
ลําดับ เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี จํานวนเงิน

1 xxxxxx1912 นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล 2,100.00                    

2 xxxxxx2474 นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ 2,400.00                    

3 xxxxxx6220 นส.พนิดา  มณี 4,500.00                    

4 xxxxxx2130 นางจิรนันท์  เรืองรุก 1,200.00                    

5 xxxxxx2096 นางสุนิสา   สงวนถ้วย 10,200.00                  

6 xxxxxx9045 นางสุมาลี  แก้วคง 14,000.00                  

7 xxxxxx7405 นางปริยาภัทร  ช้างกลาง 1,750.00                    

8 xxxxxx4417 นางปรียานุช  กิจเกตุ 2,400.00                    

9 xxxxxx6102 นางพรทิพย์   มโนเลิศ 1,500.00                    

10 xxxxxx0760 นางโสภา  ชูสม 1,950.00                    

11 xxxxxx1119 นายเสฏฐวุมิ  เกียรติวทนะ 7,700.00                    

12 xxxxxx9330 นางภัทรา  ชายวงศ์ 8,800.00                    

13 xxxxxx6198 นางนพรดา   สารไสยา 1,500.00                    

14 xxxxxx6649 นายนันทยา   สุวรรณมณี 3,270.00                    

15 xxxxxx1858 นางนิภา   ใหม่ชุม 2,000.00                    

16 xxxxxx0431 นายสุเมธ   แก้วเนิน 2,000.00                    

17 xxxxxx5606 นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์ 9,600.00                    

18 xxxxxx5540 นางสุจิตรา  นิ�มนวล 36,000.00                  

19 xxxxxx5740 นายธวัชชัย  แก้วสวัสดิ� 500.00                       

20 xxxxxx5701 นางวนิดา  สาลีพันธ์ 400.00                       

21 xxxxxx5722 นางวนิดา   เสกสรรค์ 4,500.00                    

22 xxxxxx9701 นางวรรณนิดา  เดชะบุญ(หวานห 2,400.00                    

23 xxxxxx9771 นายสมพล   บริสุทธิ� 2,400.00                    



24 xxxxxx2634 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 2,400.00                    

25 xxxxxx9324 นายพยัส   คีรีพันธุ์ 2,000.00                    

26 xxxxxx6709 นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ 2,400.00                    

27 xxxxxx3409 นายสันต์ยา   คล้ายไชยา 2,400.00                    

28 xxxxxx2679 นางเวียงนา   ปานหงษ์ 12,500.00                  

29 xxxxxx6281 นางปดิวรัดา  ณ อุบล 3,900.00                    

30 xxxxxx1086 นางมัฌชิมา   วรรณวาส 11,200.00                  

31 xxxxxx4506 นางสาวผกากรอง  ตรงแก้ว(โยธ 2,000.00                    

32 xxxxxx8352 นายชัยยุทธ   ฤทธิจักร 12,400.00                  

33 xxxxxx1375 นางกัลย์กมล  ภูธรภักดี 5,512.00                    

34 xxxxxx6678 นายพสิษฐ์   แสนเสนาะ 2,400.00                    

35 xxxxxx2737 นายสถาพร  แสงระวี 2,400.00                    

36 xxxxxx8760  นางวารุณีย์   สุวรรณรัตน์ 13,200.00                  

37 xxxxxx6354 นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว(มุขเจริญผล 24,800.00                  

