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006: ธ.กรุงไทย นายมารยาท ทับเท่ียง 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์ 4,800.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสุรีรัตน์ นรรัตน์ 4,400.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายรณฤทธ์ิ ชุ่มขุนทด 7,560.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายประพัฒน์ ถาวรประภาสวัสด์ิ 2,900.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายมงคลกรณ์ เสรีกุลวิเวทย์ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายเชษฐกิตต์ิ ฉันทรัตนาคินทร์ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายสุมน น าพูลสุขสันต์ิ 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายขจร ใจจูน 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายชานันท์ แก้วกล้า 8,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายอรัญ อรุณแจ้ง 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร 24,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายเสือ ปรุงธัญญพฤกษ์ 3,800.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายพงษ์เดช สอนพงษ์ 8,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค.-มิ.ย.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิเชียรศักด์ิ เพชรดี 11,240.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค.และก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายนพดล ภูววิมล 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายศุภกิจ จันทร์กล่ัน 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายสมฤทธ์ิ แก่นเค่ียม 8,400.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่ 5,500.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาววรพรรณ์ ปรีดีวงษ์ 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางปิยฉัตร จันทอิน 3,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางดวงพร เหลืองอร่าม 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวสมรัก เจนดี 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางบุปผาทิพย์ โชติพินิจ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอ่อนหวาน ตะปวน 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางฐิตาภร ปะละมะ 3,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางรัชนีกร จันทนป 3,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวศิริพร บ ารุงศิลป์ 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสุจิตรา อ่อนหวาน 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวจินตนา หนูขาว 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายคงศักด์ิ สร้อยเสนา 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวกัลพฤกษ์ จ านงค์ผล 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสุพรรษา เวชกุล 1,935.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน 1-20 ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอโนทัย ไชยตาจักร์ 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวปาณิสรา ภูทอง 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายพัฒนะ ศิริมัย 3,500.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  31 สิงหาคม 2565



006: ธ.กรุงไทย นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายยงยศ หล่อสุพรรณพร 12,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิโรจน์ ธิการ 4,100.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายศิโรเวฐน์ เกล้ียงเกิด 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางปราณี มูลเมือง 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางผกาวัลย์ จินตปัญญา 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายมานพ แก้วพิกุล 8,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวาที มงคล 7,500.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสุรสิทธ์ิ หงษ์ห้า 3,700.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางเกศินี ประทุมทอง 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายจิตรพล ไทยภักดี 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณัฐรุจา แคลนกระโทก 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธ์ิ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายทรงศักด์ิ กิตติธากรณ์ 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายทรัพย์สิน จงดี 4,500.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ 12,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายวิทยา ณวิพันธ์ 12,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายสมศักด์ิ ทองสุข 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายสุฤทธ์ิ เวชวินิจ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายดุสิต ตาบ้านดู่ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวอรุชา หัตถวิจิตร 12,000.00               ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นางสาวณิญา จันทร์สะอาด 3,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายนิทรรศ เวชวินิจ 5,300.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายกฤษดา จูบ้านไร่ 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวนิตยา แทนผักแว่น 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายเลอพงศ์ จันทราวุธ 3,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นางสาวประกายดาว ขวัญนิยม 13,741.94               ค่าเช่าบ้าน เดือน 14 มี.ค.-31 ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายสาคเรศ ชูมณี 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย.-ก.ค.65

006: ธ.กรุงไทย นายวิเศษวิทย์ เกลาเกล้ียง 3,500.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายเกรียงไกร มากบุญ 4,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

006: ธ.กรุงไทย นายเอนก เกียงวัว 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

414,376.94           ทส. 1601.2/783
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014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวถนัดสม นุกูล 5,600.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายพงษ์ประพันธ์ บัณฑิตศศิกุล 4,500.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

เงินเข้าบัญชีวันท่ี  2 กันยายน 2565



014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวมลธุดา สุทธิพงศ์ 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นายธวัชชัย ปุริเกษม 6,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาวอารียาพัชร์ เพชรรัตน์ 5,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

014: ธ.ไทยพาณิชย์ นางสาววิภาวี สินสืบผล 2,000.00                ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค. 2565

28,100.00             ทส. 1601.2/783


