
ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสาวฉตัรพิไล  จนัทร์ราม xxxxxx5858 65,000.00                     

ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ xxxxxx2474 2,400.00                       

นส.พนิดา  มณี xxxxxx6220 4,500.00                       

นางศิริวรรณ   ช่วยอกัษร xxxxxx4565 900.00                          

นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด xxxxxx3628 900.00                          

นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน xxxxxx9518 6,200.00                       

นายสุรพล    ชูพร้อม xxxxxx2787 2,000.00                       

นายพิทกัษ ์  รัตนวรรณี xxxxxx4444 12,500.00                     

นายเช่ียวบุณย ์  ทิชินพงศ์ xxxxxx1554 5,000.00                       

นายจิตมงคล   ชยัชนะสุวรรณ xxxxxx3170 9,500.00                       

นายสุนทร  เทพรักษ์ xxxxxx5149 2,400.00                       

นางอุษา   พนงันุวงศ์ xxxxxx3968 6,000.00                       

นายไสว   จนัทร์ศิริ xxxxxx7711 8,800.00                       

นายไกวลั   เสริมแกว้ xxxxxx4434 25,000.00                     

นายทวีสิทธ์ิ   ด่านสุคนธ์ xxxxxx5520 5,000.00                       

นางจุฬารัตน์   ทองยงั xxxxxx5532 4,800.00                       

นางสาวอรวรรณ  ศรีสะอาด xxxxxx8526 2,400.00                       

นางพรทิพย ์  ไวยรัตน์ xxxxxx2038 4,500.00                       

นางจินตนา   ชุมทอง xxxxxx4861 2,400.00                       

นายเกษมศกัด์ิ   หนูชุม xxxxxx6993 4,300.00                       

นางจารุณี   ลายทิพย์ xxxxxx0163 1,700.00                       

นายสุเมธ   แกว้เนิน xxxxxx0431 2,000.00                       

นายพรพมัน์  พรหมขวญั xxxxxx6820 7,500.00                       

นายฐปนนท ์  ฤทธานนท์ xxxxxx7632 12,500.00                     

นางสมศรี   โพทะโสม xxxxxx8160 500.00                          

นางอุณารัตน์   อุทยัรังษี xxxxxx3398 500.00                          

ค่ำเช่ำบ้ำนตกเบิก

ค่ำกำรศึกษำบุตร



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายสมคะเณ  ภิรมยรั์กษ์ xxxxxx4024 2,000.00                       

นางอุดม   เภรีกุล xxxxxx3138 25,000.00                     

นายอุดมรัตน์   สุขสม xxxxxx9780 1,700.00                       

นางวนัทยา  ช านาญกิจ xxxxxx5660 13,700.00                     

นายณฐัวฒิุ  รัตนอรุณ xxxxxx2634 2,400.00                       

นางเพญ็นภา   คูวิบุลยศิ์ลป์ xxxxxx6709 2,400.00                       

นางปราณีต  วฒัน์ฐิยา xxxxxx8856 2,400.00                       

นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ xxxxxx6613 2,400.00                       

นางจิตติมา  จูท่ิ้น xxxxxx6587 4,200.00                       

นางกฤติกา  จ  านง xxxxxx5412 1,900.00                       

นางเพญ็ศรี   หนูหนอง xxxxxx9864 5,000.00                       

นางลมยั   รัตนมณี xxxxxx2093 25,700.00                     

นายอุดม   เจริญผล xxxxxx2469 1,500.00                       

นางกนัตยา   กระจาย xxxxxx5540 7,900.00                       

นางสิริภรณ์   นวลศรี xxxxxx3897 15,800.00                     

นางเกษศิรินทร์  นาคสง xxxxxx6843 2,650.00                       

นายสมหมาย   โศภิษฐิกุล xxxxxx7842 2,500.00                       

น.ส.พรทิพย ์  ทองยามี xxxxxx1514 2,100.00                       

นายจรัญ   ทองมี xxxxxx0936 4,800.00                       

นายสุชาติ  คตน่วม xxxxxx4138 2,900.00                       

นางอวยพร   นาคะ xxxxxx2240 3,450.00                       

นายจกัรรัตน์   ภกัดีกิจ xxxxxx3386 2,000.00                       

นายยทุธเดช   คงทองค า xxxxxx0401 2,400.00                       

นางจิรนนัท ์ เรืองรุก xxxxxx2130 1,800.00                       

นางวศิญา   ทองเสน xxxxxx0942 1,600.00                       

นางจิราวรรณ  ปรีชา xxxxxx0658 1,500.00                       

นางบุณยกร   อินทร์แกว้ศรี xxxxxx6496 2,100.00                       

วา่ท่ี ร.ต.คุณาวฒิุ  ศรีสุวรรณ xxxxxx5203 1,950.00                       

นางปดิวรัดา  ณ อุบล xxxxxx6281 13,200.00                     

นางจีรารัตน์   เด่ียวกุล xxxxxx7133 25,000.00                     



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสาวสุดา  จิตรวิบูลย์ xxxxxx9557 2,400.00                       

