
ลําดับ เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี  จํานวนเงิน

1 xxxxxx2519 นายไตรรงค์   สาดแว 9,650.00                             

2 xxxxxx2996 นายวีระพันธ์   โชติวัน 12,100.00                           

3 xxxxxx4444 นายพิทักษ์   รัตนวรรณี 12,500.00                           

4 xxxxxx5432 นายเฉลิมเกียรติ  อุ่นสุข 7,000.00                             

5 xxxxxx5760 นายสมพงษ์  ชัยฤทธิ� 25,000.00                           

6 xxxxxx3170 นายจิตมงคล   ชัยชนะสุวรรณ 10,400.00                           

7 xxxxxx0226 นายสมศักดิ�  ฤทธิเดช 12,500.00                           

8 xxxxxx4246 นายฉลอง   ชนะสิทธิ� 26,000.00                           

9 xxxxxx5132 นางธิดารัตน์  หมีนปาน 500.00                                

10 xxxxxx3979 นางจุลาพร   สุขรักษ์ 12,500.00                           

11 xxxxxx8770 นางอุดมลักษณ์  เดชสง 8,000.00                             

12 xxxxxx3848 นางเรณู   เกิดแสงสุริยงค์ 12,300.00                           

13 xxxxxx9371 นางมัสยา   ศรีสมัด 1,000.00                             

14 xxxxxx0869 นางจินตนา   ศุภพงศ์ 9,000.00                             

15 xxxxxx1428 นายจํานันท์   นาคินทร์ 4,000.00                             

16 xxxxxx4529 นางมัทนา  ศิริรักษ์ 3,450.00                             

17 xxxxxx8158 นางประภา  บํารุงเสนา 10,000.00                           

18 xxxxxx3371 นายนอม  ทองยอด 1,700.00                             

19 xxxxxx9098 นาทวีศักดิ�   ทองเด็ด 15,000.00                           

20 xxxxxx0419 นางอารีย์  สาขะมุติ 10,000.00                           



21 xxxxxx7075 นางมยุรี  รักรอด 7,000.00                             

22 xxxxxx6075 นางสุธางค์   ชัยพรม 26,000.00                           

23 xxxxxx7571 นางสุภา  สมุหเสนีโต 9,000.00                             

24 xxxxxx7275 นางสมจิตต์   ใจจ้อง 9,000.00                             

25 xxxxxx4690 นายสนอง   หมาดเหล่ 2,400.00                             

26 xxxxxx6763 นางพรพิมล  ฤทธิ�เลื�อน 600.00                                

27 xxxxxx8864 นายวิโรจน์   พิเคราะห์ 11,000.00                           

28 xxxxxx3690 นางสุดใจ   ขวัญศรี 1,150.00                             

29 xxxxxx8600 นายภาณุวัฒน์   ปะรา 2,300.00                             

30 xxxxxx2047 นางเรวดี   ดีกล่อม 30,900.00                           

31 xxxxxx5766 นายจํารัส  พงศาปาน 12,500.00                           

32 xxxxxx8198 นางสําอางค์   รัตนพันธ์ 2,400.00                             

33 xxxxxx7202 นายวิมล   อภัยรัตน์ 7,900.00                             

34 xxxxxx4928 นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีพักษ์ 1,150.00                             

