
ลําดับ เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี  จํานวนเงิน

1 xxxxxx8485 นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว 1,300.00 

2 xxxxxx9162 นางจิรา  ชูช่วย 1,300.00 

3 xxxxxx5448 นางรัชนี  อยู่สบาย 1,300.00 

4 xxxxxx8235 นางยินดี  คงทน 1,300.00 

5 xxxxxx8721 นางสาวสุวณี  สงวนโสตร์ 1,300.00 

6 xxxxxx4565 นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร 1,300.00 

7 xxxxxx2223 นางสาวพรทิพย์  เกิดสม 1,300.00 

8 xxxxxx8340 นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ 1,300.00 

9 xxxxxx2474 นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ 1,300.00 

10 xxxxxx5621 นางสาวสาตร  สุภัทรประทีป 1,300.00 

11 xxxxxx3859 นางเพ็ญ  เสมอภพ 1,300.00 

12 xxxxxx1912 นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล 1,300.00 

13 xxxxxx6637 นางสาวจิราวัส  นินทะผล 1,300.00 

14 xxxxxx4880 นางสาวจรีรัตน์  สามารถ 1,300.00 

15 xxxxxx9009 นางสุนิสา  เพียรดี 1,300.00 

16 xxxxxx1122 นางกันยา  อักษรทอง 1,300.00 

17 xxxxxx6220 นางพณิดา  มณี 1,300.00 

18 xxxxxx0921 นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ 1,300.00 

19 xxxxxx9675 นางวิภาวี  อุ่นเสียม 100,421.00 

20 xxxxxx1921 นส.สุรีย์พร  พันทวีศักดิ� 250.00 

21 xxxxxx1816 นางบําเพ็ญ  ไชยศรี 280.00 

22 xxxxxx1726 นางวิชุดา  เวชสารศรี 425.00 

23 xxxxxx2201 นส.วิมล  แซ่เดี�ยว 830.00 

24 xxxxxx2776 นายสุพัฒน์  เดชนุ่น 1,300.00 

25 xxxxxx1743 นางยุพเยาว์  ศรีวะบุตร 3,000.00 

26 xxxxxx7198 นางฑิฆัมพร  รัตนบุรี 3,000.00 

27 xxxxxx9902 นางจุรีย์  ชื�นบาน 850.00 

28 xxxxxx22400 น.ส.อรอุมา  นภาพันธ์ 1,067.00 

29 xxxxxx5722 นางวนิดา  เสกสรร 410.00 

30 xxxxxx8397 นางศศิกานต์  ศรีสวัสดิ� 760.00 

31 xxxxxx5441 นางวิยะดา  สงเสน 60.00 



32 xxxxxx1715 นางศิริจันทร์  รัตนะ 560.00 

33 xxxxxx4447 นางพรทิมา  สุขประจันทร์ 250.00 

34 xxxxxx9132 นายทวีศักดิ�  รัตนจัตต์ 900.00 

35 xxxxxx9025 นางจงจิต  รุ่งเรือง 1,500.00 

36 xxxxxx4713 นางวิลาด  พรหมเกิด 2,239.00 

37 xxxxxx2093 นางลมัย  รัตนมณี 3,410.00 

38 xxxxxx8892 นางมยุรฉัฑฐ  เกื�อนุ้ย 2,400.00 

39 xxxxxx4131 นายณรงค์  สิทธิฤทธิ� 2,050.00 

40 xxxxxx2474 นส.อําพร  สุวรรณโล 385.00 

41 xxxxxx7660 นายชม  รุ่งเรือง 830.00 

42 xxxxxx5555 นส.สุกัญญา  อินทนะนก 780.00 

43 xxxxxx3187 นางฟารีดา  ชัยสุโข 341.00 

44 xxxxxx1391 นายวีระ  แสงเพชร 570.00 

45 xxxxxx6694 นางสุนันทา  เบญจกุล 1,051.00 

46 xxxxxx0906 นางจุไรพรรณ  จิตสวาสดิ� 304.00 

47 xxxxxx9268 นส.ลัดดา  แสงจันทร์ 800.00 

48 xxxxxx5756 นายธรรมศักดิ�  จันทวาส 770.00 

49 xxxxxx5319 นายสุรชัย  แสนภักดี 527.00 

50 xxxxxx3621 นายอภิชัย  ณ  นคร 900.00 

51 xxxxxx4016 นายกิตติพงษ์  พรหมณะ 600.00 

52 xxxxxx7956 นางสาวดวงตา  ดวงมุสิก 866.00 

53 xxxxxx5438 นส.สุวรรณี  ภักดีแก้ว 100.00 

54 xxxxxx6529 นส.วิบูลย์ศรี  มีเสน 670.00 

55 xxxxxx1039 นส.ปัทมา  แก้วแดง 670.00 

56 xxxxxx9302 นายชูศักดิ�  พิศแลงาม 5,266.00 