นางขวญัชนก   บริรักษธ์นกุล xxxxxx8067 2,900.00                       

นางรัตติกาล   แกว้บณัฑิตย์ xxxxxx9709 4,900.00                       

นายประทีป  มุกดาร์ xxxxxx9577 14,850.00                     

นางจุฑาทิพย ์  สวนกูล xxxxxx6425 2,400.00                       

นางสุมาลี  ใบธน xxxxxx4688 37,500.00                     

นางวนิดา  สาลีพนัธ์ xxxxxx5701 900.00                          

นางวนิดา   เสกสรรค์ xxxxxx5722 4,500.00                       

นายสมพล   บริสุทธ์ิ xxxxxx9771 2,400.00                       

นางวรรณนิดา  เดชะบุญ(หวานหนู) xxxxxx9701 2,400.00                       

นางอรอุมา   เกษรสิทธ์ิ xxxxxx1614 2,400.00                       

นางยนิดี   เวชสาร xxxxxx9002 12,500.00                     

นายพรพิมล  พลายดว้ง xxxxxx2610 12,500.00                     

นายธงชยั   อินทรัตน์ xxxxxx8753 450.00                          

นายด ารงคช์ยั   แกว้นพรัตน์ xxxxxx6007 12,500.00                     

นายเชวงศกัด์ิ   คงเปีย xxxxxx5973 1,500.00                       

นายสมชาย   เพช็รข า xxxxxx0092 2,900.00                       

นายอภยัรัตน์   บวัเผียน xxxxxx5077 1,000.00                       

นายประจกัษ ์ ศรีเมือง xxxxxx0776 1,200.00                       

นายกมัพล   หวนัหมะ๊ xxxxxx1375 1,317.50                       

นายทวชัชยั   นางนวล xxxxxx2492 1,500.00                       

นางฐิติชญา  รัตนมณี xxxxxx0066 2,000.00                       

นางธนิสรา   ชูขนัธ์ xxxxxx7358 2,100.00                       

นางรัชนี   สุขสวสัด์ิ xxxxxx8825 2,400.00                       

นางทศันีย ์  วชัรสุธากร xxxxxx3171 2,400.00                       

นางจุฑานาฎ   เมฆเจริญวิวฒันา xxxxxx1715 3,900.00                       

นายพินยักรณ์   อามิตร xxxxxx4202 3,900.00                       

นางสุจิตรา  จนัเอียด xxxxxx8026 4,800.00                       

นางหรรษภรณ์   ภู่พนัธ์ตระกูล xxxxxx4461 4,800.00                       

นายอาคม   คมวินยั xxxxxx6069 4,850.00                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางกาญจนา  ปานสังข์ xxxxxx7670 15,000.00                     

