
ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 กฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ xxxxxx1185 5,900.00          

2 กฤษณา  เก้ินโนนกอก xxxxxx7540 12,000.00        

3 จิตรา  สงัขเ์ก้ือ xxxxxx7580 6,000.00          

4 จีรวิทย ์ มัน่คงวฒันะ xxxxxx3891 3,500.00          

5 จุฑาทิพย ์ บวัพนู xxxxxx3125 4,300.00          

6 จุไรรัตน์  หม่ืนทิพย์ xxxxxx8838 5,000.00          

7 เจนจิตต ์ สุขรุ่ง xxxxxx7925 6,000.00          

8 ชาลิสา ส้มเขียวหวาน xxxxxx2155 6,000.00          

9 โชคดี  ใจแน่ xxxxxx4946 4,800.00          

10 โชคดี เภรีภาส xxxxxx4348 4,700.00          

11 โชติกา  ชูแกว้ xxxxxx8293 6,000.00          

12 ณฐมน  โกเมศ xxxxxx6729 4,400.00          

13 ณหทยั  อนุจร xxxxxx5619 5,900.00          

14 ณัฎฐชล จนัทร์สุวรรณ xxxxxx3361 5,900.00          

15 ณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ xxxxxx2634 8,000.00          

16 ดุษฎี   ชายภกัตร์ xxxxxx2007 4,100.00          

17 ถวิล  แซ่เด่ียว xxxxxx3921 4,000.00          

18 ทวีศกัด์ิ  รัตนจิตต์ xxxxxx9132 3,700.00          

19 ธญัญชล จิระภคัฆนากร xxxxxx0578 12,000.00        

20 ธีระศกัด์ิ อินทร์ช่วย xxxxxx7846 8,000.00          

21 นงคราญ ตาแกว้ xxxxxx5587 12,000.00        

22 นราวดี ชูแกว้ xxxxxx0890 18,000.00        

23 นนัทพร   อามิตร xxxxxx2943 4,100.00          

ค่าเช่าบา้น



24 บ าเพญ็  ไชยศรี xxxxxx1816 6,000.00          

25 ประเสริฐ  แซ่คุง้ xxxxxx1747 12,000.00        

26 พรพิมล  ศิริอนนัต์ xxxxxx4996 10,000.00        

27 พริตา ยอดสุรางค์ xxxxxx8143 6,000.00          

28 พวงเพญ็   รักทอง xxxxxx7723 24,000.00        

29 พชัรีย ์  เอียดแกว้ xxxxxx5314 6,000.00          

30 พาณิภคั  แซ่ภู่ xxxxxx4040 5,000.00          

31 โรจนี     เล่ืองสีนิล xxxxxx9862 6,000.00          

32 วทีวรรณ  โฮมวิชญากรณ์ xxxxxx8104 8,000.00          

33 วฒันา   แกว้นพรัตน์ xxxxxx0640 3,500.00          

34 วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ xxxxxx7738 4,200.00          

35 วิภา   ไอยราคม xxxxxx8519 6,000.00          

36 วิลาศ   จิตตม์ัน่ xxxxxx8304 4,000.00          

37 สมชยั   รัตนพนัธ์ xxxxxx8287 6,000.00          

38 สมจิต หน่อมาก(จนัทร์จิรา  ชูศรีพฒัน์)xxxxxx1354 4,300.00          

39 สมนึก  คิดดี xxxxxx4164 2,665.00          

40 สมพงษ ์ ศรีจนัทร์ xxxxxx2578 11,200.00        

41 สาธนี  กุศลสกุล xxxxxx6673 1,500.00          

42 สุดาจิตร  สกุณา xxxxxx5934 12,000.00        

43 สุดารัตน์  ขวญัแกว้ xxxxxx3203 12,000.00        

44 สุธี  พนัธุ์พิพฒัน์ xxxxxx9376 4,000.00          

45 สุนีย ์ แกว้เมือง xxxxxx5245 6,000.00          

46 สุพฒัตรา  แคลว้ภยั xxxxxx2617 5,100.00          

47 สุพาภร วฒิุเศรษฐ์ xxxxxx8606 5,000.00          

48 สุภา   นาวารัตน์ xxxxxx9993 6,000.00          



49 สุวิมล ไชยถาวร xxxxxx9382 6,000.00          

50 เสาวลกัษณ์ ทองเหลือ xxxxxx62752 6,000.00          

51 อดใจ  ทองค า xxxxxx1313 12,000.00        

52 อนงค ์  ทองนุ่น xxxxxx0772 6,000.00          

53 อนนัต ์  ผลอินทร์ xxxxxx5335 3,200.00          

54 อนนัทน์  แดงเรือง xxxxxx2060 6,000.00          

55 อนุพงศ ์กาสรสุวรรณ xxxxxx4257 4,500.00          

56 อวยพร  นาคะ xxxxxx2240 6,000.00          

57 อารีย ์ อุดมดี xxxxxx2502 6,000.00          

58 อ าไพ   คุม้ภยัรัตน์ xxxxxx8334 3,500.00          

59 อุดมศรี   บวัแกว้ xxxxxx2935 4,600.00          

60 จิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ xxxxxx6698 6,000.00          

61 นางกนัยา      อกัษรทอง xxxxxx1122 6,000.00          

62 นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ xxxxxx8340 6,000.00          

63 นางฉวีวรรณ    เรืองเกิด xxxxxx3628 3,000.00          

64 นางชุติมา          พยหุกฤษ xxxxxx1298 4,000.00          

65 นายไตรรงค ์   สาดแว  xxxxxx2519 6,000.00          

66 นางปทิตตา   จนัทร์สวา่ง xxxxxx2400 6,000.00          

67 นางสาวพรทิพย ์    เกิดสม xxxxxx2223 6,000.00          

68 นางพาตวรรณ       ปรุเขตต์ xxxxxx7637 6,000.00          

69 นายภานุวชัร   แกว้ล าหดั xxxxxx6221 6,000.00          

70 นางยนิดี   คงทน xxxxxx8235 3,500.00          

71 นางสาวรณิดา       อินนุพฒัน์ xxxxxx0921 6,000.00          

72 นายวิเชียร     ปาณะพงศ ์ xxxxxx2474 6,000.00          

73 นายวีระพนัธ์       โชติวนั xxxxxx2996 16,500.00        



74 นายสมบรูณ์   เรืองแกว้ xxxxxx9573 6,000.00          

75 นางสุจารี       สินภิบาล xxxxxx70948 4,000.00          

76 นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน xxxxxx9518 12,000.00        

77 นางสุนิสา  เพียรดี xxxxxx9009 3,000.00          

78 นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ xxxxxx1916 6,000.00          

79 นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย xxxxxx0956 4,600.00          




