
เลขทีบั่ญชี ช่ือ จ านวนเงิน หมายเหตุ

xxxxxx1185 นางกฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00            

xxxxxx7540 นางกฤษณา  เก้ินโนนกอก 6,000.00            

xxxxxx7580 นางจิตรา  สังขเ์ก้ือ 6,000.00            

xxxxxx3891 นายจีรวิทย ์ มัน่คงวฒันะ 3,500.00            

xxxxxx3125 นางจุฑาทิพย ์ บวัพนู 4,300.00            

xxxxxx7925 นายเจนจิตต ์ สุขรุ่ง 6,000.00            

xxxxxx2155 นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00            

xxxxxx4946 นายโชคดี  ใจแน่ 4,800.00            

xxxxxx4348 วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 4,700.00            

xxxxxx8293 นางโชติกา  ชูแกว้ 6,000.00            

xxxxxx6729 น.ส.ณฐมน  โกเมศ 4,400.00            

xxxxxx5619 นางณหทยั  อนุจร 5,900.00            

xxxxxx3361 นางณฎัฐชล จนัทร์สุวรรณ 5,900.00            

xxxxxx0708 นางดวงฤดี   แกว้มณี 14,400.00          

xxxxxx2007 นางดุษฎี   ชายภกัตร์ 4,100.00            

xxxxxx3921 น.ส.ถวิล  แซ่เด่ียว 4,000.00            

xxxxxx9132 นายทวีศกัด์ิ  รัตนจิตต์ 3,700.00            

xxxxxx0578 นางธญัญชล จิระภคัฆนากร 6,000.00            

xxxxxx7846 นายธีระศกัด์ิ อินทร์ช่วย 4,000.00            

xxxxxx5587 นางนงคราญ ตาแกว้ 12,000.00          

xxxxxx0890 นางนราวดี ชูแกว้ 6,000.00            

xxxxxx2943 นางนนัทพร   อามิตร 4,100.00            

xxxxxx1816 นางบ าเพญ็  ไชยศรี 6,000.00            

xxxxxx1747 นายประเสริฐ  แซ่คุง้ 6,000.00            

xxxxxx4996 นางพรพิมล  ศิริอนนัต์ 5,000.00            

xxxxxx8143 นางพริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00            

xxxxxx5314 นางพชัรีย ์  เอียดแกว้ 6,000.00            
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เลขทีบั่ญชี ช่ือ จ านวนเงิน หมายเหตุ

xxxxxx4040 นางพาณิภคั  แซ่ภู่ 5,000.00            

xxxxxx9862 นางโรจนี     เล่ืองสีนิล 6,000.00            

xxxxxx8104 นางวธีวรรณ  โฮมวิชญากรณ์ 4,000.00            

xxxxxx7738 น.ส.วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00            

xxxxxx8519 นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00            

xxxxxx8304 น.ส.วิลาศ   จิตตม์ัน่ 4,000.00            

xxxxxx8287 ส.อ.สมชยั   รัตนพนัธ์ 6,000.00            

xxxxxx1354 นางสมจิต หน่อมาก(จนัทร์จิรา  ชูศรีพฒัน)์ 4,300.00            

xxxxxx2578 นายสมพงษ ์ ศรีจนัทร์ 5,600.00            

xxxxxx1901 นายสมมาส  หนูแกว้ 4,000.00            

xxxxxx6673 น.ส.สาธนี  กุศลสกุล 1,500.00            

xxxxxx5934 นางสุดาจิตร  สกุณา 6,000.00            

xxxxxx3203 นางสุดารัตน์  ขวญัแกว้ 6,000.00            

xxxxxx9376 นายสุธี  พนัธุ์พิพฒัน์ 4,000.00            

xxxxxx5245 นางสุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00            

xxxxxx2617 นางสุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00            

xxxxxx8606 นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 5,000.00            

xxxxxx9993 นางสุภา   นาวารัตน์ 6,000.00            

xxxxxx2752 นางเสาวลกัษณ์ ทองเหลือ 6,000.00            

xxxxxx1313 นางอดใจ  ทองค า 4,000.00            

xxxxxx0772 นางอนงค ์  ทองนุ่น 6,000.00            

xxxxxx5335 นายอนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00            

xxxxxx4257 นายอนุพงศ ์กาสรสุวรรณ 4,500.00            

xxxxxx2240 นางอวยพร  นาคะ 6,000.00            

xxxxxx2502 นางอารีย ์ อุดมดี 6,000.00            

xxxxxx8334 น.ส.อ าไพ   คุม้ภยัรัตน์ 3,500.00            

xxxxxx2935 น.ส.อุดมศรี   บวัแกว้ 4,600.00            

xxxxxx6698 นายจิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 6,000.00            
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xxxxxx1122 นางกนัยา   อกัษรทอง 6,000.00            

xxxxxx8340 นางจิตติมา  เพชรมูณีย์ 6,000.00            

xxxxxx3628 นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 3,000.00            

xxxxxx2519 นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00            

xxxxxx2400 นางปทิตตา จนัทร์สวา่ง 6,000.00            

xxxxxx2223 น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00            

xxxxxx7637 นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 6,000.00            

xxxxxx6221 นายภานุวชัร  แกว้ล าหดั 6,000.00            

xxxxxx8235 นางยนิดี   คงทน 3,500.00            

xxxxxx0921 น.ส.รณิดา  อินนุพฒัน์ 6,000.00            

xxxxxx6903 นางวนัเพญ็   ด าแกว้ 7,000.00            

xxxxxx2474 นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00            

xxxxxx9573 นายสมบูรณ์   เรืองแกว้ 6,000.00            

xxxxxx0948 นางสุจารี   สินภิบาล 4,000.00            

xxxxxx9518 นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 6,000.00            

xxxxxx9009 นางสุนิสา  เพียรดี 3,000.00            

xxxxxx1916 นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00            

xxxxxx0956 นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00            
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xxxxxx9191 นางณภคั  อินทร์ปาน 16,000.00          

xxxxxx6888 นางสาวสรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 24,274.00          

xxxxxx5621 นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป 35,000.00          

xxxxxx8485 นางสาวยพุยงค ์ เกตุแกว้ 42,000.00          

xxxxxx1122 นางกนัยา   อกัษรทอง 400.00               

xxxxxx8340 นางจิตติมา  เพชรมูณีย์ 8,533.62            

xxxxxx2519 นายไตรรงค ์ สาดแว  6,533.62            

xxxxxx2400 นางปทิตตา จนัทร์สวา่ง 6,533.62            

xxxxxx2223 น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,533.62            

xxxxxx7637 นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 8,533.62            

xxxxxx6221 นายภานุวชัร  แกว้ล าหดั 6,533.62            

xxxxxx0921 น.ส.รณิดา  อินนุพฒัน์ 8,533.62            

xxxxxx2474 นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,533.62            

xxxxxx9573 นายสมบูรณ์   เรืองแกว้ 6,533.62            

xxxxxx9518 นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 6,533.62            

xxxxxx1916 นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,533.62            

xxxxxx2996 นายวีระพนัธ์  โชติวนั 6,666.52            

xxxxxx5945 นางมนัทนา  รัตนะรัต 533.62               
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