น.ส.สุจิตรา   บุญแกว้ xxxxxx7100 900.00                          

นางกรกนก   บุญเนือง xxxxxx9995 1,150.00                       

นางกุลวชัร์  ลีละพนัธุ xxxxxx7629 15,000.00                     

นางขวญัศิริ   อินทฤทธ์ิ xxxxxx8473 2,400.00                       

นางจุฑาทิพย ์ ยนตโ์ต xxxxxx6890 21,400.00                     

นางเจนจิรา   ไวกิจการณ์ xxxxxx4673 4,800.00                       

นางช่อทิพย ์ ทองไชย xxxxxx9746 1,950.00                       

นางชินา   ฮอดจส์ัน xxxxxx1387 2,400.00                       

นางฐิติรัตน์   อนนัต์ xxxxxx7113 1,800.00                       

นางณภคั  อินทร์ปาน xxxxxx9191 4,800.00                       

นางนนัทภ์สัร์   พรหมสิทธ์ิ xxxxxx0812 11,600.00                     

นางนาตยา   ช่วยไชยศรี xxxxxx5042 900.00                          

นางนิภา   ใหม่ชุม xxxxxx1858 2,400.00                       

นางปรีญา   ยอดเพช็ร xxxxxx1274 900.00                          

นางปวิตรา  สมถวิล xxxxxx0059 2,400.00                       

นางปาณิสรา  วอ่งพรรณงาม xxxxxx9646 4,450.00                       

นางพรทิพย ์  มโนเลิศ xxxxxx6102 7,200.00                       

นางพวงทิพย ์  ประจุคมน์ผล xxxxxx3621 2,400.00                       

นางพชัรี   เทพทอง xxxxxx3927 1,600.00                       

นางพชัรี   ภูนฤมิต xxxxxx2547 2,100.00                       

นางภทัรา  ชายวงศ์ xxxxxx9330 8,800.00                       

นางมณฑกานต ์  ตลึงจิตร xxxxxx1728 2,400.00                       

นางยพุา   ถาวระ xxxxxx7528 3,600.00                       

นางรัตติญา  บุญเรือง xxxxxx4071 1,950.00                       

นางร าไพ   ทรัพยมี์ xxxxxx6088 12,500.00                     

นางเรณู   รักษารัตน์ xxxxxx3751 3,035.00                       

นางวนิดา  ยเุหล็ก xxxxxx0187 1,500.00                       

นางวิชชุดา  เวชสารศรี xxxxxx1726 2,100.00                       

นางวิชาญ  พรหมศร xxxxxx6733 500.00                          



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางวิลาด  พรหมเกิด xxxxxx4713 1,800.00                       

นางวิสาขะ  บุญปถมัภ์ xxxxxx1907 2,400.00                       

นางศิริกาญจน์   จ  าปา xxxxxx7601 25,000.00                     

นางศิษฎี   เกตุน่ิม xxxxxx9272 500.00                          

นางศุภนุช  ศรีจนัทร์ xxxxxx5433 2,400.00                       

นางสาคร  เปาะทอง xxxxxx7534 2,400.00                       

นางสายใจ   พลเดช xxxxxx1895 2,300.00                       

นางสาวจุฬาลกัษณ์  ช านาญกิจ xxxxxx0346 6,800.00                       

นางสิริรัฐ   แกว้คง xxxxxx3447 2,400.00                       

นางสุจิตรา   ยกทวน xxxxxx1326 1,500.00                       

นางสุจิรา  รัตนบุรี xxxxxx3798 2,400.00                       

นางสุนนัญา  อนนัตธ์นานุรักษ์ xxxxxx3016 2,400.00                       

นางสุนิสา   สงวนถว้ย xxxxxx2096 17,400.00                     

นางสุนีย ์  เชยบวัแกว้ xxxxxx6354 200.00                          

นางสุภคสรณ์   เลิศเฉลิมอธิกุล xxxxxx4895 2,400.00                       

นางสุภาภรณ์  ศรีจนัทร์ทิพย์ xxxxxx6601 900.00                          

นางอาภรณ์   ชยัสวสัด์ิ xxxxxx6450 6,600.00                       

นายจรูญ  บุญลอ้ม xxxxxx5882 14,200.00                     

นายจารึก  สุพิณ xxxxxx2173 600.00                          

นายจ าเริญ   สมจิต xxxxxx3521 2,400.00                       

นายธราสุต ์ แกลว้ทนง xxxxxx3589 2,400.00                       

นายธวชัชยั  พนัธนิตย์ xxxxxx5287 2,450.00                       

นายธญัญเทพ  แสวงกาญจน์ xxxxxx0708 2,100.00                       

นายนนัทยา   สุวรรณมณี xxxxxx6649 600.00                          

นายนิรัตน์   หอมทิพย์ xxxxxx0135 2,400.00                       

นายนิวฒัน์   อรุณ xxxxxx9772 2,900.00                       

นายปณิดล  ปานช่วย xxxxxx5242 2,900.00                       

นายปราโมทย ์ ไชยสิทธุ์ xxxxxx5822 2,400.00                       

นายพยงค ์  บุญฤกษ์ xxxxxx7624 14,300.00                     

นายพิพฒัน์  มารคค์งแกว้ xxxxxx4427 2,400.00                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายภูริวฒัน์   ทองนวล xxxxxx1090 9,400.00                       

