
ลําดับ เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี  จํานวนเงิน

1 xxxxxx0948 นางสุจารี   สินภิบาล 2,100.00                                                 

2 xxxxxx3859 นางเพ็ญ    เสมอภพ 1,300.00                                                 

3 xxxxxx6461 นางชนิฎา   จันทวี 21,000.00                                               

4 xxxxxx6863 นางบุษกร   ศรีพิทักษ์ 7,000.00                                                 

5 xxxxxx3629 นางณัฐนันท์   จิ�วบุญชู 11,700.00                                               

6 xxxxxx4463 นางฉลวย    หนูผุด 2,400.00                                                 

7 xxxxxx6348 นางบุษรา   ทองมณี 7,500.00                                                 

8 xxxxxx6426 นางมยุรา   ปลอดชูแก้ว 16,550.00                                               

9 xxxxxx1111 นายพงศ์สิทธิ�  สิริกาญจน์ 11,950.00                                               

10 xxxxxx1837 นายพิเชษฐ์  สุขไกรไทย 7,500.00                                                 

11 xxxxxx5650 นางกมลรัตน์   เลิศวิริยะการณ์ 3,450.00                                                 

12 xxxxxx3262 นางนภวรรณ  คงอินทร์ 2,870.00                                                 

13 xxxxxx1637 นางสุภาภรณ์   ทองใหญ่ 9,000.00                                                 

14 xxxxxx7895 นางวีณา   อินณรงค์ 2,400.00                                                 

15 xxxxxx5843 นายสบาย   ทองสลัก 4,900.00                                                 

16 xxxxxx6890 นางจุฑาทิพย์  ยนต์โต 27,400.00                                               

17 xxxxxx2933 นายสมยศ  ไชยสุภา 3,000.00                                                 

18 xxxxxx0408 นายเสรี    นิ�ม 12,000.00                                               

19 xxxxxx1104 นางพีระพันธ์   เที�ยวแสวง 12,500.00                                               



20 xxxxxx8790 นางณัฎฐณิชา  สุทธิวิริวรรณ 4,800.00                                                 

21 xxxxxx6601 นางสุภาภรณ์  ศรีจันทร์ทิพย์ 25,000.00                                               

22 xxxxxx8016 นางสํารวย  กามูณี 2,400.00                                                 

23 xxxxxx3513 นายเด่นวัฒน  สักคุนา 2,400.00                                                 

24 xxxxxx1420 นางละออ  ชนกชนีกุล 2,700.00                                                 

25 xxxxxx2328 นางอัจฉราภรณ์   คงแป้น 2,100.00                                                 

26 xxxxxx1731 นางนารีรัตน์   พรหมศร 2,900.00                                                 

27 xxxxxx2093 นางลมัย   รัตนมณี 10,000.00                                               

28 xxxxxx6613 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 2,400.00                                                 

29 xxxxxx5412 นางกฤติกา  จํานง 2,400.00                                                 

30 xxxxxx6829 นางพรพนา  ช่วยรักษา 6,600.00                                                 

31 xxxxxx9780 นายอุดมรัตน์   สุขสม 14,100.00                                               

32 xxxxxx9609 นางณัฏฐ์วรรณ  ศรีแก้ว 4,580.00                                                 

33 xxxxxx6797 นางเกศกนก  เขียวน้อย 2,400.00                                                 

34 xxxxxx0401 นายยุทธเดช   คงทองคํา 2,400.00                                                 

35 xxxxxx3386 นายจักรรัตน์   ภักดีกิจ 2,900.00                                                 

36 xxxxxx9772 นายนิวัฒน์   อรุณ 2,900.00                                                 

37 xxxxxx5923 นางสุนิตา  คงทอง 4,400.00                                                 

38 xxxxxx6102 นางพรทิพย์   มโนเลิศ 7,000.00                                                 

39 xxxxxx8014 นางปาจรีย์  หนูประสิทธิ� 12,000.00                                               



40 xxxxxx9045 นางสุมาลี  แก้วคง 7,000.00                                                 

41 xxxxxx6175 นายเมธา   สามัคคี 10,000.00                                               

42 xxxxxx1010 นางพัชรินทร์  เจสา 25,000.00                                               

43 xxxxxx1119 นายเสฏฐวุมิ  เกียรติวทนะ 11,000.00                                               

44 xxxxxx4486 นายวินัย  คําเพิ�ม 25,000.00                                               

45 xxxxxx1387 นางชินา   ฮอดจ์สัน 2,400.00                                                 

46 xxxxxx0304 นายสมเจตน์  ไชยเมือง 10,900.00                                               

47 xxxxxx3589 นายธราสุต์  แกล้วทนง 2,400.00                                                 

48 xxxxxx5420 นส.จิราพร  บุญมาก 4,800.00                                                 

49 xxxxxx2291 นางอรพิน   ปราชญ์นคร 2,400.00                                                 

50 xxxxxx7154 นางรัตนา   คะหะวงศ์ 6,000.00                                                 

51 xxxxxx0101 นางฉวีวรรณ   สมวงศ์ 2,400.00                                                 

52 xxxxxx1600 นายจํานงค์   ชัยเพ็ชร 2,400.00                                                 

53 xxxxxx4745 นายวนิต   หมีรักษา 3,400.00                                                 

54 xxxxxx6296 นายอรุณ   รอดสันติกุล 10,000.00                                               

55 xxxxxx4690 นายคํารพ   รอดสง 11,000.00                                               

56 xxxxxx0314 นางวันเพ็ญ  ทองบัว 14,000.00                                               

57 xxxxxx5809 นางกัลยา   บุญรอด 4,000.00                                                 

58 xxxxxx5476 นางยุพา   เพชรรัตน์ 2,550.00                                                 

59 xxxxxx8479 นางเสน่ห์   พรหมแก้ว 11,000.00                                               



60 xxxxxx1839 นางกัลยาณี   อุทัยทัศน์ 4,800.00                                                 

61 xxxxxx2380 นายสุชาติ   เทพเกื�อ 14,600.00                                               

62 xxxxxx7148 นางศิริพร   สุขนุ้ย 14,600.00                                               

63 xxxxxx7209 น.ส.สุภาพร   ศรีสุวรรณ์ 3,000.00                                                 

64 xxxxxx4642 นายศราวุธ   ศรีสุวรรณ 9,000.00                                                 

65 xxxxxx7988 นางพิริญาณิดา  แก้วนาม 7,000.00                                                 

66 xxxxxx6928 นายเพชรนํ�าเอก   จิตต์ภักดี 8,700.00                                                 

67 xxxxxx2182 นางสรัณยา   เรืองพุฒ 15,600.00                                               

68 xxxxxx8147 นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว 11,000.00                                               

69 xxxxxx2321 นายเจริญ   พลเพชร 7,000.00                                                 

70 xxxxxx4701 นายสุทัศน์   ปาลบัวแก้ว 1,530.00                                                 


	Detail

