
ลําดับ เลขที�บัญชี รายชื�อ  จํานวนเงิน

1 xxxxxx1901 นายสมมาศ  หนูแก้ว 12,100.00                           

2 xxxxxx0352 นายจรัญ  อินทมุสิก 9,000.00                             

3 xxxxxx1715 นางศิริจันทร์   รัตนะ 1,200.00                             

4 xxxxxx8825 นางรัชนี   สุขสวัสดิ� 14,400.00                           

5 xxxxxx2093 นางลมัย   รัตนมณี 1,300.00                             

6 xxxxxx6613 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 2,100.00                             

7 xxxxxx6343 นายสุชาติ  โรวัฒน์ 4,200.00                             

8 xxxxxx6587 นางจิตติมา  จู้ทิ�น 4,500.00                             

9 xxxxxx5898 นางฐิรกานต์   สุขยา 12,400.00                           

10 xxxxxx8892 นางมยุรฉัฑฐ  เกื�อนุ้ย 2,100.00                             

11 xxxxxx4990 นายสุธี  คชาผล 2,400.00                             

12 xxxxxx0708 นายธัญญเทพ  แสวงกาญจน์ 2,100.00                             

13 xxxxxx0200 นางณัฎฐนันธ์  สัญนุจิตต์ 2,100.00                             

14 xxxxxx6131 นางจาริณี   รักอาชีพ 1,455.00                             

15 xxxxxx5923 นางรัตนภรณ์   ไกรนรา 7,500.00                             

16 xxxxxx5067 นายวินิจ  มณีฉาย 7,500.00                             

17 xxxxxx5433 นางศุภนุช  ศรีจันทร์ 2,400.00                             

18 xxxxxx4689 นางวนิดา   วารีรักษ์ 16,100.00                           

19 xxxxxx9456 นางณภัทร   เมืองไทย 2,000.00                             



20 xxxxxx1907 นางวิสาขะ  บุญปถัมภ์ 2,100.00                             

21 xxxxxx9937 นายอิลยาส   หมากปาน 2,400.00                             

22 xxxxxx4226 นายวัชรินทร์  อินทรปาน 25,000.00                           

23 xxxxxx6733 นางวิชาญ  พรหมศร 2,200.00                             

24 xxxxxx9937 นางจตุพร  บุญเลี�ยง(จตุรลาวัลย)์ 12,000.00                           

25 xxxxxx0670 นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี 2,130.00                             

26 xxxxxx1618 นายศุภชัย  คูหาพงศ์ 1,950.00                             

27 xxxxxx1107 นายไพฑูรย์   ไทยพันธ์ 4,350.00                             

28 xxxxxx3544 นายบรรดร  สุราราช 15,300.00                           

29 xxxxxx9577 นายประทีป  มุกดาร์ 14,100.00                           

30 xxxxxx2336 นางนิรชร  วงศ์ภัคไพบูลย์ 25,000.00                           

31 xxxxxx3447 นางสิริรัฐ   แก้วคง 2,400.00                             

32 xxxxxx2173 นายจารึก  สุทิน 600.00                                 

33 xxxxxx2469 นายอุดม   เจริญผล 1,800.00                             

34 xxxxxx9629 นางวันดี   แป้นสุข(ฮอฟสตาด) 2,900.00                             

35 xxxxxx6843 นางเกษศิรินทร์  นาคสง 2,400.00                             

36 xxxxxx1011 นายสุภาพ   ศิลปวาที 7,700.00                             

37 xxxxxx8287 นายสมชัย   รัตนพันธ์ 2,000.00                             

38 xxxxxx5468 นางอรัญญา  ยกล้วน 12,400.00                           

39 xxxxxx3897 นางสิริภรณ์   นวลศรี 9,900.00                             



40 xxxxxx0122 นางกรองกาญจน์   รักษ์พงศ์ 2,400.00                             

41 xxxxxx1569 นายชนิตเนตร   สายชล 2,400.00                             

42 xxxxxx3230 นายบดี  คิดเหมาะ (นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ) 14,200.00                           

