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006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรรษกร เนียมสวสัดิ์ 1,730.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ธีรวฒัน ์

006: ธ.กรุงไทย นายวนัชยั กิตติยะ 1,530.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ธีรวฒัน ์

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์ทองรกัษ์ 1,710.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายอปุดิศร ์ฉตัรค  า 240.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรทยั สดุชา 240.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นายธีระศกัดิ์ จิระพงษ์ 240.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ณรงค์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฬุาวลัย ์พรหมสวุรรณ 1,200.00                   คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววิชดุา จ  าเนียรพนัธุ์ 400.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวแกว้กานต ์กญัหา 300.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวโชติกา มั่นคง 200.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/จฬุาวลัย์

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัราภรณ ์พลศรี 1,000.00                   คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสจิุตรา ไลช่ะพิษ 3,320.00                   คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายฤทธิศกัดิ์ จกัรส์วุรรณ 600.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายชชั วงษอ์ยัรา 200.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/อมรรตัน์

006: ธ.กรุงไทย นายสญัญา กรสีงา่ 12,720.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สญัญา

006: ธ.กรุงไทย นางก าไร เนียรภาค 10,640.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สญัญา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจีรภา พรหมโคตร 10,640.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/สญัญา

006: ธ.กรุงไทย นายอนันตชยั อยู่ดี 4,040.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อนันตช์ยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกณัจนอ์มล กีตา 2,320.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อนันตช์ยั

006: ธ.กรุงไทย นายทินกร เฉยปัญญา 2,320.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อนันตช์ยั

006: ธ.กรุงไทย นายยงยทุธ แซล่ี ้ 2,320.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/อนันตช์ยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาววชัราภรณ ์พลศรี 2,323.00                   คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/วชัราภรณ์

006: ธ.กรุงไทย นายวรเมธ อยู่แพ 19,610.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายธเนส สรุะกร 10,640.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ธีปานเุคราะห์ 10,640.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/วรเมธ

006: ธ.กรุงไทย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 1,740.00                   คา่เบีย้เลีย้งพ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสกณุา วิสทุธิรตันกลุ 50,204.40                 คา่วสัด ุก.ค.64
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006: ธ.กรุงไทย นายพิชยั อคัรสกลุภิญโญ 11,880.00                 คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสมพร ก๋าขตัิ 4,950.00                   คา่จา้งเหมา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมุนา ปิยานนทช์ยัพร 196,626.00               ใบยืมเลขที่ 546/64 ลว. 20 ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสาคร วิทยพนัธุ์ 21,000.00                 ใบยืมเลขที่ 550/64 ลว. 20 ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสมชาย นิจกร 116,200.00               ใบยืมเลขที่ 549/64 ลว. 20 ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธนกฤต ออ่นอภยั 29,760.00                 ใบยืมเลขที่ 553/64 ลว. 20 ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจิตติศกัดิ์ ยอดค า 68,400.00                 ใบยืมเลขที่ 548/64 ลว. 20 ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปิยาวรรณ ควรเรอืง 29,480.00                 ใบยืมเลขที่ 552/64 ลว. 20 ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นางสพุรณี พวงสนุทร 23,000.00                 ใบยืมเลขที่ 551/64 ลว. 20 ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชาญณรงค ์ เหลา่สงูเนิน 208,080.00               ใบยืมเลขที่ 557/64 ลว. 23 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายเทียนชยั  ปรดีา 132,010.00               ใบยืมเลขที่ 558/64 ลว. 23 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิพงษ ์ ภิเศก 100,040.00               ใบยืมเลขที่ 554/64 ลว. 23 ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล  มีทองขาว 49,360.00                 ใบยืมเลขที่ 555/64 ลว. 23 ส.ค. 64

1,143,853.40        ทส. 1601.2/794
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธีรวฒัน ์เคนมี 3,860.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ธีรวฒัน ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวแพรพรรณ เกตสุวสัดิ์ 1,680.00                   คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/ธีรวฒัน ์

