
ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางกฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ xxxxxx1185 2,400.00                       

นางกฤษณา  เก้ินโนนกอก xxxxxx7540 4,533.26                       

นางจิตรา  สังขเ์ก้ือ xxxxxx7580 6,000.00                       

นางจุฑาทิพย ์ บวัพนู xxxxxx3125 2,113.16                       

นายเจนจิตต ์ สุขรุ่ง xxxxxx7925 8,166.52                       

นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน xxxxxx2155 4,153.26                       

นายโชคดี  ใจแน่ xxxxxx4946 2,613.26                       

วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาส xxxxxx4348 2,986.54                       

นางโชติกา  ชูแกว้ xxxxxx8293 6,533.26                       

น.ส.ณฐมน  โกเมศ xxxxxx6729 1,179.99                       

นางณหทยั  อนุจร xxxxxx5619 7,866.52                       

นางณฎัฐชล จนัทร์สุวรรณ xxxxxx3361 8,233.26                       

นางดวงฤดี   แกว้มณี xxxxxx0708 100.00                          

นางธญัญชล จิระภคัฆนากร xxxxxx0578 4,533.26                       

น.ส.ธญัยรัตน์ ปานการ xxxxxx4660 2,533.26                       

นางนงคราญ ตาแกว้ xxxxxx5587 6,533.26                       

นางนราวดี ชูแกว้ xxxxxx0890 2,133.16                       

นางนนัทพร   อามิตร xxxxxx2943 200.00                          

นางบ าเพญ็  ไชยศรี xxxxxx1816 8,166.52                       

นายประเสริฐ  แซ่คุง้ xxxxxx1747 8,166.52                       

นางพรพิมล  ศิริอนนัต์ xxxxxx4996 4,266.54                       

นางพริตา ยอดสุรางค์ xxxxxx8143 8,166.52                       

นางพชัรีย ์  เอียดแกว้ xxxxxx5314 4,533.26                       

นางพาณิภคั  แซ่ภู่ xxxxxx4040 4,899.80                       

นางโรจนี     เล่ืองสีนิล xxxxxx9862 6,533.26                       

น.ส.วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ xxxxxx7738 600.00                          

นางวิภา   ไอยราคม xxxxxx8519 9,400.00                       

ส.อ.สมชยั   รัตนพนัธ์ xxxxxx8287 10,666.52                     

นางสมจิต หน่อมาก(จนัทร์จิรา  ชูศรีพฒัน์)xxxxxx1354 2,486.52                       

ค่ำเช่ำบ้ำนตกเบิก



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายสมนึก  คิดดี xxxxxx4164 1,959.90                       

นายสมพงษ ์ ศรีจนัทร์ xxxxxx2578 5,526.54                       

นางสุดาจิตร  สกุณา xxxxxx5934 8,533.26                       

นางสุดารัตน์  ขวญัแกว้ xxxxxx3203 4,533.26                       

นางสุนีย ์ แกว้เมือง xxxxxx5245 6,533.00                       

นางสุพฒัตรา  แคลว้ภยั xxxxxx2617 6,826.52                       

นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ xxxxxx8606 6,399.80                       

นางสุภา   นาวารัตน์ xxxxxx9993 10,666.52                     

นางสุรัติสินี กุลเทศ xxxxxx2051 8,166.52                       

นางสุวิมล ไชยถาวร xxxxxx9382 8,533.26                       

นางเสาวลกัษณ์ ทองเหลือ xxxxxx2752 5,666.52                       

นางอนงค ์  ทองนุ่น xxxxxx0772 6,533.26                       

นายอนนัทน์  แดงเรือง xxxxxx2060 6,000.00                       

นายอนุพงศ ์กาสรสุวรรณ xxxxxx4257 2,500.00                       

นางอวยพร  นาคะ xxxxxx2240 8,000.00                       

นางอารีย ์ อุดมดี xxxxxx2502 8,453.26                       

น.ส.อุดมศรี   บวัแกว้ xxxxxx2935 2,333.26                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป xxxxxx5621 780.00                          

