
ลําดับ เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี  จํานวนเงิน

1 xxxxxx1061 นางแพรวพรรณ  ศรทอง 1,093.00 

2 xxxxxx3605 นางจันทรธิมาศ  ทองเหลี�ยมนาค 700.00 

3 xxxxxx3528 นางวิศนี  อินทิศ 430.00 

4 xxxxxx6131 นางจาริณี  รักอาชีพ 3,000.00 

5 xxxxxx2108 นางดุษฎี  บุญหนูกลับ 1,300.00 

6 xxxxxx0496 นางอาภา  สาระมาศ 1,693.00 

7 xxxxxx7723 นางพวงเพ็ญ  รักทอง 650.00 

8 xxxxxx6434 นางสุวิมล  ชัยพราหมณ์ 1,300.00 

9 xxxxxx3798 นางสุจิรา  รัตนบุรี 1,300.00 

10 xxxxxx4689 นางวนิดา  วารีรักษ์ 3,000.00 

11 xxxxxx2051 นางสุรัติสินี  กุลเทศ 3,000.00 

12 xxxxxx6354 นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว 1,300.00 

13 xxxxxx9594 นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว 1,300.00 

14 xxxxxx6343 นางสาวธนภรณ์  กาญจนพันธ์ 510.00 

15 xxxxxx6371 นางสาวพิชญสุดา  ทองคํา 440.00 

16 xxxxxx9508 นายสมศักดิ�  ด้วงศรีทอง 1,800.00 

17 xxxxxx9025 นางจงจิต  รุ่งเรือง 2,589.00 

18 xxxxxx1731 นางนารีรัตน์  พรหมศร 6,400.00 



19 xxxxxx9388 นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง 1,124.00 

20 xxxxxx0092 นายสมชาย  เพ็ชรขํา 1,030.00 

21 xxxxxx2557 นายประพฤติ  วงศ์ชนะ 1,300.00 

22 xxxxxx3550 นายสถิตย์  รัตนสิงห์ 1,300.00 

23 xxxxxx1502 นายอํานวย  รักเถาว์ 3,000.00 

24 xxxxxx1510 นางอัญชุลี  กั�งเซ่ง 3,000.00 

25 xxxxxx0135 นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 3,000.00 

26 xxxxxx0847 นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 1,300.00 

27 xxxxxx1456 นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 1,300.00 

28 xxxxxx2215 นางสุภนีตา  กังเซ่ง 1,300.00 

29 xxxxxx1617 นางลัดดา  ศิริพรหม 2,160.00 

30 xxxxxx9277 นางสุพรรณี  ชูบัวทอง 650.00 

31 xxxxxx6760 นางกนกวรรณ  แสงระวี 920.00 

32 xxxxxx2737 นายสถาพร    แสงระวี 720.00 

33 xxxxxx1207 นางจิระพร  ภู่ขํา 3,000.00 

34 xxxxxx2336 นางนิรชร  วงศ์ภัคไพบูลย์ 1,300.00 

35 xxxxxx5882 นายจรูญ  บุญล้อม 2,380.00 

36 xxxxxx4043 นางมัณฑิตา  ชัยมุสิก 3,000.00 

37 xxxxxx3663 นายปราโมทย์  ปานมาศ 1,780.00 



38 xxxxxx5572 นายวิรัตน์  จันทร์คง 50.00 

39 xxxxxx5978 นางสาววานิสา  จินา 50.00 

40 xxxxxx1269 นางกาญจนา  อินทร์ศวร 1,405.00 

41 xxxxxx6103 นางสาวจันทนา  เมืองเสน 530.00 

42 xxxxxx3770 นางธนชพร  ภูวรณ์ 920.00 

43 xxxxxx7399 นางพึงพิศ  กีรติกรพิสุทธิ� 920.00 

44 xxxxxx5569 นางเรวดี  บัวทอง 14,550.00 

45 xxxxxx3125 นางจุฑาทิพย์  บัวพูน 3,000.00 

46 xxxxxx5482 นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ 1,970.00 

47 xxxxxx2707 นางสุพัตรา ไกรหา 3,670.00 

48 xxxxxx1395 นางอัจฉรา  ไชยทอง 3,670.00 

49 xxxxxx9686 นางศันสนีย์  สมสีแสง 555.00 

50 xxxxxx4439 นางกัญญ์ณภัสสร  มีบุญมาก 1,300.00 

51 xxxxxx4447 นางพรทิมา  สุขประจันทร์ 330.00 

52 xxxxxx5245 นางสุนีย์  แก้วเมือง 1,300.00 

53 xxxxxx4056 นางยุพรัชต์  สุทธิพันธ์ 1,602.00 

54 xxxxxx9236 นส.นุชนาฏ  บุญราศรี 1,054.00 

55 xxxxxx5619 นางณหทัย  อนุจร 1,600.00 

56 xxxxxx7105 นายวิเชียร  นวนมุสิก 1,900.00 



57 xxxxxx3247 นายปิยะรัฐ  อารมณ์ 259.00 

58 xxxxxx7698 นายเอนก  พรมชาติ 860.00 

59 xxxxxx3753 นาสิด๊ะ  ชอบงาม 720.00 

60 xxxxxx2636 นางทัศนีย์  นฤนาทนามกร 527.00 

61 xxxxxx6211 นายสุริยา  บุญยัง 240.00 

62 xxxxxx7407 นางศิริวรรณ  ขุนรักษ์ 310.00 

63 xxxxxx5327 นางสุพรรณี  สุขทอง 100.00 

64 xxxxxx8556 นางนุศรา  ลอยคลัง 250.00 

65 xxxxxx3193 นางสาววิรัตน์  จิตเนียม 655.00 

66 xxxxxx0364 นางสุมาลี  บุญพรานชู 965.00 

67 xxxxxx0407 นางศุกร์ศรี  จรูญศรีสวัสดิ� 1,080.00 

68 xxxxxx9671 นายดาหยาด  สดิน 3,100.00 

69 xxxxxx9693 นางละเมียด   ยังสังข์ 1,100.00 

70 xxxxxx2302 นางโสพิศ  สืบวงศ์ 823.00 

71 xxxxxx9854 นางอรพิน  หนูแสง 1,740.00 

72 xxxxxx9647 นางสาวภิรัญญา  อินถิติ 6,600.00 

73 xxxxxx6957 นางสาวจุฑาลักษณ์  เหล่าคนค้า 3,785.50 
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