
ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 นายพงศสิ์ทธ์ิ  สิริกาญจน์ xxxxxx1111 2,400.00          

2 นายไกรทิพย ์ จิตอารีย์ xxxxxx6223 1,800.00          

3 นางนีรนุช   ช่างคิด xxxxxx2520 6,400.00          

4 นางณัฎฐณิชา  สุทธิวิริวรรณ xxxxxx8790 1,750.00          

5 นางวิภาวรรณ   ซุ่นอินทร์ xxxxxx2834 1,500.00          

6 นางเบญจา   พลเดช xxxxxx9021 8,000.00          

7 นางอรพิน   ปราชญน์คร xxxxxx2291 2,400.00          

8 นางกมลทิพย ์ ชูประดิษฐ์ xxxxxx9335 2,100.00          

9 นายปชานนท ์ ชนะราวี xxxxxx2183 4,000.00          

10 นางจุรีย ์  ช่ืนบาน xxxxxx9902 2,000.00          

11 นางคนึงนิจ   กลีบแกว้ xxxxxx6783 4,500.00          

12 นางรักนา  รัตนพนัธ์ xxxxxx9320 4,500.00          

13 นายวฒิุชยั  จีนเมือง xxxxxx2567 2,400.00          

14 นางณฎัฐนนัธ์  (พิมพชันกต)์  สัญนุจิตต์ xxxxxx0200 2,100.00          

15 นางณภทัร   เมืองไทย xxxxxx9456 400.00             

16 นายจตุพล  วรินทรเวช xxxxxx9310 2,400.00          

17 นางนิรมล   คงรอด xxxxxx7461 2,400.00          

18 นายสมศกัด์ิ   พรหมเรืองโชติ xxxxxx2692 4,500.00          

19 นางศศิพิมพ ์ ดว้งคง xxxxxx9258 4,500.00          

20 นางจารินี  รัตนพนัธ์ xxxxxx3038 4,800.00          

21 นายยนืยง   หลงขาว xxxxxx9728 4,800.00          

22 นางรัตติกา   ชลสิทธ์ิ xxxxxx2715 1,800.00          

23 นางกรองกาญจน์   รักษพ์งศ์ xxxxxx0122 2,400.00          

ค่าการศึกษาบตุร



24 นายบดี  คิดเหมาะ (นางพชัราภรณ์  คิดเหมาะ)xxxxxx3230 10,800.00        

25 นายบดี  คิดเหมาะ (นางพชัราภรณ์  คิดเหมาะ)xxxxxx3222 4,800.00          

26 นางสุนิดา   ศรีสมบติั xxxxxx0811 4,800.00          

27 นายสุริยา   อินทุ่ม xxxxxx0071 2,756.00          

28 นางจิณห์วรา   พิมพส์มพร xxxxxx6825 2,671.00          

29 นางจรรยา   ถนอมทรัพย์ xxxxxx1544 1,880.00          

30 นายอรุณ   รอดสนัติกุล xxxxxx6296 1,950.00          

31 นางก้ิมจ้ิว  รัตนานุกูล xxxxxx6689 2,400.00          

32 นางบษุรา   ทองมณี xxxxxx6348 20,000.00        

33 นายวงศกร   พรหมทอง xxxxxx8091 5,000.00          

34 นางสุภาภรณ์  บษุยากุล xxxxxx5955 2,756.75          

35 นายกวี   เช้ือชมสุข xxxxxx0147 1,950.00          

36 นายวิชยั    ไชยจนัทร์ xxxxxx9627 1,950.00          

37 นางอุษณีย ์ ศิริสานต์ xxxxxx6102 13,600.00        

38 นายพฒิุพงศ(์ภานุ)   ทุ่งสวา่ง xxxxxx4859 2,900.00          

39 นางวนิดา  ดารากุล xxxxxx7629 3,900.00          

40  นางวารุณีย ์  สุวรรณรัตน์ xxxxxx8760 1,950.00          

41 นายสมพร   ผลอินทร์ xxxxxx5301 1,950.00          

42 นายสถาพร  แสงระวี xxxxxx2737 1,950.00          

43 นายรัตตญัญู  ศรีไชย xxxxxx2919 2,400.00          

