
Receivig Bank Code Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายวฒิุพงศ ์สงัขโ์พธ์ิ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ 4,800.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชยั เลศิเกียรตวิงศ์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสชุาต ิพงศเ์ศรษฐ์กลุ 4,700.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางกฤษณา จตรุสขุสกลุ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมุน น าพลูสขุสนัติ์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายขจร ใจจนู 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเสอื ปรุงธัญญพฤกษ์ 3,800.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวเิชียรศกัดิ ์เพชรดี 5,620.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ทองรกัษ์ 5,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดนยั นิลคหูา 5,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิธิวฒัน ์มาเอ่ียม 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทวปี โชคสวสัดกิร 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสพุจน ์อินทรเ์หลา่ใหญ่ 5,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางณิชาบลู จนันรา 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอกธัช วรนิธิภคั 4,700.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรพรรณ ์ปรดีวีงษ์ 18,000.00                    คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย.-มิ.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเตอืนใจ ประทมุมา 12,000.00                    คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค.-มิ.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายดสุติ ตาบา้นดู่ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศภุฤกษ ์สนุทรสถิตย์ 15,000.00                    คา่เช่าบา้น เดอืน เม.ย.-มิ.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายพลกฤษณ ์นาคศริิ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤด ีแซ่ลิ่ม 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางบปุผาทิพย ์โชตพิินิจ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสชุาดา ทาแกง 36,000.00                    คา่เช่าบา้น เดอืน ต.ค.2563-มิ.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันพ์งษ ์สมิตตพิฒัน์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์พละกลาง 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

โอนเงินวันที ่4 กรกฎาคม 2564



006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภร ปะละมะ 3,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิศาภทัร ์โตน่วธุ 5,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสเุมธ ธรรมนิยม 3,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวครษิฐา ทบัจั่น 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสฤุทธ์ิ เวชวนิิจ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพชัรนิทร ์ทรพัยเ์สถียร 2,200.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศริพิร บ  ารุงศลิป์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาวด ีศรประสทิธ์ิ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิพฒัน ์เกตดุี 5,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศธิร รตันเดชก าจร 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค ์เพชรดี 5,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรรษา เวชกลุ 3,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยัรตัน ์แสงปาน 4,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวฒันะ สารรตัน์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางพชัราภา พรมนิล 5,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปรมตัถ ์วมิตุตพิงศ์ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไกรนิรนัดร ์ประนอม 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ภทูอง 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเลอพงศ ์จนัทราวธุ 3,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันะ ศริมิยั 3,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายยงยศ หลอ่สพุรรณพร 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวภิญญารตัน ์ชยาภรณ์ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนิวตั ิคชานนัท์ 2,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่อ้ยตรวีรทั ตลุยธ ารง 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางพวงพรรณ หวงัโพลง้ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทนงศกัดิ ์นนทภา 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายฐิต ิตระกลูเลศิรตัน์ 3,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมานิดา บญุจ าเนียร 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564



006: ธ.กรุงไทย นายนเรศน ์อสุมา 3,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัดิ ์นสับสุย์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายณฏัฐนนัธ ์ดา่นอนพุนัธ์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปองภพ ตลุยนิษก์ 1,806.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน 1-14 ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปรดีา คงทองศรี 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสหรฐั ศริวิรรณ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิรา ศาสนา 3,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา พนัธุรู์ด้ี 3,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวลัย ์จินตปัญญา 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดสุติ กมลพาณิชย์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมานพ แกว้พิกลุ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเทศา พสกภกัดี 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดลุยฤ์ทธ์ิ ฤทยัวรุณรตัน์ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุลาภ สกุใส 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์สบืนกุารณ์ 4,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวาที มงคล 2,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายปณิธาน คณูค า้ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายกมล นวลใย 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชากร ีรอดไฝ 5,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรต ิทา้วทอง 3,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจีระ ทรงพฒิุ 42,096.00                    คา่เช่าบา้น เดอืน 19 ต.ค.2563-มิ.ย.2564

006: ธ.กรุงไทย นายองครกัษ ์ฤทธิรุฒม์ 4,500.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพิน แกว้บวัเงิน 3,800.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ ์เอกวานิช 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายไกรสร วริยิะ 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายภมิูนภห์ ์บญุบนัดาร 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์อินทรยี์ 20,000.00                    คา่เช่าบา้น เดอืน พ.ย.2563-ก.พ.2564

006: ธ.กรุงไทย นายจมุพล ช่างอินทร์ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาวน า้ฝน จนัทรด์ี 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเอนก เกียงววั 6,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน มิ.ย. 2564

509,522.00              ทส. 1601.2/727
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวจิารณ ์เสนสกลุ 4,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมณัฑนา จนัทรเ์นย 3,000.00                      คา่เช่าบา้น เดอืน ก.ค. 2564

7,000.00                 ทส. 1601.2/727

โอนเงินวันที ่6 กรกฎาคม 2564