011: ธ.ทหารไทย นางเบญจวรรณ คงรวย 300.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/จฬุาวลัย์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอมรรตัน ์สะสสีงัข์ 1,000.00                   คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/อมรรตัน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพฒันดล แสงคู่วงษ์ 300.00                      คา่ลว่งเวลา ก.ค.64/อมรรตัน์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพฒันดล แสงคู่วงษ์ 1,545.00                   คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/วชัราภรณ์

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 19,524.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค.64/กิติยา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์ 19,780.00                 คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิราวธุ บวัโรย 130,294.00               ใบยืมเลขที่ 547/64 ลว. 20 ส.ค.64

178,283.00           ทส. 1601.2/794
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006: ธ.กรุงไทย นายมารยาท ทบัเที่ยง 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ มากดวงจนัทร์ 4,800.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสรุรีตัน ์นรรตัน์ 4,400.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายโชคชยั เลศิเกียรติวงศ์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางวรพรรณ หิมพานต์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายประพฒัน ์ถาวรประภาสวสัดิ์ 3,700.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวลัยทุธ เฟ่ืองวิวฒัน์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายชยตุ วราพิรยิะกลุ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐกิตติ์ ฉนัทรตันาคินทร์ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนันทชยั ชมภพูล 11,400.00                 คา่เชา่บา้น เดือน พฤษภาคม -มิถนุายน 2564

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายขจร ใจจนู 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางหทยัภทัร กนัอไุร 3,200.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 12,300.00                 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายมนตร ีทองฉออ้น 3,200.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอรญั อรุณแจง้ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธุาสนีิ โพธิสนุทร 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มี.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมณีโชติ ฉกรรจศ์ิลป์ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นายสมบรูณ ์จ าปาอปู 42,000.00                 คา่เชา่บา้น เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภวูวิมล 5,800.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนนทภรณ ์กรเอ่ียม 2,200.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศภุกิจ จนัทรก์ลั่น 5,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางณิชาบลู จนันรา 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายบญุเกือ้ เจีย้มดี 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นางดวงพร เหลอืงอรา่ม 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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



006: ธ.กรุงไทย นายไกรวฒิุ ศิรอิอ่น 8,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย ว่าที่รอ้ยเอกมานพ นามไพร 5,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นางรชันีกร จนัทนป 3,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวครษิฐา ทบัจั่น 5,700.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา หนขูาว 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสฤุทธ์ิ เวชวินิจ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติคม อมัพวา 8,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายโกวิท คงมี 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายวีรวฒัน ์ประสมสขุ 24,000.00                 คา่เชา่บา้น เดือน มี.ค,เม.ย,มิ.ย,ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายคงศกัดิ์ สรอ้ยเสนา 5,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายดอน หงษเ์หิน 18,000.00                 คา่เชา่บา้น เดือน พ.ค.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิรพิร บ  ารุงศิลป์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพิเชษฐ เหลา่ตระกลู 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสธิุดา วิจารณบตุร 3,500.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย. 2564

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

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายเลอพงศ ์จนัทราวธุ 3,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายพฒันะ ศิรมิยั 3,500.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจกัรกฤษณ ์แสงกหุลาบ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายยงยศ หลอ่สพุรรณพร 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสรายทุธ เภสชัชะ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสทุศัน ์เลา้สกลุ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนิวตัิ คชานันท์ 2,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสมศกัดิ์ สรรพโกศลกลุ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางเสาวคนธ ์ก่ิงพรหมเจรญิ 5,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิฐินันท ์แสนอินอ านาจ 5,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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



