
ลําดับ เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี  จํานวนเงิน

1 xxxxxx9960 นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์ 1,410.00 

2 xxxxxx4485 นางสาวบุเรียน  พรหมปลัด 390.00 

3 xxxxxx3438 นางสาวจตุพร  สุกยัง 372.00 

4 xxxxxx5224 นางพนิดา  สุขพงษ์ 630.00 

5 xxxxxx1947 นายสุจินต์  นุ่นดํา 1,270.00 

6 xxxxxx8257 นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล 100.00 

7 xxxxxx9423 นางสาวนิศาชล  มัธยม 1,510.00 

8 xxxxxx2474 นางสาวอําพร  สุวรรณโณ 200.00 

9 xxxxxx0711 นางพรสวรรค์  รักมาก 3,026.00 

10 xxxxxx6250 นางปรียา  หนูเอียด 810.00 

11 xxxxxx2737 นางเมตตา  สุขโต 97.00 

12 xxxxxx0521 นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ 2,000.00 

13 xxxxxx4279 นางสนิท  สุวรรณขาว 12,000.00 

14 xxxxxx0157 นายธนรัฐ  เกื�อหนุน 800.00 

15 xxxxxx0254 นางศศิธร  ชนะสิทธิ� 860.00 

16 xxxxxx6481 นางพัชรี  ลักษณะคชา 1,140.00 

17 xxxxxx9821 นางมณทิตา  สังขรัตน 1,025.00 

18 xxxxxx3414 นส.อิงอร  ชัยเพชร 570.00 

19 xxxxxx7778 นส.ญาณิดา  ยิ�มด้วง 330.00 

20 xxxxxx8198 นางสําอางค์  รัตนพันธ์ 1,500.00 

21 xxxxxx8947 นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย 515.00 



22 xxxxxx7543 นางณาตยา  มโนทัศน์ 450.00 

23 xxxxxx9248 นางอัมพร  วงษ์สวัสดิ� 250.00 

24 xxxxxx1209 นายมานิตย์  เนียมรัตน์ 1,965.00 

25 xxxxxx7043 นางเรืองรัตน์  กรัษนัยรวิวงค์ 650.00 

26 xxxxxx9930 นายชาติ  อาษาชํานาญ 1,670.00 

27 xxxxxx8421 นางจารุวรรณ  ทองวิเศษ 830.00 

28 xxxxxx6599 นางรัญจวน  นิลสุข 273.00 

29 xxxxxx9906 นางส่องแสง  อินทองแก้ว 250.00 

30 xxxxxx5519 นายเอกชัย  ขุนฤทธิ� 875.00 

31 xxxxxx8516 นส.สุนิษา  ศรีโดน 572.00 

32 xxxxxx6211 นายสุริยา  บุญยัง 626.50 

33 xxxxxx5556 นางสุกมล  ปราบกรี 690.00 

34 xxxxxx4246 นายฉลอง  ชนะสิทธิ� 388.00 

35 xxxxxx4565 นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร 930.00 

36 xxxxxx2223 นางสาวพรทิพย์  เกิดสม 930.00 

37 xxxxxx6903 นางวันเพ็ญ  คําแก้ว 680.00 

38 xxxxxx9518 นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน 1,370.00 

39 xxxxxx0301 นส.ถนอมศรี  สุขศิริ 4,586.00 

40 xxxxxx4279 นางสุดาวรรณ  เดชสิริ 3,000.00 

41 xxxxxx6449 นางสุนิสา  พรหมแก้ว 3,000.00 

42 xxxxxx7855 นางภิรมโรจน์  เพชรโกมล 3,000.00 

43 xxxxxx3182 นางนิตยาพันธ์  ชาตะกาญจน์ 3,000.00 

44 xxxxxx8489 นายรัศมี  มะห์มูดีย์ 2,298.00 



45 xxxxxx9621 นายธวัช  เพชรโมกล 1,300.00 

46 xxxxxx1588 นางพิมพ์ชนก  วรรณมาศ 1,220.00 

47 xxxxxx2662 นางพิมพจี  พันธนิตย์ 3,000.00 

48 xxxxxx8415 นางทัศนีย์  สุขเนาว์ 1,220.00 

49 xxxxxx3734 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 1,215.00 

50 xxxxxx0653 นส.สุนา  ณ สุโหลง 2,450.00 

51 xxxxxx6729 นส.ณฐมน  โกเมศ 669.00 