นางสาวยพุยงค ์ เกตุแกว้ xxxxxx8485 980.00                          

นางวนัเพญ็  ด าแกว้ xxxxxx6903 480.00                          

นางละอองทิพย ์ บุญยเกียรติ xxxxxx9521 4,027.00                       

นายสุภาพ  เตม็รัตน์ xxxxxx7413 4,171.00                       

นางสาวภรณ์พิมล  นพรัตน์ xxxxxx8698 210.00                          

นางสาวพกัตร์ผกา  ศรีสวา่ง xxxxxx2183 7,142.00                       

นายสมพร  ธรรมรัตน์ xxxxxx9018 5,816.50                       

นายธงชยั  ศกัดามาศ xxxxxx7842 7,955.00                       

นางเสาวณีย ์ ริยาพนัธ์ xxxxxx7733 4,657.50                       

นางสาวนภสัสร  เมืองวิจิตร xxxxxx4493 28,611.00                     

นายอนนัต ์ รัตนสุภา xxxxxx8498 3,283.50                       

นายโอภาศ  จิตบรรเจิด xxxxxx4961 4,760.00                       

นายมานิตย ์ เนียมรัตน์ xxxxxx1209 780.00                          

นายสวา่ง  ชูจนัทร์ xxxxxx2396 850.00                          

นายธีรยทุธ  อินเรน xxxxxx6736 310.00                          

น.ส.มาตยา  ภกัดีสังข์ xxxxxx2337 780.00                          

นางจ าลอง  ทองทรัพย์ xxxxxx8890 850.00                          

นางณฐัชา  คงเพชร xxxxxx4282 850.00                          

นางเนาวรัตน์  ขนุทอง xxxxxx7406 850.00                          

นางอมัพร  วงษส์วสัด์ิ xxxxxx9248 780.00                          

นางธนภรณ์  บุญสิทธ์ิ xxxxxx8711 990.00                          

นางนาตยา  มโนทศัน์ xxxxxx6462 980.00                          

นางณฐักานต ์ ศรีทวี xxxxxx2062 850.00                          

นางประค่ิน  ลายทิพย์ xxxxxx2060 850.00                          

น.ส.นิศาชล  สูบผอม xxxxxx8889 1,050.00                       

นางศรีอรุณ  หงษษ์า xxxxxx5342 850.00                          

ณฐัยา  โชคพระสมบติั xxxxxx5171 1,080.00                       

นางปวีณา  ทรงเดชะ xxxxxx5229 450.00                          

ค่ำรักษำพยำบำล



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางหนูพชั  หิรัญกร xxxxxx7961 980.00                          

น.ส.ลกัษณี  ทองจินดา xxxxxx0436 850.00                          

น.ส.กนกวรรณ  สุวรรณาคม xxxxxx1004 310.00                          

น.ส.วารุณี  บุญประสงค์ xxxxxx9491 780.00                          

นางสาวิกา  แสงขาว xxxxxx4793 850.00                          

น.ส.ละมยั  ไล่กสิกรรม xxxxxx8494 680.00                          

นางวิภารัตน์  ลกัษโณสุรางค์ xxxxxx1845 780.00                          

นางสาววจัราพร  ไชยตรี xxxxxx1046 310.00                          

นางเตือนใจ  นุ่นเอียด xxxxxx9909 850.00                          

นางประณีต  หมวดจนัทร์ xxxxxx4976 1,050.00                       

นางศุวลัย ์ พฒันพงศ์ xxxxxx4207 780.00                          

นางจิรพฒัน์  คลงัจนัทร์ xxxxxx1230 1,000.00                       

นางปวีณา  ทรงเดชะ xxxxxx5229 3,000.00                       

นางไมตรี  ช่วยนิมิตร xxxxxx8894 1,910.00                       

นางมณฑา  ฤทธิสุนทร xxxxxx3330 1,936.00                       

นางเตือนใจ  นุ่นเอียด xxxxxx9909 990.00                          

นางจนัทนา  พฒุเจริญ xxxxxx1247 980.00                          

น.ส.จนัทร์จิรา  ฤทธิศกัด์ิ xxxxxx3387 1,700.00                       

นางสุจิตตรา  ล่ิมกุล xxxxxx1942 610.00                          

นางสาวพนม  ช่วยจนัทร์ xxxxxx0366 300.00                          

นายโชคสุวิชยั  สุภาพาส xxxxxx9261 630.00                          

น.ส.อ าพร  สุวรรณโล xxxxxx2474 97.00                            

นายวีระ  แสงเพชร xxxxxx1391 550.00                          

น.ส.รุจิอร  รักใหม่ xxxxxx3276 1,835.00                       

นายมณูญ  พรหมรังษี xxxxxx2931 930.00                          

นายชาติ  อาษาช านาญ xxxxxx9930 1,544.00                       

นางชลินาถ  อาษาช านาญ xxxxxx3082 160.00                          

นางเรืองรัตน์  กรัษนียรวิวงค์ xxxxxx7043 370.00                          

น.ส.นุชนาถ คงจงั xxxxxx0727 1,100.00                       

นางปนดา  บวัแกว้ xxxxxx0976 500.00                          



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายศรายทุธ  ศรีสุวรรณ xxxxxx4642 830.00                          