44 นางวิภาวดี จนัทร์ทอง(สุขพนัธ)์ xxxxxx3347 4,800.00          

45 นายภูวิทิต  อ  านกัมณี xxxxxx0581 2,400.00          

46 นางฑิฆมัพร   รัตนบรีุ xxxxxx7198 4,500.00          

47 นางบณุยกร   อินทร์แกว้ศรี xxxxxx6496 2,100.00          

48 นายจรูญ  บญุลอ้ม xxxxxx5882 1,700.00          



49 นางนพคุณ   พลูสวสัด์ิ xxxxxx8107 1,800.00          

50 นายบญุณรงค ์  ขลิบทอง xxxxxx5876 1,000.00          

51 น.ส.กรรณิกา   ดุลยเ์ภรี xxxxxx6316 11,600.00        

52 นายจารุพนั   บญุฤทธ์ิ xxxxxx2947 4,800.00          

53 นายพงศธร   ทมุสุวรรณ xxxxxx4048 9,600.00          

54 นายเจริญ   เรืองรอง xxxxxx4810 3,600.00          

55 นางอุบล ไชยชนะ xxxxxx3930 2,700.00          

56 นายอดิศกัด์ิ    แขดวง xxxxxx9303 2,800.00          

57 นางวนัดี   ช่วยทกุข์ xxxxxx2564 4,500.00          

58 นางสาวตวิษา   แกว้จ ารัส xxxxxx4987 2,100.00          

59 นางปรีดา  ดิษฐ์สาคร xxxxxx2927 5,200.00          

60 นายปริญญา  นุ่มนอ้ย xxxxxx5047 2,400.00          

61 นายไพศาล  องัคณานนท์ xxxxxx1458 4,800.00          

62 นางชวนพิศ   บญุเกิด xxxxxx6963 12,700.00        

63 นายโชคดี   ใจแน่ xxxxxx4946 4,270.00          

64 นางพรรณี   ชยัฤกษ์ xxxxxx2074 4,400.00          

65 นายณรงค ์  แกลว้กลา้ xxxxxx3990 1,000.00          

66 นางสาวชญานิษฐ์  เพง็หนู xxxxxx3369 2,400.00          

67 นางกาญจนา  ปานสงัข์ xxxxxx7670 4,800.00          

68 นางนราวดี  ชูแกว้ xxxxxx0890 2,390.00          

69 นายค ารพ   รอดสง xxxxxx4690 11,000.00        

70 นางสุจิตรา  สุวรรณชยั xxxxxx0813 2,000.00          

71 นายยงยศ  ทองค า xxxxxx7697 5,471.00          

72 นางสุพาภร  วฒิุเศรษฐ์ xxxxxx8606 1,950.00          

73 นางวนัดี   แป้นสุข(ฮอฟสตาด) xxxxxx9629 6,600.00          



74 นายมนตรี  รุ่งเรือง xxxxxx5725 1,950.00          

75 นางพรทิพย ์  มโนเลิศ xxxxxx6102 10,700.00        

76 นางปรียานุช  กิจเกตุ xxxxxx4417 4,350.00          

77 นางสุนิตา  คงทอง xxxxxx5923 2,400.00          

78 นายชากริช   สมยัสงฆ์ xxxxxx7729 1,700.00          

79 นายสมศกัด์ิ  ทองค า xxxxxx6509 1,500.00          

80 นางวีณา   อินณรงค์ xxxxxx7895 1,800.00          

81 นางสุภนีตา   กง้เซ่ง xxxxxx2215 1,950.00          

82 นางพิมพิมล  พรหมลกัษณ์ xxxxxx3007 2,671.75          

83 นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้ xxxxxx8892 1,900.00          

84 นางอจัฉราภรณ์   คงแป้น xxxxxx2328 600.00             

85 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ xxxxxx6613 2,100.00          

86 นายสุชาติ  โรวฒัน์ xxxxxx6343 4,200.00          

87 นางณิชกมล   รัตนพนัธ์ xxxxxx5781 2,400.00          