52 xxxxxx2183 นส.พักตร์ผกา  ศรีสว่าง 600.00 

53 xxxxxx3862 นส.นิธิวตี  ทองแท้ 200.00 

54 xxxxxx2951 นางจุติพร  ชาญณรงค์ 600.00 

55 xxxxxx8973 นางเกตุรวี  ศรีชาย 1,105.00 

56 xxxxxx6820 นายพรพัฒน์  พรหมขวัญ 8,000.00 

57 xxxxxx1902 นายณรงค์  วังปรีชา 240.00 

58 xxxxxx2770 นางรัชนี  รัตนมุณี 390.00 

59 xxxxxx3474 นส.จิราภรณ์  หลินมา 3,675.00 

60 xxxxxx4056 นางยุพรัชต์  สุทธิพันธ์ 550.00 

61 xxxxxx8919 นส.ปรีดาภรณ์  ติยจันทร์ 750.00 

62 xxxxxx1858 นางนิภา  ใหม่ชุม 700.00 

63 xxxxxx5843 นายสบาย  ทองสลัก 700.00 

64 xxxxxx7843 นางรัชนี  แก้วแกมจันทร์ 488.00 

65 xxxxxx7216 นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร 800.00 

66 xxxxxx6262 นายสุพจน์  จงจิตร 830.00 

67 xxxxxx7154 นางรัตนา  คะหะวงศ์ 1,700.00 



68 xxxxxx7744 นายพงศกร  หอมตลบ 300.00 

69 xxxxxx7585 นายสงบ  บุญกอง 1,220.00 

70 xxxxxx6863 นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 200.00 

71 xxxxxx3134 นส.วิไลวรรณ  อิสสลาม 1,100.00 

72 xxxxxx4273 นายสมจิตร  จันทา 830.00 

73 xxxxxx8800 นางลัดดาวัลย์  แก้วสองดวง 3,000.00 

74 xxxxxx0087 นางณิชกุล  ใจมนต์ 1,070.00 

75 xxxxxx8046 นางพิศมัย  วิไลประสงค์ 200.00 

76 xxxxxx5841 นางสกุล  นิระภัย 420.00 

77 xxxxxx6112 นางมัทนา  วัฒนพรหม 425.00 

78 xxxxxx9816 นางชุติรัตน์  สุวรรณทิพย์ 204.00 

79 xxxxxx5753 นส.กิตติมา  ฐิตะธรรมกุล 4,300.00 

80 xxxxxx8525 นส.ภารตี  หนูสังข์ 700.50 

81 xxxxxx3901 นายธวัช  ไกรนุกูล 800.00 

82 xxxxxx8523 นางจิตรลดา  อุ่นประเดิม 1,285.00 

83 xxxxxx3016 นางสุนัญญา  อนันต์ธนานุรักษ์ 580.00 

84 xxxxxx7671 นางปาริชาติ  สุขแก้ว 1,300.00 

85 xxxxxx9456 นางณภัทร  เมืองไทย 339.00 

86 xxxxxx9311 นางสุจิตรา  ธานีรัตน์ 1,300.00 

87 xxxxxx6303 นางอารีย์  กลับศรี 3,000.00 

88 xxxxxx1061 นางแพรวพรรณ  ศรทอง 2,140.00 

89 xxxxxx6390 นส.วรรณวิโรจน์  ศรีพุฒ 830.00 

90 xxxxxx1718 นางสายสกุล  เกษรบัว 500.00 



91 xxxxxx1677 นางจุไรรัตน์  สวัสดิสาร 920.00 

92 xxxxxx8583 นางศุภธิดา  จันทร์เกิด 3,702.00 

93 xxxxxx8125 นส.ญานิศา  สุจเสน 828.00 

94 xxxxxx1271 นายกันตพงศ์  ศิริแก้ว 2,030.00 

95 xxxxxx2610 นายพรพิมล  พลายด้วง 130.00 

96 xxxxxx2557 นางปราณี  จุลพูน 310.00 

97 xxxxxx6133 นางโกเวท  อัมพกานน 4,430.00 

98 xxxxxx1514 นส.พรทิพย์  ทองยามี 220.00 

99 xxxxxx9124 นส.พรทิพย์  ทองยามี 1,312.00 

100 xxxxxx9991 นส.จิรา  สุวรรณมณี 900.00 

101 xxxxxx4217 นางเบญจมาศ  มะห์โมดี 920.00 

102 xxxxxx6705 นายไรหยาด  มะห์โมดี 280.00 

103 xxxxxx4745 นายวนิต  หมีรักษา 13,000.00 

104 xxxxxx8111 นส.จิราภรณ์  นนทมิตร 3,835.00 

105 xxxxxx1348 นส.อําไพ  จันทร์คง 4,045.50 

106 xxxxxx3623 นส.ศรีสุดา  บุญแสวง 11,000.00 

107 xxxxxx0431 นายสุเมธ  แก้วเนิน 11,000.00 
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