38 xxxxxx4261 นางจินตนา    ชูโชนาค 9,000.00                    

39 xxxxxx0668 นางสุวิมล   เชื�อเหล่าวานิช 16,000.00                  

40 xxxxxx3798 นางสุจิรา  รัตนบุรี 2,400.00                    

41 xxxxxx5923 นางรัตนภรณ์   ไกรนรา 2,400.00                    

42 xxxxxx2051 นางสุรัติถินี  กุลเทศ 2,100.00                    

43 xxxxxx2412 นายธเนศ   บัวแก้ว 1,800.00                    

44 xxxxxx9002 นางยินดี   เวชสาร 12,500.00                  

45 xxxxxx5882 นายจรูญ  บุญล้อม 10,500.00                  

46 xxxxxx5876 นายบุญณรงค์  ขลิบทอง 2,400.00                    

47 xxxxxx3599 นางพัชจิรา เพนเทศ 12,500.00                  



48 xxxxxx2048 นางจรรยา   กามูณี 12,500.00                  

49 xxxxxx2050 นายวัฒนา   จรนิตย์ 9,800.00                    

50 xxxxxx0092 นายสมชาย   เพ็ชรขํา 7,750.00                    

51 xxxxxx8856 นายสมชาย   วังบุญคง 12,000.00                  

52 xxxxxx1354 นางสมจิต   หน่อมาก 12,500.00                  

53 xxxxxx6888 นางชวนพิศ  สินทับทอง 25,000.00                  

54 xxxxxx5841 นางสกุล   นิระภัย 11,000.00                  

55 xxxxxx4814 นายมีชัย   พิทักษ์วงศ์ 15,000.00                  

56 xxxxxx0771 นายอนิรุธ  สิงห์บํารุง 2,000.00                    

57 xxxxxx5906 นายสุรินทร์   คําหนู 2,400.00                    

58 xxxxxx8411 นายสมจิตร   ชฏากาญจน์ 1,600.00                    

59 xxxxxx1643 นางจตุภรณ์   ม่วงปลอด 10,600.00                  

60 xxxxxx3044 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 2,000.00                    

61 xxxxxx9686 นางศันสนีย์   สมสีแสง 4,500.00                    

62 xxxxxx6818 นายเลิศศักดิ�   ชูกลิ�น 10,600.00                  

63 xxxxxx8783 นายคํานึง  บุญทองแก้ว 12,000.00                  

64 xxxxxx4467 นางขนิษฐา  ใจดี 3,550.00                    

65 xxxxxx6149 นางปราณี  โมราศิลป์ 11,800.00                  

66 xxxxxx4972 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 8,880.00                    

67 xxxxxx5335 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 2,100.00                    

68 xxxxxx1511 นายหยา   ชายภักตร์ 2,400.00                    

69 xxxxxx2492 นายทวัชชัย   นางนวล 3,225.00                    

70 xxxxxx5215 นางอัมพวัลย์  นุ่นสง 11,000.00                  

71 xxxxxx4415 นายสกล   จรุงกิจสิทธิกุล 12,000.00                  



72 xxxxxx1375 นายกัมพล   หวันหม๊ะ 1,317.50                    

73 xxxxxx2240 นางอวยพร   นาคะ 4,000.00                    

74 xxxxxx4979 นางสาวศศิธร  ปานคง 4,800.00                    

75 xxxxxx7399  นางพึงพิศ   กีรติกรพิสุทธิ� 8,800.00                    

76 xxxxxx5540 นางกันตยา   กระจาย 11,500.00                  

77 xxxxxx5468 นางอรัญญา  ยกล้วน 7,900.00                    

78 xxxxxx5996 นายทวีศักดิ�  จันทร์หอม 500.00                       

79 xxxxxx5362 นางนงลักษณ์   จันทวงศ์ 11,600.00                  

80 xxxxxx4810 นายเจริญ   เรืองรอง 46,400.00                  

81 xxxxxx9995 นางกรกนก   บุญเนือง 1,150.00                    

82 xxxxxx7407 นางศิริวรรณ   ขุนรักษ์ 12,500.00                  

83 xxxxxx9072 นางวไลพร   เพชรจํารัส 1,000.00                    

84 xxxxxx1423 นางอารีย์   ห้องแสง 25,000.00                  

85 xxxxxx0167 ว่าที� ร.ท. อนุวัตร  ตันตสถิตานน 8,950.00                    

86 xxxxxx8946 นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ�น 400.00                       

87 xxxxxx0070 นางวรพัทธ์   เกลาฉีด 16,000.00                  

88 xxxxxx5327 นางสุพรรณี   สุขทอง 2,900.00                    

89 xxxxxx4653 นางประไพ  อินกิติ 2,400.00                    

90 xxxxxx7761 นางสาวทิศิภักดิ�  เกื�อรุ่ง 2,400.00                    

91 xxxxxx8222 นางจินตนา  ใจตรง 1,150.00                    

92 xxxxxx9670 นายวิโรจน์   สุวรรณรัตน์ 12,000.00                  

93 xxxxxx2707 นายสมนึก   ขุนณรงค์ 7,700.00                    

94 xxxxxx3371 นายนอม  ทองยอด 9,000.00                    

95 xxxxxx7319 นางอุไรลักษณ์   ทองบุญ 9,000.00                    



96 xxxxxx4189 นางลําใย   มณีรัตน์ 10,400.00                  

97 xxxxxx8647 นางภรธนณัท (ภัสรัญช์กร)  จินา 2,400.00                    

98 xxxxxx0612 นายณรงค์   ทองเพท 12,000.00                  

99 xxxxxx8664 นางพชรวรรณ  อภัยรัตน์ 1,150.00                    

100 xxxxxx5501 นางสมคิด   ยีหวังกอง 1,650.00                    

101 xxxxxx9906 นางเพ็ญศรี  สืบสม 1,150.00                    

102 xxxxxx6302 นางกาญจนา   คงสีปาน 2,400.00                    

103 xxxxxx5076 นางวัชลี   ชูสกุล 4,200.00                    

104 xxxxxx1066 นายบุญโชติ   คล้ายแก้ว 2,100.00                    

105 xxxxxx8147 นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว 1,150.00                    

106 xxxxxx8257 นางลีลาวัลย์   พร้อมมูล 17,100.00                  

107 xxxxxx3848 นางเรณู   เกิดแสงสุริยงค์ 600.00                       

108 xxxxxx9689 นางสํารวย  สุวรรณโณ 4,500.00                    

109 xxxxxx5790 นางนภาวรรณ   แก้วทอง 2,671.75                    

110 xxxxxx5790 นางวนิดา  ศรีชูทอง 8,900.00                    

111 xxxxxx9371 นางมัสยา   ศรีสมัด 12,500.00                  

112 xxxxxx3187 นางฟารีดา   ชัยสุโข 400.00                       

113 xxxxxx4976 นางประณีต   หมวดจันทร์ 2,400.00                    

114 xxxxxx5229 นางปวีณา  ทรงเดชะ 4,600.00                    

115 xxxxxx8313 นายโศภณ  รัตนะ 18,000.00                  

116 xxxxxx9231 นางสุภัทรา  เลือดฉิม 12,000.00                  

117 xxxxxx9469 นางกาญจนา  สายทองแท้ 3,550.00                    

118 xxxxxx5795 นางวริยา   สงเนียม 1,150.00                    

119 xxxxxx2745 นายพัฒนพงศ์   พรหมวงษ์ 25,000.00                  



120 xxxxxx7313 นายธงชัย   โรจนแพทย์ 2,400.00                    


	Detail

