดวงพร เหลืองอรา่ม 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางปรียานนัท ์เมืองแสน 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายไกรวฒิุ ศิรอิอ่น 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอภิวฒัน ์เอืออารีเลิศ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์นาคศริิ 18,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานนัท ์ดิฐษา 3,200.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวออ่นหวาน ตะปวน 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันพ์งษ ์สมิตติพฒัน์ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศาภทัร ์โตน่วธุ 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสเุมธ ธรรมนิยม 3,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวครษิฐา ทบัจนั 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสฤุทธิ เวชวินิจ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนิทร ์ทรพัยเ์สถียร 2,200.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัด ิสรอ้ยเสนา 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร บาํรุงศลิป์ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ เหล่าตระกลู 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววารนิทร ์ตรีมงคล 4,170.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเกศินี รตันชล 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอโนทยั ไชยตาจกัร ์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนภสักร ธนเกษมสกลุ 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันะ ศริมิยั 3,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภาสกร นาชยัเวียง 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายสมศกัด ิสรรพโกศลกลุ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย ว่าทีรอ้ยตรีวรทั ตลุยธาํรง 7,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค.2564และตกเบิกเม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนชุรีย ์สดุมี 2,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินนัท ์แสนอินอาํนาจ 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายธวชัชยั ลดักรูด 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายโสฬสัว ์หวงัการ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยันิรุจน ์มะลิวลัย์ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางจีรณา จนัทบลูย์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอลงกรณ ์เศรษฐเชอื 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมานิดา บญุจาํเนียร 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชยั เกือทอง 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารีรตัน ์อนนัตสขุ 4,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอคัรชยั เสรีลดัดานนท์ 4,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางปราณี มลูเมือง 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัด ินสับสุย์ 12,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายณฏัฐนนัธ ์ดา่นอนพุนัธ์ 12,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ สืบศรี 3,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพน์ิภา ใบกุ 3,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางชอ่ทิพย ์อานนัทร์ตันกลุ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา พนัธุรู์ด้ี 3,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวลัย ์พุม่สลิด 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมานพ แกว้พิกลุ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายธีรวฒัน ์แสงเลข 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเทศา พสกภกัดี 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุลาภ สกุใส 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์สืบนกุารณ์ 4,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู อุน่ใจจีนต์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายณฐัวฒิุ พรมบรีุ 210,214.00 คา่เชา่บา้น เดือน 16 พ.ค.2559-ธ.ค.2563

006: ธ.กรุงไทย นายกมล นวลใย 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทรงศกัด ิกิตติธากรณ์ 38,316.00 คา่เชา่บา้น เดือน 20 ต.ค.2563-เม.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลกัษณ ์ศรีสนุทร 6,200.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายผดงุศกัด ิเกรียงมงคล 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไกรสร วิรยิะ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศิรศิกัด ิทนงรบ 4,600.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร มากบญุ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวิระชยั แบขนุทด 4,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมานสั มนัคง 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

688,400.00 ทส 1601.2/561 ลว.21 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธิ 56,800.00           ใบยืมเลขที 453/64 ลงวนัที 17 มิย 64

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 5,380.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/นรนิทร์



006: ธ.กรุงไทย นายคงฤทธิ สายยางหลอ่ 3,660.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต คงยอด 3,860.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายชยัภทัร ์สดุปาน 3,970.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายวินยั มียงิ 3,840.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นายจนัทรมาศ รุง่ศริิ 3,360.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/นรนิทร์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเครือมาศ สขุพลอย 2,400.00             คา่ตอบแทน เดือน พค 64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกรรณิการ ์เนียมประยรู 2,400.00             คา่ตอบแทน เดือน พค 64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายทวีชยั วงษท์อง 2,400.00             คา่ตอบแทน เดือน พค 64/สมชาย

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั สกุใส 19,680.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แกว้คง 20,480.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวิรยิะ ฟักทอง 12,480.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายไชยศกั สอนตะโก 19,980.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวินิตย ์ออ่นเกลยีง 14,880.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเล๊าะ 16,980.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู คงสวี 12,480.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายคธาวธุ พลายดว้ง 12,480.00           คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/ศภุชยั

217,510.00         ทส 1601.2/565 ลว.21 ม.ิย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

โอนเงินวนัที 22 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายงามเอก อินทรมณี 3,710.00             คา่เบียเลยีง เดือน พค 64/วราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสิรลิกัษณ ์ตาตะยานนท์ 5,000.00             ใบยืม เลขที 452/64 ลงวนัที 16มิย 64

8,710.00             ทส 1601.2/559 ลว.18 ม.ิย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นชุนานนทเ์ทพ 25000.00 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ

