
Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 176.68                         คา่ไฟฟา้ พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 163.43                         คา่ไฟฟา้ ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายสรุสทิธ์ิ หงษห์า้ 2,752.00                      คา่ไฟฟา้ ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 192.60                         คา่น า้ประปา มี.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 192.60                         คา่น า้ประปา เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 192.60                         คา่น า้ประปา พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 192.60                         คา่น า้ประปา มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 192.60                         คา่น า้ประปา ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายจีรวฒัน ์ยงูมณีรตัน์ 952.30                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 856.00                         คา่โทรศพัท ์เม.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 858.14                         คา่โทรศพัท ์พ.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 856.00                         คา่โทรศพัท ์มิ.ย.64

006: ธ.กรุงไทย นายชนะ ก่ีสุน้ 856.00                         คา่โทรศพัท ์ก.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายธีระพล มีทองขาว 17,350.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายจิตตศิกัดิ ์ยอดค า 15,420.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/จิตตศิกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศโิรรตัน ์ขนุทอง 12,240.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/จิตตศิกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกมลวรรณ วลิาศรี 12,280.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/จิตตศิกัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางเพ็ญพินิช วศิษิฏศ์าสตรก์ลุ 9,854.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปราณี จนัทพ์า 6,042.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นายณรงคศ์กัดิ ์เพชรพลอย 6,054.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงพร ชยัวงศ์ 6,036.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสดุารตัน ์ช่ืนชม 6,044.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค.64/เพ็ญพินิช

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 6,900.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายภาณพุงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวมารษิา ประทมุสทิธ์ิ 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน 4,400.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/อิศเรศ

006: ธ.กรุงไทย นายสวสัดิ ์เนาวคณุ 38,260.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/สวสัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจฑุารตัน ์พรหมมนัชู 38,360.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/สวสัดิ์
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006: ธ.กรุงไทย นายวโิรจน ์ปุ่ ยพล 38,360.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/สวสัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายดสุติ ฆอ้งสง่เสยีง 38,360.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/สวสัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายนิยม รกัเสนาะ 26,480.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/สวสัดิ์

006: ธ.กรุงไทย นายวศิาสตร ์มีนรกัษเ์รอืงเดช 18,140.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/วศิาสตร์

006: ธ.กรุงไทย นายจีระศกัดิ ์กองตี 32,500.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/วศิาสตร์

006: ธ.กรุงไทย วา่ที ่รต.อนชิุต จินดาใจ 23,760.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/อนชิุต

006: ธ.กรุงไทย นายทศพร การกิาญน์ 24,260.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/อนชิุต

006: ธ.กรุงไทย นายพีระชยั สขุเกือ้ 5,360.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชยั ทองมาก 4,160.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายศตสทิธิ เพ็ชรแกว้ 4,160.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพทุธมนต ์ง่วนสน 4,160.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมหมาย แกว้มี 4,160.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/พีระชยั

006: ธ.กรุงไทย นายชวลติ ศภุสาร 3,300.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายนวาศ ภลูิน้ลาย 3,420.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกญัญาภทัร ยามมี 2,320.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนงลกัษณ ์กล าพดั 2,320.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านาจ จนัแป้น 2,320.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายบญุธรรม หน่อแกว้ 2,320.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/ชวลติ

006: ธ.กรุงไทย นายมีชยั ประชากลุ 15,720.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/มีชยั

006: ธ.กรุงไทย นายณรงค ์โตะ๊เหาะ 12,720.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/มีชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนิรุจ บญุอินทร์ 12,720.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/มีชยั

006: ธ.กรุงไทย นายพิชชากร พางาม 12,720.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/มีชยั

006: ธ.กรุงไทย นายถานนัดร กองเนียม 12,720.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64/มีชยั

006: ธ.กรุงไทย นายสทิธิชยั โพธ์ิสะ 11,680.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นางสาวษชาดา ศรประสม 1,430.00                      คา่อาหารในการประชมุ ส.ค.64

006: ธ.กรุงไทย นายศภุชยั สกุใส 24,400.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนฤเศรษฐ แกว้คง 26,640.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวริยิะ ฟักทอง 15,600.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายไชยศกั สอนตะโก 23,100.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายวนิิตย ์อ่อนเกลีย้ง 21,140.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั



006: ธ.กรุงไทย นายกอเซ็ง หะเลา๊ะ 22,100.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายนกุลู คงสวี 16,640.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายคธาวธุ พลายดว้ง 15,600.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายอานภุาพ แพกญุชร 9,360.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/ศภุชยั

006: ธ.กรุงไทย นายเฉลมิเกียรต ิสดุสาคร 10,780.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64เฉลมิเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภชูฎาภิรมย์ 5,960.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64เฉลมิเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 5,940.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64เฉลมิเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายวรรเฉลมิ มีนาม 5,980.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64เฉลมิเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายนิทสัน ์คลา้ยแยม้ 5,970.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64เฉลมิเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกลุกานต ์แกว้เกา้ 11,600.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/กลุการต์

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจนัทร์ 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/กลุการต์

006: ธ.กรุงไทย นางไพศร ีตนัตา 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/กลุการต์

006: ธ.กรุงไทย นายสพุจน ์ตนัตา 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/กลุการต์

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่.ต.ทศพร ศรโีกตะเพ็ชร 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/กลุการต์

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 11,150.00                    คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตหรา เจือจนัทร์ 10,150.00                    คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย ์ทวทีรพัยล์  า้เลศิ 9,150.00                      คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย วา่ทีร่.ต.ทศพร ศรโีกตะเพ็ชร 9,150.00                      คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางปญุชรสัมิ ์หลงเวช 9,150.00                      คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางไพศร ีตนัตา 9,150.00                      คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านวย ยะสทุธิ 9,150.00                      คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายสพุจน ์ตนัตา 9,150.00                      คา่เบีย้เลีย้ง มิ.ย.64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายมานะ จิตฤทธ์ิ 11,600.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางสาวดวงธิดา ตนัตา 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นางปญุชรสัมิ ์หลงเวช 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอาทิตย ์ทวทีรพัยล์  า้เลศิ 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย นายอ านวย ยะสทุธิ 9,600.00                      คา่เบีย้เลีย้ง ก.ค. 64/มานะ

006: ธ.กรุงไทย วา่ที ่รอ.มานพ นามไพร 10,814.00                    คา่เบีย้เลีย้ง ส.ค. 64

006: ธ.กรุงไทย นายอิศเรศ จิระรตัน์ 17,626.06                    ใบยืม เลขที ่579/64 ลงวนัที ่27 สค 2564

929,893.61 ทส. 1601.2/817