นางสุวรา  โภชนสมบูรณ์ xxxxxx8820 780.00                          

นางนุศรา  ลอยคลงั xxxxxx8556 70.00                            

นางธนัยพร  จิตขาว xxxxxx4275 330.00                          

วา่ท่ีร.ต.หญิงจุฑาณี  ไชยสงคราม xxxxxx0340 3,000.00                       

นางระวีวรรณ  สามนตราช xxxxxx8749 6,696.00                       

นางธญัญารัตน์  สังขวิ์สุทธ์ิ xxxxxx8135 4,617.00                       

นางวงเดือน  เทพรักษ์ xxxxxx3568 1,700.00                       

นางอรพิน  หนูแสง xxxxxx9854 1,660.00                       

นางสาวสุมิตรา  หนูช่วย xxxxxx1971 1,160.00                       

นางคณิตา  สุวรรณโณ xxxxxx4452 100.00                          

นางสุธาสินี  อ  าภยัฤทธ์ิ xxxxxx2835 550.00                          

นางนิรมล  นวลจนัทร์ xxxxxx0844 1,185.00                       

นายธีระ  ศรีทองแกว้ xxxxxx8582 425.00                          

นางส ารวย  ดาวดวง xxxxxx1732 600.00                          

นางส าอางค ์ รัตนพนัธ์ xxxxxx8198 780.00                          

นางวราภรณ์  ชุมทอง xxxxxx6872 780.00                          

นางสาลามิหยะ๊  กิตติบุญญาทิวากร xxxxxx2960 3,000.00                       

นางสาวนภสร  ขนุเศรษฐ์ xxxxxx2418 3,000.00                       

นางเพญ็ศรี  สืบสม xxxxxx9906 3,000.00                       

นางสมคิด  ยหีวงักอง xxxxxx5501 3,000.00                       

นางเพญ็พกัตร์  แกว้ประดิษฐ์ xxxxxx1981 400.00                          

นายสมพร  กาญจนพนัธ์ xxxxxx2489 780.00                          

นางสาวนราวดี  หลิมศิริ xxxxxx9565 878.25                          

นางสาวจิราทิพย ์ ไชยนวล xxxxxx0329 380.00                          

นางเตือนใจ  พลายดว้ง xxxxxx7027 3,265.00                       

นายวิชญะ  สินธนากุล xxxxxx5554 720.00                          

น.ส.ยพุาพิน  รุจิวณิชยก์ุล xxxxxx3153 250.00                          

นายอุทยัวรรณ  วรรพงศ์ xxxxxx5159 900.00                          

นางกรองทอง  กิจวิบูลย์ xxxxxx9471 3,740.00                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสิริพร  หนูคง xxxxxx7032 780.00                          

นางวิไล  เจริญกุลพาณิช xxxxxx90148 980.00                          

นางวิภาวี  อุ่นเสียม xxxxxx9675 20,289.00                     

นางกนกพร  เดชสโร xxxxxx0954 400.00                          

นายด าหริ  สกุลวิโรจน์ xxxxxx5512 1,070.00                       

นายโชติ  ธานีรัตน์ xxxxxx9014 2,380.00                       

นางพวงเพชร  เปล่งแสง xxxxxx9922 1,020.00                       

นางบณัฑิต  แกว้บุญส่ง xxxxxx1447 2,330.00                       

นางสาวพรทิพย ์ เกสรา xxxxxx5471 780.00                          

นางวิไลวรรณ  ทิพยโ์สธร xxxxxx9335 1,440.00                       

นางวนัเพญ็  พลูสวสัด์ิ xxxxxx2184 980.00                          

นายวิชญะ  สินธนากุล xxxxxx5554 205.00                          

นางสุจิตรา  เพียรรุ่งเรือง xxxxxx5012 610.00                          

นางสาวกลัยา  เวทยาวงศ์ xxxxxx3010 950.00                          

นายประเสริฐ  บุญชู xxxxxx4389 1,200.00                       

นายประทีป  ช่วยพฒัน์ xxxxxx5357 1,040.00                       

นางสุมนา  อินสิน xxxxxx6761 1,237.50                       

นางสารี  ณรงคทิ์พย์ xxxxxx7247 3,700.00                       

นางสุภา  ชูหวาน xxxxxx8286 338.00                          

นางแววตา  มฤคี xxxxxx5407 1,130.00                       

นายปรีชา  ธนฤทธ์ิ xxxxxx7126 19,030.00                     

นางสาวสุจิตรา  กิจวิจิตร xxxxxx1210 630.00                          

นางสมยา  อธิมุตติกุล xxxxxx8645 845.00                          

นางพวงนอ้ย  รักษท์อง xxxxxx1971 1,650.00                       

นางอรุณี  ตนัติวิธิเวท xxxxxx3257 220.00                          

นายปริยาภทัร  ชา้งกลาง xxxxxx7405 13,500.00                     

นายอรรถ  เภรีกุล xxxxxx7874 870.00                          

นายชยัศกัด์ิ  คงแกว้ xxxxxx3052 440.00                          

น.ส.ธิดารัตน์  อินทรโชติ xxxxxx2030 2,280.00                       

นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน xxxxxx2155 920.00                          



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายเมทา  โอลาพฤกษ์ xxxxxx6942 100.00                          