57 xxxxxx3236 นส.นงเยาว์  มาศมาลัย 11,218.00 

58 xxxxxx3623 นส.ศรีสุดา  บุญแสวง 50.00 

59 xxxxxx3737 นายอดิศักดิ�  บุญพิศ 570.00 

60 xxxxxx3583 นางทิพวัลย์  นางนวล 2,000.00 

61 xxxxxx4461 นางหรรษภรณ์  ภู่พันธ์ตระกูล 1,375.00 

62 xxxxxx4955 นายคมฑวัต  รักษาพล 2,180.00 

63 xxxxxx4454 นส.เสาวนี  ลมัยพันธ์ 1,430.00 



64 xxxxxx6952 นส.พรทิพย์  ปลอดเถาว์ 705.00 

65 xxxxxx6929 นายพีระพงษ์  สองวิหค 1,489.00 

66 xxxxxx1011 นายสุภาพ  ศิลปวาที 402.00 

67 xxxxxx5228 นางพิมพกานต์  รัชกุล 1,080.00 

68 xxxxxx1786 นางสุธีรา  พรหมแก้ว 3,000.00 

69 xxxxxx7824 นางมณฑา  คํานุ่น 920.00 

70 xxxxxx4153 นายวิทวัส  วิฑูรย์พันธ์ 325.00 

71 xxxxxx5535 นางเสาวภา  สมวิวัฒนกุล 920.00 

72 xxxxxx1886 นางสุกัญญา  รัตนสุภา 860.00 

73 xxxxxx2041 นส.ดาวเรือง  เพกกิ�ม 1,141.00 

74 xxxxxx9418 นายสุชีพ  ปรียานุกูล 1,400.00 

75 xxxxxx9205 นางณัฎฐ์กานดา  ดําศรี 1,010.00 

76 xxxxxx7113 นางฐิติรัตน์  อนันต์ 1,750.00 

77 xxxxxx9995 นางกรกนก  บุญเนือง 1,750.00 

78 xxxxxx7185 นางจิรกาญจน์  ศรียา 350.00 

79 xxxxxx2960 นางสาลามิหย๊ะ  กิตติบุญญาทิวาส 370.00 

80 xxxxxx3298 นายพรศักดิ�  ชุมทอง 30,200.00 

81 xxxxxx1934 นางยุพดี  คงประสม 14,500.00 

82 xxxxxx1679 นส.สาคร  สงคราม 100.00 

83 xxxxxx5378 นส.เพ็ญศรี  กาญจนกําเนิด 550.00 

84 xxxxxx9906 นางส่องแสง  อินทองแก้ว 100.00 

85 xxxxxx5469 นางวนิดา  เหมะรักษ์ 480.00 

86 xxxxxx4721 นายเอิบ  อักษรทอง 1,170.00 

87 xxxxxx5076 นางวัชลี  ชูสกุล 522.00 

88 xxxxxx5281 นางบังอร  ทองสง 1,366.00 

89 xxxxxx1837 นางภาณินี  วรเนติวุฒิ 8,240.00 

90 xxxxxx0366 นส.พนม  ช่วยจันทร์ 258.00 

91 xxxxxx4844 นายราบิล  เลาะเส็น 12,004.00 

92 xxxxxx9676 นางอัจฉราภรณ์  ทองไซร์ 13,500.00 

93 xxxxxx7571 นางสุภา  สมุหเสนีโต 950.00 

94 xxxxxx3568 นางวงเดือน  เทพรักษ์ 154.00 

95 xxxxxx9854 นางอรพิน  หนูแสง 1,705.00 



96 xxxxxx1971 นส.สมิตรา  หนูช่วย 4,300.00 

97 xxxxxx3753 นางสิด๊ะ  ชอบงาม 1,420.00 

98 xxxxxx9107 นายอรุณ  หมานมา 2,440.00 

99 xxxxxx9754 นายสมพันธ์  ดีประเสริฐกุล 780.00 

100 xxxxxx1542 นส.สุมล  เขียวอุ้ย 1,180.00 

101 xxxxxx8592 นายธัมรง  หลางคง 8,000.00 

102 xxxxxx9670 นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์ 820.00 

103 xxxxxx5898 นส.กรองแก้ว  วงษ์สวรรค์ 650.00 

104 xxxxxx2844 นส.นันทพร  จิตมนัส 630.00 

105 xxxxxx5750 นางอุบล  บัวทอง 860.00 

106 xxxxxx3677 นางสุปรานี  มีสวัสดิ� 10,500.00 

107 xxxxxx8468 นางร่วมกลิ�น  วัยรัตน์ 350.00 

108 xxxxxx8421 นางจารุวรรณ  ทองวิเศษ 1,040.00 

109 xxxxxx2350 นส.เศาวนิตย์  ด้วงชู 455.00 

110 xxxxxx3757 นางโสภา  ราชวาณิชย์ 11,352.00 

111 xxxxxx1230 นางกัลยา  ผลใหม่ 3,912.50 

112 xxxxxx9302 นายชูศักดิ�  พิศแลงาม 96,099.00 

113 xxxxxx4369 นางพรมศรี  ชูรัตน์ 1,927.00 

114 xxxxxx3544 นายบรรดร  สุราราช 12,000.00 

115 xxxxxx5603 นางพวงผกา  ตลึงจิตต์ 6,500.00 
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