88 นางปริมดาภรณ์  แกว้เทวา xxxxxx1939 2,400.00          

89 นางอาทิตยา  เจย้ทอง xxxxxx5192 2,400.00          

90 นางปรียา   บญุให้ผล xxxxxx1708 2,400.00          

91 นางเพญ็ศรี   หนูหนอง xxxxxx9864 2,400.00          

92 นางบษุบา  สุทธิมาศ xxxxxx8756 4,200.00          

93 นส.ศิริวรรณ  สโมสร xxxxxx0927 2,400.00          

94 นางสุภาวดี  สุขผอม xxxxxx0240 2,100.00          

95 น.ส.ปาริชาติ   เกตุแกว้ xxxxxx9638 4,000.00          

96 นางสุภาวดี  ปานมาศ xxxxxx3664 4,500.00          

97 นางสาคร  เปาะทอง xxxxxx7534 12,800.00        

98 นางจุฑาภรณ์   ทองคงแกว้ xxxxxx8870 3,750.00          



99 นางกนกพร   เล่นทศัน์ xxxxxx2326 1,500.00          

100 นายทวีศกัด์ิ  จนัทร์หอม xxxxxx5996 1,000.00          

101 นางวรินดา   จูห้้อง xxxxxx6893 4,597.00          

102 นายธนิต  ชูมาก xxxxxx2786 2,400.00          

103 นางมนทกานติ   ยะโก๊ะ xxxxxx2216 12,500.00        

104 นางณัฏฐ์วรรณ  ศรีแกว้ xxxxxx9609 15,000.00        

105 นางจิตตินนัท ์ รัตนบรีุ xxxxxx6584 2,100.00          

106 นายอทัธ์อากร อิศรางกูร ณ อยธุยา xxxxxx8692 2,100.00          

107 นางสกัการะ  จู่ซู่ xxxxxx8017 2,100.00          

108 นายวนัชยั  มณีสม xxxxxx2991 4,500.00          

109 นางกมลรัตน์   เลิศวิริยะการณ์ xxxxxx5650 1,800.00          

110 นางรัตติยา  ช่วยคงคา xxxxxx0020 2,100.00          

111 นางสุนิสา   พรหมแกว้ xxxxxx6449 950.00             

112 นายจรัญ   นิยมวรรณ xxxxxx4289 16,135.00        

113 นางเบญจวรรณ  สุขหอม xxxxxx9254 950.00             

114 นางสุพรรณี  ชูบวัทอง xxxxxx9277 2,450.00          

115 นางสาลามิหยะ๊  กิตติบญุญาทิวากรxxxxxx2960 5,427.00          

116 นางเนาวรัตน์   ปานเพชร xxxxxx3132 5,800.00          

117 นางพรเพญ็  แปวประเสริฐ xxxxxx0312 2,756.00          

118 นางวชัลี   ชูสกุล xxxxxx5076 2,100.00          

119 นายขจรศกัด์ิ  นกร่อน xxxxxx0864 3,100.00          

120 นายสุคนธ์  ทองสงัขพ์นัธ์ xxxxxx2043 25,000.00        

121 นางวรพทัธ์   เกลาฉีด xxxxxx0070 9,000.00          

122 นายสุวิทย ์   ไกรพฒุ xxxxxx3310 25,000.00        

123 นายเพชรน ้าเอก   จิตตภ์กัดี xxxxxx6928 3,200.00          



124 นาทวีศกัด์ิ   ทองเด็ด xxxxxx9098 10,000.00        

125 นางส ารวย  สุวรรณโณ xxxxxx9689 4,500.00          

126 นายธงชยั  จนัทร์รักษ์ xxxxxx9268 12,500.00        

127 นางทิพยรั์ตน์   หนูนุ่น xxxxxx0258 400.00             

128 วา่ท่ี ร.ท. อนุวตัร  ตนัตสถิตานนท์ xxxxxx0167 4,700.00          



ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 นายปิติพฒัน์   โรจน์รุ่งเรืองนิธิคุณ xxxxxx0885 20,800.00        

ค่าการศึกษาบตุร  (บญัชีอ่ืน)