006: ธ.กรุงไทย นายนรนิทร ์ประทวนชยั 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสภุาพร ชนะผล 3,500.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นายอลงกรณ ์เศรษฐเชือ้ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมานิดา บญุจ าเนียร 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอารรีตัน ์อนันตสขุ 4,500.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายอคัรชยั เสรลีดัดานนท์ 4,500.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณฐัรุจา แคลนกระโทก 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา แทนผกัแว่น 3,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสรุศกัดิ์ นัสบสุย์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายณฏัฐนันธ ์ดา่นอนพุนัธ์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรพรรณ สบืศรี 3,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพิมพนิ์ภา ใบกุ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวรุจิรา ศาสนา 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายปรชีา พนัธุรู์ด้ี 3,500.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวผกาวลัย ์พุม่สลดิ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายมานพ แกว้พิกลุ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายดลุยฤ์ทธ์ิ ฤทยัวรุณรตัน์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นายภานวุฒัน ์สบืนกุารณ์ 4,500.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นายปณิธาน คณูค า้ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิพงษ ์โกวพฒันกิจ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู อุ่นใจจีนต์ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุชา หตัถวิจิตร 24,000.00                 คา่เชา่บา้น เดือน ธ.ค.2563-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายทรงศกัดิ์ กิตติธากรณ์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564



006: ธ.กรุงไทย นางสาววิไลลกัษณ ์ศรสีนุทร 3,100.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมญัชชุากาญจณ ์แกว้ขาว 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายจีระ ทรงพฒิุ 5,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายนิทรรศ เวชวินิจ 5,300.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธารกิา พลอามาตย์ 11,290.00                 คา่เชา่บา้น เดือน 16 มี.ค.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายอนสุรณ ์ยะชยั 40,000.00                 คา่เชา่บา้น เดือน ต.ค.2563-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายประกอบ ทองเสม็ 25,330.00                 คา่เชา่บา้น เดือน 21 พ.ย.2563-พ.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายอรรถพร วารรีตัน์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายผดงุศกัดิ์ เกรยีงมงคล 8,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564

006: ธ.กรุงไทย นายจิรพงษ ์เอกวานิช 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายทรพัยส์นิ จงดี 3,800.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายศิรศิกัดิ์ ทนงรบ 4,600.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายเกรยีงไกร มากบญุ 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

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

006: ธ.กรุงไทย นายอรรณพ ชยัพรธนรตัน์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย. 2564

006: ธ.กรุงไทย นายค ารณ เลยีดประถม 7,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิ.ย.-ก.ค.2564

680,320.00           ทส. 1601.2/796

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นกุลู 5,600.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

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

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายประยทุธ เสีย้วยิม้ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายศิรเทพ สจุรรยา 4,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวิราวธุ บวัโรย 7,800.00                   คา่เชา่บา้น เดือน มิถนุายน - กรกฎาคม 2564

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางปรชิาติ เจรญิกรุง 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

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

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวพชัรา ลมิปนานวุฒัน์ 6,000.00                   คา่เชา่บา้น เดือน ก.ค. 2564

โอนเงินวันที่ 27 สิงหาคม 2564



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายจิระพงษ ์คหูากาญจน์ 30,000.00                 คา่เชา่บา้น เดือน ก.พ.-มิ.ย.2564

81,900.00            ทส. 1601.2/796

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมฤดี แซล่ิ่ม 2,756.75                   คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายบรพฒัน ์โชติศรพีนัธุพ์ร 1,450.00                   คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางวราภรณ ์อว่มพว่ง 2,671.00                   คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 11,610.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายเสกสรร กวยะปาณิก 11,550.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นางจรรฑณา โพธิแท่น 17,350.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายวิชาญ ขนัธแ์กว้ 13,500.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายจมุพล รุง่ทวีชยั 25,000.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายเสน่ห ์ทองสขุ 7,420.00                   คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน ์ชาญเชิงพานิช 14,670.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการบ านาญ

006: ธ.กรุงไทย นายเกรยีงไกร ภสัสรโยธิน 50,000.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการบ านาญ

006: ธ.กรุงไทย นายวสนัต ์โพธ์ิเนียร 15,120.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการบ านาญ

173,097.75           ทส. 1601.2/797

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายวรวิทย ์ลงวฒิุ 2,900.00                   คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายดรุยิะ สถาพร 8,800.00                   คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายนิวตั ดีสนัเทียะ 12,870.00                 คา่ศกึษาบตุรขา้ราชการและลกูจา้งประจ า

24,570.00            ทส. 1601.2/797

โอนเงินวันที่ 27 สิงหาคม 2564

โอนเงินวันที่ 25 สิงหาคม 2564