43 xxxxxx7461 นางนิรมล   คงรอด 2,400.00                             

44 xxxxxx4257 นายอนุพงศ์  กาสรสุวรรณ 2,100.00                             

45 xxxxxx2692 นายสมศักดิ�   พรหมเรืองโชติ 4,200.00                             

46 xxxxxx6820 นายพรพัฒน์  พรหมขวัญ 7,500.00                             

47 xxxxxx8431 นางจตุพร   จุลภักดิ� 12,400.00                           

48 xxxxxx2770 นางรัชนี   รัตนมุณี 22,000.00                           

49 xxxxxx2712 นายไพรัช   สุคตะ 2,400.00                             

50 xxxxxx0187 นางวนิดา  ยุเหล็ก 2,200.00                             

51 xxxxxx4998 นางวาสนา   หนูหนัน 3,400.00                             

52 xxxxxx9216 นายจําลอง   สัจจารักษ์ 12,000.00                           

53 xxxxxx4088 นางศิริมา  แก่นคํา 47,000.00                           

54 xxxxxx0240 นางสุภาวดี  สุขผอม 2,100.00                             

55 xxxxxx9327 นายดุรงค์    แก้วประดับ 12,400.00                           

56 xxxxxx4024 นายสมคะเณ  ภิรมย์รักษ์ 1,750.00                             

57 xxxxxx2547 นางพัชรี   ภูนฤมิต 2,043.25                             

58 xxxxxx9789 นายณัฐดนัย  สายวิจิตร 1,500.00                             

59 xxxxxx3621 นางพวงทิพย์   ประจุคมน์ผล 2,400.00                             



60 xxxxxx1718 นางสายสกุล   เกสรบัว 2,216.25                             

61 xxxxxx8654 นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ 1,800.00                             

62 xxxxxx1564 นายชัยกฎ  พรหมอินทร์ 2,400.00                             

63 xxxxxx5973 นายเชวงศักดิ�   คงเปีย 1,800.00                             

64 xxxxxx5882 นายจรูญ  บุญล้อม 2,200.00                             

65 xxxxxx6300 นางจิตรตรี   ปล้องเกิด 1,200.00                             

66 xxxxxx8107 นางนพคุณ   พูลสวัสดิ� 1,800.00                             

67 xxxxxx1895 นางสายใจ   พลเดช 3,700.00                             

68 xxxxxx1470 นงจินตนา  วรรคจันทร์ 25,000.00                           

69 xxxxxx1544 นางจรรยา   ถนอมทรัพย์ 2,200.00                             

70 xxxxxx4661 นายประพฤติ  ชุมโรย 12,500.00                           

71 xxxxxx5047 นายปริญญา  นุ่มน้อย 2,000.00                             

72 xxxxxx4461 นางหรรษภรณ์   ภู่พันธ์ตระกูล 4,800.00                             

73 xxxxxx1190 น.ส.อภิษฐา  หลีเกื�อ 2,400.00                             

74 xxxxxx4946 นายโชคดี   ใจแน่ 670.00                                 

75 xxxxxx3369 นางสาวชญานิษฐ์  เพ็งหนู 2,400.00                             

76 xxxxxx1509 นางผ่องพรรณ  เพชรทวี 2,400.00                             

77 xxxxxx2609 นางอุไรวรรณ   นรินทร 2,200.00                             

78 xxxxxx3770 นางรัตนา   ศรียาเทพ 2,400.00                             

79 xxxxxx9335 นางกมลทิพย์  ชูประดิษฐ์ 2,400.00                             



80 xxxxxx1643 นางจตุภรณ์   ม่วงปลอด 14,400.00                           

81 xxxxxx7670 นางกาญจนา  ปานสังข์ 1,950.00                             

82 xxxxxx6256 นางจิราภรณ์  ถนอมสิน 12,400.00                           

83 xxxxxx3347 นางวิภาวดี จันทร์ทอง(สุขพันธ)์ 2,400.00                             

84 xxxxxx5242 นายปณิดล  ปานช่วย 2,900.00                             

85 xxxxxx4115 นายชัยณรงค์  วิไสศรี 1,150.00                             

86 xxxxxx4289 นายจรัญ   นิยมวรรณ 16,135.00                           

87 xxxxxx9254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม 950.00                                 

88 xxxxxx3449 นายวันชัย  คีรีเพ็ชร 4,900.00                             

89 xxxxxx6069 นายอาคม   คมวินัย 3,950.00                             

90 xxxxxx0658 นางจิราวรรณ  ปรีชา 14,000.00                           

91 xxxxxx2072 นายณรงค์    จอมประดิษฐ์ 7,200.00                             

