
ลําดับ เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี  จํานวนเงิน

1 xxxxxx1298 นางชุติมา   พยุหกฤษ                                           4,000.00

2 xxxxxx2223 น.ส.พรทิพย์   เกิดสม                                           4,000.00

3 xxxxxx1122 นางกันยา    อักษรทอง                                           8,000.00

4 xxxxxx0921 น.ส.รณิดา     อินนุพัฒน์                                           4,000.00

5 xxxxxx0948 นางสุจารี       สินภิบาล                                           4,000.00

6 xxxxxx3628 นางฉวีวรรณ    เรืองเกิด                                           3,000.00

7 xxxxxx2519 นายไตรรงค์    สาดแว                                           4,000.00

8 xxxxxx2474 นายวิเชียร     ปาณะพงศ์                                           4,000.00

9 xxxxxx5448 นางสุรัชนี    อยู่สบาย                                              500.00

10 xxxxxx6903 นางวันเพ็ญ   ดําแก้ว                                           6,000.00

11 xxxxxx8340 น.ส.จิตติมา  เพชรมูณีย์                                           4,000.00

12 xxxxxx7637 นางพาตวรรณ    ปรุเขตต์                                           4,000.00

13 xxxxxx2400 นางปทิตตา   จันทร์สว่าง                                           4,000.00

14 xxxxxx9009 นางสุนิสา  เพียรดี                                           3,000.00

15 xxxxxx9573 นายสมบูรณ์   เรืองแก้ว                                           4,000.00

16 xxxxxx9518 นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน                                           4,000.00

17 xxxxxx6221 นายภานุวัชร   แก้วลําหัด                                           4,000.00

18 xxxxxx7580 นางสาวจรีรัตน์   สามารถ                                           3,500.00

19 xxxxxx8235 นางยินดี   คงทน                                           3,500.00



20 xxxxxx4040 นางพาณิภัค  แซ่ภู่                                           3,500.00

21 xxxxxx4164 นายสมนึก  คิดดี                                           4,500.00

22 xxxxxx7738 น.ส.วันวิสาข์  รักษาวงศ์                                           4,000.00

23 xxxxxx8143 นางพริตา  ยอดสุรางค์                                           3,500.00

24 xxxxxx1354 นางสมจิต หน่อมาก                                           3,500.00

25 xxxxxx6673 น.ส.สาธนี  กุศลสกุล                                           1,500.00

26 xxxxxx2617 นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย                                           3,500.00

27 xxxxxx8519 นางวิภา     ไอยราคม                                           4,000.00

28 xxxxxx5619 นางณหทัย  อนุจร                                           3,500.00

29 xxxxxx1185 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์                                           3,300.00

30 xxxxxx0772 นางอนงค์  ทองนุ่น                                           4,000.00

31 xxxxxx9382 นางสุวิมล  ไชยถาวร                                           4,000.00

32 xxxxxx2634 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ                                           4,000.00

33 xxxxxx3361 นางณัฎฐชล จันทร์สุวรรณ                                           4,000.00

34 xxxxxx6729 น.ส.ณฐมน     โกเมศ                                           4,000.00

35 xxxxxx2935 น.ส.อุดมศรี   บัวแก้ว                                           4,000.00

36 xxxxxx2007 นางดุษฎี   ชายภักตร์                                           4,000.00

37 xxxxxx4946 นายโชคดี  ใจแน่                                           4,000.00

38 xxxxxx2502 นางอารีย์  อุดมดี                                           4,000.00

39 xxxxxx2943 นางนันทพร  อามิตร                                           4,000.00



40 xxxxxx9862 นางโรจนี   เลื�องสีนิล                                           4,000.00

41 xxxxxx4257 นายอนุพงศ์ กาสรสุวรรณ                                           7,000.00

42 xxxxxx5905 นางมณฑา  ชูแก้วร่วง                                           2,676.27

43 xxxxxx0578 นางธัญญชล จิระภัคฆนากร                                           4,000.00

44 xxxxxx4996 นางพรพิมล    ศิริอนันต์                                           4,000.00

45 xxxxxx5314 นางพัชรีย์   เอียดแก้ว                                           4,000.00

46 xxxxxx8334 น.ส.อําไพ    คุ้มภัยรัตน์                                           3,500.00

47 xxxxxx1313 นางอดใจ  ทองคํา                                           8,000.00

48 xxxxxx7846 นายธีระศักดิ�  อินทร์ช่วย                                           8,000.00

49 xxxxxx9376 นายสุธี  พันธุ์พิพัฒน์                                           3,500.00

50 xxxxxx5335 นายอนันต์   ผลอินทร์                                           3,200.00

51 xxxxxx5245 นางสุนีย์   แก้วเมือง                                           4,000.00

52 xxxxxx9132 นายทวีศักดิ�  รัตนจิตต์                                           3,700.00

53 xxxxxx8838 นางจุไรรัตน์  หมื�นทิพย์                                           5,000.00

54 xxxxxx2752 นางเสาวลักษณ์ ทองเหลือ                                           3,500.00

55 xxxxxx7540 นางกฤษณา เกิ�นโนนกอก                                           4,000.00

56 xxxxxx1747 นายประเสริฐ      แซ่คุ้ง                                           3,500.00

57 xxxxxx2155 นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน                                           4,000.00

58 xxxxxx3921 น.ส.ถวิล  แซ่เดี�ยว                                           4,000.00

59 xxxxxx8304 น.ส.วิลาศ   จิตต์มั�น                                           4,000.00



60 xxxxxx8287 ส.อ.สมชัย   รัตนพันธ์                                           3,500.00

61 xxxxxx3125 นางจุฑาทิพย์  บัวพูน                                           3,500.00

62 xxxxxx0640 นายวัฒนา   แก้วนพรัตน์                                           7,000.00

63 xxxxxx8606 นางสุพาภร วุฒิเศรษฐ์                                           3,500.00

64 xxxxxx2240 นางอวยพร  นาคะ                                           4,000.00

65 xxxxxx7580 นางจิตรา  สังข์เกื�อ                                           4,000.00

66 xxxxxx8293 นางโชติกา  ชูแก้ว                                           4,000.00

67 xxxxxx3203 นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว                                           4,000.00

68 xxxxxx7925 นายเจนจิตต์  สุขรุ่ง                                           3,500.00

69 xxxxxx1816 นางบําเพ็ญ   ไชยศรี                                           3,500.00

70 xxxxxx5587 นางนงคราญ ตาแก้ว                                         32,000.00

71 xxxxxx2051 นางสุรัติสินี(สุจารีย์)  กุลเทศ                                           3,500.00

72 xxxxxx9993 นางสุภา   นาวารัตน์                                           4,000.00

73 xxxxxx1901 นายสมมาศ    หนูแก้ว                                           4,000.00

74 xxxxxx3891 นายจีรวิทย์  มั�นคงวัฒนะ                                           3,500.00

75 xxxxxx2060 นายอนันทน์  แดงเรือง                                         10,500.00

76 xxxxxx4348 ว่าที� ร.ต.โชคดี  เภรีภาส                                           4,000.00


	Detail