25000.00 ทส 1601.2/560 ลว.18 ม.ิย.64

Receiving Bank 

Code

Receiver Name  Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนดัสม นกุลู 5,600.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพงษป์ระพนัธ ์บณัฑิตศศิกลุ 4,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางพชัรนิทร ์บญุราศรี 7,400.00 คา่เชา่บา้น เดือน เม.ย.-พ.ค.2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายอธิพงษ ์ก่อผล 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวชอ่แพร ทินพรรณ์ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยทุธ เสยีวยิม 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรากร เกษมพนัธก์ลุ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวศรณัธร สขุวฒันน์ิจกลู 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าทีรอ้ยตรีนพดล เกษจนัทร์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววิภาวี สินสืบผล 2,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

49,500.00 ทส 1601.2/561 ลว.21 ม.ิย.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายสมชาย นชุนานนทเ์ทพ 3,000.00             คา่ตอบแทน เดือน พค 64/สมชาย

โอนเงินวนัที 23 มิถนุายน 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอรญา เหง่าศิลา 2,400.00             คา่ตอบแทน เดือน พค 64/สมชาย

5,400.00             ทส 1601.2/565 ลว.21 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววีรณา สมพีรว์งศ์ 13,700.00 ใบยืมเลขที 454/64 ลว.18 ม.ิย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ ขาํเอียม 1,000.00 คา่พาหนะ ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายปัณณวิชญ ์ภรูริกัษพิ์ติกร 240.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐา ระวิโรจน์ 240.00 คา่เบียเลยีง ม.ิย.64/ปัณณวิชญ์

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 4,958.38 คา่วสัดอุบรมนอก มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 4,900.00 คา่วสัดอุบรมนอก มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์บญุยืน 4,890.00 คา่วสัดอุบรมนอก มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์เทศสร 2,600.00 คา่วสัดอุบรม ม.ีค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สขุเสถียรวงศ์ 1,059.30 คา่อนิเตอรเ์น็ต พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศาภทัร ์โตน่วธุ 240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นิศาภทัร ์

006: ธ.กรุงไทย นายฐานนัดร เพ็ชรดี 240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นิศาภทัร ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกาญจนา วนัเหา่ 240.00 คา่ลว่งเวลา พ.ค.64/นิศาภทัร ์

34,307.68           ทส 1601.2/570 ลว.23 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียร ปิยาจารประเสรฐิ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสาํรวจ ใจซอื 15,900.00 คา่เชา่บา้น เดือน ม.ีค.-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ์ ทองจนัทรแ์กว้ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทวีป โชคสวสัดกิร 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดสิุต ตาบา้นดู่ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิธร รตันเดชกาํจร 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไกรนิรนัดร ์ประนอม 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายยงยศ หลอ่สพุรรณพร 5,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดลุยฤ์ทธิ ฤทยัวรุณรตัน์ 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวาที มงคล 2,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปณิธาน คณูคาํ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปิยะ แข่งเพ็ญแข 3,500.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนาํฝน จนัทรดี์ 4,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอนก เกียงววั 6,000.00 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค. 2564

76,900.00 ทส 1601.2/572 ลว.23 ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย นายภษิูต  หิรญัพฤกษ์ 160,000.00         ใบยืมเลขที 457/64 ลว.21 ม.ิย. 64

006: ธ.กรุงไทย นายวิระชยั  อคัราช 130,800.00         ใบยืมเลขที 455/64 ลว.21 ม.ิย. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรวรรณ  รกัษาสงัข์ 1,820.00             คา่อาหาร ม.ิย.64

006: ธ.กรุงไทย สิบเอกวีรพงษ ์ ศานตินนท์ 3,000.00             คา่เบียประชมุ พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 1,280.00             คา่เบียเลยีง เดือนม.ิย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิพนธ ์พวงนิล 1,040.00             คา่เบียเลยีง เดือน ม.ิย.64/สมบรูณ์

006: ธ.กรุงไทย นายสธุายทุธ นาคปนคาํ 9,500.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การกิาญจน์ 3,400.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย.64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชยั  สขุเกือ 11,120.00           คา่เบียเลยีง เดือน เมย.64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชยั ทองมาก 9,600.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย.64/พีระชยั



006: ธ.กรุงไทย นายศตสิทธิ เพ็ชรแกว้ 9,600.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย.64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพทุธมนต ์ง่วนสน 9,600.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย.64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมหมาย แกว้มี 9,600.00             คา่เบียเลยีง เดือน เมย.64/พีระชยั

360,360.00         ทส 1601.2/573 ลว.23 ม.ิย.64


