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006: ธ.กรุงไทย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 98,760.00              ใบยืมเลขท่ี  621/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 45,200.00              ใบยืมเลขท่ี  592/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายฉัตรพงศ์ สมหมาย 24,016.00              ใบยืมเลขท่ี  609/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวเพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ 18,018.00              ใบยืมเลขท่ี  617/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวยุวพร โสภาพ 37,360.00              ใบยืมเลขท่ี  542/65 ลว. 26 ก.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิดช 45,600.00              ใบยืมเลขท่ี  618/65 ลว. 16 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายปรีชา คุ้มสีไวย์ 26,540.00              ใบยืมเลขท่ี  550/65 ลว. 27 ก.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 10,620.00              ค่าชุดตรวจ ATK ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายกานดิษฎ์ สิงหากัน 10,620.00              ค่าชุดตรวจ ATK ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 6,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 6,040.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ปรีชา

006: ธ.กรุงไทย นายมนตรี อินต๊ะเสน 3,960.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร 5,044.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายสรภฎ ภูชฎาภิรมย์ 13,520.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายบวร นาลอย 4,880.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายงามเอก อินทรมณี 4,830.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/เฉลิมเกียรติ

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 590.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล โอภาสเสถียร 590.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ มะโนค า 240.00                  ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/นพดล

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 4,358.20                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 1,842.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 1,920.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นายอนุชา กันเมือง 2,900.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุพรรษา ตรีประเคน 2,876.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวอัจฉราพร จอมปินทอง 2,960.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/อนุชา
006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 3,688.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65
006: ธ.กรุงไทย นายอัครพงษ์ นาคถนอม 5,504.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา 4,625.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสรนันท์ จ าปาศรี 1,796.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สรนันท์

006: ธ.กรุงไทย นายปฐมพงษ์ สินโพธ์ิ 1,820.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/สรนันท์
006: ธ.กรุงไทย นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล 2,833.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/มาลี

006: ธ.กรุงไทย นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 3,347.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/มาลี
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006: ธ.กรุงไทย นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 3,325.00                ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/มาลี

006: ธ.กรุงไทย นายฐานะ จิตต์ม่ัน 223.63                  ค่าน้ าประปา ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายฐานะ จิตต์ม่ัน 5,145.14                ค่าไฟฟ้า ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 3,337.55                ค่าไฟฟ้า มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 254.13                  ค่าน้ าประปา มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์ 1,059.30                ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ 856.00                  ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 599.00                  ค่าไปรษณีย์ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 631.25                  ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักด์ิเวชกุล 631.25                  ค่าโทรศัพท์ พ.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรศักด์ิ นัสบุสย์ 631.30                  ค่าอินเตอร์เน็ต มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายธนาคม อรรคเศรษฐัง 20,900.00              ใบยืมเลขท่ี 623/65 ลว. 17 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย 61,960.00              ใบยืมเลขท่ี 625/65 ลว. 17 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายทรัพย์ สิงห์นาค 13,400.00              ใบยืมเลขท่ี 624/65 ลว. 17 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นายเอกชัย เก้ือทอง 18,870.00              ใบยืมเลขท่ี 600/65 ลว. 17 ส.ค. 65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศศิมา อารี 911,800.00             ใบยืมเลขท่ี  627/65 ลว. 18 ส.ค. 65
1,446,800.75         ทส. 1601.2/733

Receivig Bank 
Code

Receiver Name Transfer Amount DDA Ref

025: ธ.กรุงศรีอยุธยา นายปรีชา องค์ประเสริฐ 850.00                  ค่าพาหนะ ก.ค.65

025: ธ.กรุงศรีอยุธยา นายปรีชา องค์ประเสริฐ 10,580.00              ค่าเบ้ียเล้ียง ก.ค.65/ปรีชา

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร 214.00                  ค่าน้ าประปา ก.ค.65
11,644.00             ทส. 1601.2/733
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