35 xxxxxx7939 นางรัชนู   เพียรดี 2,900.00                             

36 xxxxxx9253 นายจิรัฐต์  เมืองสง 7,650.00                             

37 xxxxxx7043 นางเรืองรัตน์  กรัษนัยรวิวงศ์ 1,150.00                             

38 xxxxxx8421 นางจารุวรรณ   ทองวิเศษ 21,400.00                           

39 xxxxxx5788 นายสุดชาย   สุวรรณมณี 9,400.00                             

40 xxxxxx5389 นายธีธัช   เหมือนพรรณราย 17,400.00                           

41 xxxxxx6599 นางรัญจวน  นิลสุข 2,900.00                             



42 xxxxxx5368 นางปราณี   หนูทอง 10,750.00                           

43 xxxxxx9398 นายวัลณี   จันทร์คงหอม 11,000.00                           

44 xxxxxx1891 นายอัมรินทร์  สิทธิโชคชัย 24,300.00                           

45 xxxxxx3703 นางวาสนา  หนูพ่วง 7,000.00                             

46 xxxxxx2636 นางทัศนีย์   นฤนาทนามกร 600.00                                

47 xxxxxx8019 นางเตือนใจ   หนูแก้ว 7,500.00                             

48 xxxxxx1020 นางสายตา  นําแก้ว 600.00                                

49 xxxxxx4721 นายเอิบ  อักษรทอง 16,300.00                           

50 xxxxxx9909 นางเตือนใจ   นุ่นเอียด 1,150.00                             

51 xxxxxx5876 นายบุญณรงค์   ขลิบทอง 3,000.00                             

52 xxxxxx1514 น.ส.พรทิพย์   ทองยามี 2,100.00                             

53 xxxxxx5351 นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา 4,200.00                             

54 xxxxxx6088 นางรําไพ   ทรัพย์มี 12,500.00                           

55 xxxxxx5017 นางอาภรณ์  เพชรคงทอง 4,800.00                             

56 xxxxxx5181 นางจําเนียร  ตําหรับ 12,500.00                           

57 xxxxxx6943 นางธนวรรณ  ทองแก้ว 12,500.00                           

58 xxxxxx7540 นางกฤษณา   เกิ�นโนนกอก 6,000.00                             

59 xxxxxx5149 นายสุนทร  เทพรักษ์ 4,800.00                             

60 xxxxxx1391 นางจุฬารัตน์  ศรีจํานอง 25,000.00                           

61 xxxxxx8523 นางจิตรลดา   อุ่นประเดิม 6,900.00                             

62 xxxxxx3559 นายพิชากร   โสตทิพย์ 2,400.00                             



63 xxxxxx3361 นางณัฎฐชล  จันทร์สุวรรณ์ 19,500.00                           

64 xxxxxx3621 นายอนุพันธ์   กรรมการ 3,250.00                             

65 xxxxxx0660 นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ 7,000.00                             

66 xxxxxx3734 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 9,600.00                             

67 xxxxxx5538 นายทวีป   วังวิเศษกุศล 9,600.00                             

68 xxxxxx6820 นายพรพัฒน์   พรหมขวัญ 10,500.00                           

69 xxxxxx2134 นายเชาวลิตร   ศรีใหม่ 7,000.00                             

70 xxxxxx7127 นายจทัณ  คงทอง 16,000.00                           

71 xxxxxx1902 นายณรงค์  วังปรีชา 12,500.00                           

72 xxxxxx3163 นางภาสินี   ยะกัณฐะ 12,500.00                           

73 xxxxxx7990 นางสุจิตรา  สุวรรณา 12,000.00                           

74 xxxxxx9168 นางถวิลหา  วิจิตรพันธ์ 12,500.00                           

75 xxxxxx6181 นางสุกานดา   เงินแก้ว 1,950.00                             

76 xxxxxx9620 นายเดโช   ประดงจงเนตร 2,400.00                             

77 xxxxxx7093 นายสมโชค  เอียดเฉลิม 10,960.00                           

78 xxxxxx5748 นางอรชร  สมประดิษฐ์ 7,900.00                             

79 xxxxxx0855 นายไสว  หุตางกูร 4,000.00                             

80 xxxxxx3465 น.ส.ฤทัย   สุขเกษม 1,250.00                             

81 xxxxxx2363 นางสุภาณี   พรหมราช 11,000.00                           