นายเมธา   สามคัคี xxxxxx6175 15,000.00                     

นายสมจิตร   ชฏากาญจน์ xxxxxx8411 1,000.00                       

นายสมนึก   ขวญัทอง xxxxxx2475 1,800.00                       

นายสมศกัด์ิ   บุญทอง xxxxxx4475 25,000.00                     

นายสัญญา  ทองพนัธ์ xxxxxx6397 1,760.00                       

นายสาธร   มหาสวสัด์ิ xxxxxx6319 2,400.00                       

นายสุรศกัด์ิ   จนัทร์เกิด xxxxxx8583 2,400.00                       

นายเสฏฐวมิุ  เกียรติวทนะ xxxxxx1119 17,300.00                     

นายอนนัต ์  ผลอินทร์ xxxxxx5335 500.00                          

นายอนิรุธ  สิงห์บ ารุง xxxxxx0771 1,500.00                       

นายอมรินทร์   สุประดิษฐ์ xxxxxx7059 18,000.00                     

นายอิลยาส   หมากปาน xxxxxx9937 3,900.00                       

นายอุดมศกัด์ิ  จนัทร์จ าปา xxxxxx2789 8,800.00                       

นางณฐัยา  โชคพระสมบติั xxxxxx5171 4,200.00                       

นางนฤนนัท ์  เพชรสุวรรณ xxxxxx3463 800.00                          

นางปิยนุช   บุญรุ่ง xxxxxx7738 2,400.00                       

นางลีลาวลัย ์  พร้อมมูล xxxxxx8257 6,500.00                       

นางสาวลกัษณี  ทองจินดา xxxxxx0436 800.00                          

นางสุพรรณี   สุขทอง xxxxxx5327 2,900.00                       

นางหฤทยั   กาแกว้ xxxxxx0047 2,900.00                       

นายกนัตธ์ร  ขาวแยม xxxxxx2070 250.00                          

นายชาติชาย  ช่วยจนัทร์ xxxxxx1243 1,700.00                       

นายเอนก   พรมชาติ xxxxxx7698 800.00                          

นางรัตนา   ขนัทโรจน์ xxxxxx3868 2,400.00                       

นางสุมิตานนัท ์ ฉิมพลีพกัษ์ xxxxxx4928 25,000.00                     

นายจินดา   คงเรือง xxxxxx2374 800.00                          

นางนุศรา  ลอยคลงั xxxxxx8556 800.00                          

นางปราณี   ณฐัคุณานนท์ xxxxxx4151 800.00                          

นางจนัทริกา   หนูเจริญ xxxxxx0645 1,600.00                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

น.ส.พรเพญ็   นกทวี xxxxxx1037 500.00                          

น.ส.สุธาสินี  ทองแกว้ xxxxxx2797 2,300.00                       

นางกลัยา   บุญรอด xxxxxx5809 2,000.00                       

นางกาญจนา  คงสีปาน xxxxxx6302 2,400.00                       

นางขวญัชนก  มาลยภรณ์ xxxxxx7878 4,000.00                       

นางเขมจิรา  ศรีสุวิทยาภรณ์ xxxxxx4079 800.00                          

นางจิตรา   คงแกว้ xxxxxx7652 500.00                          

นางชนิสรา   พยคัพนัธ์ xxxxxx7202 4,000.00                       

นางทิตยาภรณ์  รักษายศ xxxxxx6199 1,000.00                       

นางธิดารัตน์   หมีนปาน xxxxxx5132 250.00                          

นางพรทิพย ์  อินทรชุมนุม xxxxxx5155 800.00                          

นางพรพิมล  ฤทธ์ิเล่ือน xxxxxx6763 300.00                          

นางเพญ็พกัตร์  แกว้ประดิษฐ์ xxxxxx41981 6,600.00                       

นางฟารีดา   ชยัสุโข xxxxxx3187 2,700.00                       

นางภสัรัญชก์ร  จินา xxxxxx8647 2,400.00                       

นางมทันา  ศิริรักษ์ xxxxxx4529 11,500.00                     

นางเมตตา   สุขโต xxxxxx2737 2,400.00                       

นางรุ่งระวี   สาเหล็ม xxxxxx3230 1,317.50                       

นางวรรณ  ดว้งเอียด xxxxxx8799 12,500.00                     

นางวรรณา  ศรียา xxxxxx5481 2,700.00                       

นางสังวาลย ์ ทองป้ี xxxxxx9704 500.00                          

นางสุนทรี    แกว้สม xxxxxx8257 500.00                          

นางสุมณฑา     ศรีชนะ xxxxxx3083 800.00                          

นางเสน่ห์   พรหมแกว้ xxxxxx8479 11,000.00                     

นางอรสา  ชูรักษ์ xxxxxx2258 4,800.00                       

นางอารีย ์  สาขะมุติ xxxxxx0419 15,000.00                     

นางเอ้ือมพร  รุ่งต  านาน xxxxxx8054 500.00                          

นายฉลอง   ชนะสิทธ์ิ xxxxxx4246 25,000.00                     

นายธงชยั   โรจนแพทย์ xxxxxx7313 2,400.00                       

นายสฤษด์ิ  เพชรเรืองสุด xxxxxx1752 2,100.00                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายสุเทพ   เรืองคลา้ย xxxxxx7907 11,500.00                     

นายสุวิทย ์  จนัทร์ใหม่ xxxxxx1759 2,000.00                       

นายห่วง  ฆงัคสุวรรณ xxxxxx5692 25,000.00                     

นายเอกอนนัต ์ มงคล xxxxxx7550 1,300.00                       