นางวนิดา  สาลพนัธ์ xxxxxx5701 140.00                          

นางภริตพร  อินทะนนั xxxxxx1253 180.00                          

นางวิอาภรร์  รังสิมนัตุชาติ xxxxxx7851 245.00                          

นางจิตติมา  วชิระพงษ์ xxxxxx5232 250.00                          

นายสถาพร  แสงระวี xxxxxx2737 320.00                          

นายสกล  จรุงกิจสิทธิกุล xxxxxx4415 320.00                          

นางสาวอรอุมา  นภาพนัธ์ xxxxxx2400 471.00                          

นายสมคะเณ  ภิรมยรั์กษ์ xxxxxx4024 474.00                          

นางสาววิภารัตน์  ชูวิชยั xxxxxx7096 538.50                          

นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ xxxxxx6390 600.00                          

นางสกุล  นิระภยั xxxxxx5841 630.00                          

นายสมนึก  คงนก xxxxxx1085 680.00                          

นางปดิวรัดา  ณ อุบล xxxxxx6281 700.00                          

นางนิภา  ใหม่ชุม xxxxxx1858 780.00                          

นายปราโมทย ์ ไชยสิน xxxxxx5822 780.00                          

นางลิสา  ศรีใหม่ xxxxxx3915 780.00                          

นายวิชยั  สุขพนัธ์ xxxxxx2735 780.00                          

นายกิตติพงษ ์ พรหมณะ xxxxxx4016 800.00                          

นางสาวจิตรา  เภรีพาส xxxxxx3798 820.00                          

นายพฒิุพงศ ์ ทุ่งสวา่ง xxxxxx4859 830.00                          

นางปิยนุช  ทองรอด xxxxxx1903 880.00                          

นางศิริกาญจน์  จ  าปา xxxxxx7601 928.00                          

นางวิลาด  พรหมเกิด xxxxxx4713 940.00                          

นางอาภรณ์  รัตนคช xxxxxx5252 980.00                          

นางปรีญา  ยอดเพช็ร xxxxxx1274 1,000.00                       

นางนงนภสั  ธาระปรีชากุล xxxxxx7889 1,000.00                       

นายอุดมศกัด์ิ  จนัทร์จ าปา xxxxxx2789 1,000.00                       

นางจรรยา  คุม้ไพรัตน์ xxxxxx5462 1,030.00                       

นางอมัพร แสงจนัทร์ xxxxxx7185 1,030.00                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางปราณี  จุลพนู xxxxxx2557 1,120.00                       

นางสุจิตตรา  เพชรอาวธุ xxxxxx8026 1,130.00                       

นายจรูญ  บุญลอ้ม xxxxxx5882 1,160.00                       

นางสาวเจริญพร  บุญฤทธ์ิ xxxxxx5914 1,240.00                       

นายอุดร  ดวงมณี xxxxxx8091 1,297.00                       

นายทรงพร  ทองนวล xxxxxx1090 1,300.00                       

นางทศันีย ์ ไชยสินธุ์ xxxxxx3171 1,525.00                       

นางกรกววีร์  สุจิตะพนัธ์ xxxxxx9236 1,908.00                       

นางอมรัตน์  แขดวง xxxxxx7013 1,980.00                       

นางอารี  วรรณทิพย์ xxxxxx0548 2,280.00                       

นายสมศกัด์ิ  ศรีสุขใส xxxxxx4385 2,600.00                       

นางธนิสรา  ชูขนัธ์ xxxxxx7358 2,640.00                       

นางวารินดา  จูหอ้ง xxxxxx6893 2,800.00                       

นางวธญัญู  ทองเหลือ xxxxxx8889 3,080.00                       

นางสาวเนตรกมล  แกว้หวาน xxxxxx8743 3,100.00                       

นางหทยั  อนุจร xxxxxx5619 3,200.00                       

นางอรษาร์  เพชรรัตน์ xxxxxx0836 3,980.00                       

นางสุจิรา  รัตนบุรี xxxxxx3798 7,770.00                       

นางสาวพรพิมล  อ่อนคง xxxxxx7101 8,000.00                       

นางสาวสริยา  ทองสมคัร xxxxxx7947 8,000.00                       

นางปัทมาพร  คงทอง xxxxxx0452 8,442.50                       

นางสาวศุภาพรรษ ์ ทองช่วย xxxxxx1608 13,500.00                     

นางจีรารัตน์  เด่ียวกุล xxxxxx7133 26,550.00                     

นางมณฑา  แกว้มณี xxxxxx9807 30,100.00                     