82 xxxxxx3635 นางสมร   สินทวี 12,000.00                           

83 xxxxxx7891 นายวราวิทย์   เจริญสุข 17,300.00                           



84 xxxxxx2581 นางผานิต   ษรเดช 4,800.00                             

85 xxxxxx1539 นายคําแหง   รักษามั�น 27,400.00                           

86 xxxxxx8668 นางวิพู   ศรีเพิ�ม 12,500.00                           

87 xxxxxx1215 น.ส.อัจจิมา   ขวัญเมือง 12,500.00                           

88 xxxxxx4588 นายสุรพล   จันทร์มณี 11,950.00                           

89 xxxxxx3171 นางทัศนีย์   วัชรสุธากร 2,400.00                             

90 xxxxxx6881 นายสุนทร   ทองเอียด 12,500.00                           

91 xxxxxx1637 นางสุภาภรณ์   ทองใหญ่ 12,100.00                           

92 xxxxxx8348 นายจีระพร   รักวงศ์ 7,750.00                             

93 xxxxxx0955 นางภูษิตา  มีสวัสดิ� 1,200.00                             

94 xxxxxx9277 นางสุพรรณี  ชูบัวทอง 8,600.00                             

95 xxxxxx1987 นายศักดาเดช  เดชศิริ 12,400.00                           

96 xxxxxx5619 นางอัคคเอื�อ   ปรีชาวาท 14,400.00                           

97 xxxxxx9597 นางกนกกาญจน์   พูลพิพัฒน์ 16,300.00                           

98 xxxxxx7205 นายสมคิด  ขวัญแก้ว 19,000.00                           

99 xxxxxx2553 นายอวยชัย  หิรัญกาญจน์ 2,400.00                             

100 xxxxxx2475 นายสมนึก   ขวัญทอง 11,300.00                           

101 xxxxxx1805 นางเพ็ญศรี   ศิลปเจริญ 9,000.00                             

102 xxxxxx6763 นางโสภา  เส้งสุย 4,400.00                             

103 xxxxxx8335 นายสากล   ดอกบัว 18,000.00                           

104 xxxxxx9864 นางเพ็ญศรี   หนูหนอง 5,000.00                             



105 xxxxxx6101 นางสุวิไล  กันตังกุล 9,300.00                             

106 xxxxxx8283 นางนิสายชล  หนูนิล 25,000.00                           

107 xxxxxx9995 นายอุทัย   สุวรรณโมกข์ 11,450.00                           

108 xxxxxx6993 นายเกษมศักดิ�   หนูชุม 1,900.00                             

109 xxxxxx7601 นางศิริกาญจน์   จําปา 9,100.00                             

110 xxxxxx2196 นายวิรัช   รัตนกระจ่าง 10,400.00                           

111 xxxxxx3927 นางพัชรี   เทพทอง 1,600.00                             

112 xxxxxx9388 เจนจิรา  รักษ์ทอง 2,400.00                             

113 xxxxxx8270 นางจิรายุ   สุวรรณา 6,750.00                             

114 xxxxxx9458 นายเอกตะวัน   เลิศไกร 2,000.00                             

115 xxxxxx3007 นางจตุพร  บุญเลี�ยง(จตุรลาวัลย์) 7,750.00                             

116 xxxxxx1099 นายประโยชน์  ชัยรณงค์ 4,900.00                             

117 xxxxxx6942 นายเมทา   โอลาพฤกษ์  11,950.00                           

118 xxxxxx6337 นางประภัสสร  องค์สวัสดิ� 10,000.00                           

119 xxxxxx7642 นายสมใจ   อนุรักษ์ 1,900.00                             

120 xxxxxx9216 นายจําลอง   สัจจารักษ์ 13,000.00                           

121 xxxxxx2494 นายสมพงศ์   เล่งวงค์ 2,800.00                             

122 xxxxxx9191 นางณภัค   อินทร์ปาน 4,500.00                             

123 xxxxxx2789 นายอุดมศักดิ�  จันทร์จําปา 8,800.00                             

124 xxxxxx3588 นายสมมารถ  จํานองวุฒิ 4,000.00                             

125 xxxxxx0025 นายจุติ  ชนะกุล 11,200.00                           



126 xxxxxx4427 นายพิพัฒน์  มารค์คงแก้ว 4,800.00                             

127 xxxxxx2610 นายพรพิมล  พลายด้วง 6,400.00                             

128 xxxxxx7149 นางภัทรา    พงศาปาน 12,500.00                           


	Detail