92 xxxxxx3016 นางสุนันญา  อนันต์ธนานุรักษ์ 2,400.00                             

93 xxxxxx9746 นางช่อทิพย์  ทองไชย 4,800.00                             

94 xxxxxx4381 นายสุฤทธิ�  มหรรณพ 9,900.00                             

95 xxxxxx8856 นางปราณีต  วัฒน์ฐิยา 2,400.00                             

96 xxxxxx6450 นางอาภรณ์   ชัยสวัสดิ� 13,620.00                           

97 xxxxxx4071 นางรัตติญา  บุญเรือง 1,950.00                             

98 xxxxxx4895 นางปภากร  รัสมะโน (สุภัคสรณ)์ 1,950.00                             

99 xxxxxx4895 นางปภากร  รัสมะโน (สุภัคสรณ)์ 6,750.00                             



100 xxxxxx5481 ว่าที� ร.ต.ณรงค์  นาคแก้ว 25,000.00                           

101 xxxxxx8327 นายสมพงศ์  ไชยเจริญ 25,000.00                           

102 xxxxxx2603 นางฮามิดะ   ดาราแมง 1,800.00                             

103 xxxxxx4417 นางปรียานุช  กิจเกตุ 1,950.00                             

104 xxxxxx1726 นางวิชชุดา  เวชสารศรี 4,200.00                             

105 xxxxxx2834 นางวิภาวรรณ   ซุ่นอินทร์ 1,800.00                             

106 xxxxxx9021 นางเบญจา   พลเดช 26,900.00                           

107 xxxxxx9303 นายอดิศักดิ�    แขดวง 2,400.00                             

108 xxxxxx2564 นางวันดี   ช่วยทุกข์ 4,500.00                             

109 xxxxxx2927 นางปรีดา  ดิษฐ์สาคร 4,200.00                             

110 xxxxxx6822 นายไสว  คงไพฑูรย์ 3,971.75                             

111 xxxxxx5725 นายมนตรี  รุ่งเรือง 1,950.00                             

112 xxxxxx4713 นางวิลาด  พรหมเกิด 1,800.00                             

113 xxxxxx6689 นางกิ�มจิ�ว  รัตนานุกูล 3,200.00                             

114 xxxxxx9748 นายสายัณห์      ดูดวง 25,000.00                           

115 xxxxxx0071 นายสุริยา   อินทุ่ม 2,671.75                             

116 xxxxxx2642 นางจิณห์วรา   พิมพ์สมพร 2,756.75                             

117 xxxxxx9272 นางศิษฎี   เกตุนิ�ม 2,200.00                             

118 xxxxxx5335 นายอนันต์  ผลอินทร์ 2,200.00                             

119 xxxxxx5300 นายพิเชษฐ   ทองเชื�อ 5,200.00                             



120 xxxxxx2696 นายกิตติ  โทบุรี 12,500.00                           

121 xxxxxx5938 นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง 4,500.00                             

122 xxxxxx8026 นางสุจิตรา  จันเอียด 4,500.00                             

123 xxxxxx8072 นายสุริยันต์    พรหมดวง 2,100.00                             

124 xxxxxx7358 นางธนิสรา   ชูขันธ์ 3,400.00                             

125 xxxxxx1715 นางจุฑานาฎ   เมฆเจริญวิวัฒนา 4,200.00                             

126 xxxxxx3968 นางนงรัตน์   เหมทานนท์ 38,100.00                           

127 xxxxxx0567 นางสุกัญญา  สุทธิ�ทองแท้ 2,100.00                             

128 xxxxxx0092 นายสมชาย  เพ็ชรขํา 3,100.00                             

129 xxxxxx6893 นางวรินดา   จู้ห้อง 3,250.00                             

130 xxxxxx2786 นายธนิต  ชูมาก 2,400.00                             

131 xxxxxx4534 นายชีพ   สุวรรณชัย 1,300.00                             

132 xxxxxx6584 นางจิตตินันท์  รัตนบุรี 2,100.00                             

133 xxxxxx8692 นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,100.00                             

134 xxxxxx9508 นายสมศักดิ�   ด้วงศรีทอง 2,400.00                             

135 xxxxxx9919 นายเอกรัตน์   นิลเอก 4,350.00                             

136 xxxxxx2215 นางสุภนีตา   ก้งเซ่ง 1,950.00                             

137 xxxxxx3007 นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 2,100.00                             
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