
ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายไตรรงค ์ สาดแว xxxxxx2519 18,500.00                     

นายวีระพนัธ์   โชติวนั xxxxxx2996 12,900.00                     

นางเพญ็  เสมอภพ xxxxxx3859 25,000.00                     

นางกชทกร  วฒิุมานพ xxxxxx2804 3,100.00                       

นายถวิล   สารรักษ์ xxxxxx6653 14,400.00                     

นางหนูเรียม   วงคม์ะยรุา xxxxxx0054 12,900.00                     

นางอรุณ    แกว้พิชยั xxxxxx2024 18,000.00                     

นายบรรเทิง    ศิริมุสิกะ xxxxxx2632 2,900.00                       

นายสุนทรพิพิธ  สงหนู xxxxxx6194 10,400.00                     

นางสุพรรณี   แกว้ส่ีดวง xxxxxx9767 16,000.00                     

นายมาโนช   จนัทพราหมณ์ xxxxxx9213 25,000.00                     

นางอมัภา   ครุฑนุย้ xxxxxx8878 25,000.00                     

นางยพิุน    โกมล xxxxxx9227 5,460.00                       

นายไสว   ชีชา้ง xxxxxx3605 10,480.00                     

นางเยาวนิตย ์  นวลละออง xxxxxx3506 300.00                          

นางปราณี   ณฐัคุณานนท์ xxxxxx4151 300.00                          

นางชออ้น   อภยัจิตต์ xxxxxx6440 300.00                          

นายสาคร  นุย้เกล้ียง xxxxxx9051 450.00                          

นางสุดใจ   ขวญัศรี xxxxxx3690 500.00                          

นางทิพยรั์ตน์   หนูนุ่น xxxxxx0258 500.00                          

นางสุวรา  โภชนสมบูรณ์ xxxxxx8820 500.00                          

นางสาวทิศิภกัด์ิ  เก้ือรุ่ง xxxxxx7761 500.00                          

นางเพญ็ศรี  สืบสม xxxxxx9906 500.00                          

นางพรพิมล  ฤทธ์ิเล่ือน xxxxxx6763 500.00                          

น.ส.วิรัตน์   จิตเนียม xxxxxx3193 800.00                          

นางปวีณา  ทรงเดชะ xxxxxx5229 1,000.00                       

นายจินดา   คงเรือง xxxxxx2374 1,000.00                       

นางสุรีรัตน์   โพธ์ิทอง xxxxxx3781 1,000.00                       

นางศิริวรรณ   ขนุรักษ์ xxxxxx7407 1,600.00                       

ค่ำกำรศึกษำบุตร



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางยพุา   เพชรรัตน์ xxxxxx6735 1,750.00                       

น.ส.นราวดี   หลิมศิริ xxxxxx9565 2,100.00                       

นางนุจรี  ชายเกตุ xxxxxx0929 2,150.00                       

นางจริยา   สังขแ์กว้ xxxxxx7894 2,400.00                       

นางส าอางค ์  รัตนพนัธ์ xxxxxx8198 2,400.00                       

นายช านาญ   รอดเรืองฤทธ์ิ xxxxxx1644 2,400.00                       

นางประไพ  อินกิติ xxxxxx4653 2,400.00                       

นางภรธนณทั (ภสัรัญชก์ร)  จินา xxxxxx8647 2,400.00                       

นางวนัดี   ยอดราช xxxxxx8906 2,400.00                       

นางเนาวรัตน์   ขนุทอง xxxxxx7406 2,900.00                       

นางรัญจวน  นิลสุข xxxxxx6599 2,900.00                       

นางสมคิด   ยหีวงักอง xxxxxx5501 3,300.00                       

นางกลัยาณี   อุทยัทศัน์ xxxxxx1839 4,800.00                       

นางประทีป  สุขสวสัด์ิ xxxxxx5368 6,500.00                       

นางทศันีย ์  นฤนาทนามกร xxxxxx2636 10,440.00                     

นายวลัณี   จนัทร์คงหอม xxxxxx9398 11,000.00                     

นางสุคนธ์   สุขพุ่ม xxxxxx6740 11,500.00                     

นางวิลาวณัย ์  อ่อนแกว้ xxxxxx8147 11,500.00                     

นายวิมล   อภยัรัตน์ xxxxxx7202 11,500.00                     

นางมยรีุ  เมืองทอง xxxxxx6375 11,600.00                     

นางสายตา  น าแกว้ xxxxxx1020 12,100.00                     

นางธิดารัตน์   หมีนปาน xxxxxx5132 12,500.00                     

นางศิริพร   สุขนุย้ xxxxxx7148 12,500.00                     

นายธงชยั   แกว้ชูเสน xxxxxx8777 12,550.00                     

นายณรงค ์  ทองเพท xxxxxx0612 13,000.00                     

นายจิรัฐต ์ เมืองสง xxxxxx9253 13,300.00                     

นางศศิธร   ชนะสิทธ์ิ xxxxxx0254 13,800.00                     

นายปรีชา   มากมณี xxxxxx8367 14,500.00                     

นายนริศ   อินนุรักษ์ xxxxxx2860 14,800.00                     

นางวริยา   สงเนียม xxxxxx5795 15,000.00                     



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางธนิตา   สิงห์เน่ียว xxxxxx2414 15,000.00                     

นางสุภา  สมุหเสนีโต xxxxxx7571 16,000.00                     

นางรัตนา   ขนัทโรจน์ xxxxxx3868 16,200.00                     

นางวาสนา  หนูพว่ง xxxxxx3703 18,000.00                     

นางเรืองรัตน์  กรัษนยัรวิวงศ์ xxxxxx7043 19,000.00                     

นายจ านนัท ์  นาคินทร์ xxxxxx1428 21,000.00                     

นางปราณี   เหล็มหมาด xxxxxx6065 23,000.00                     

นางกนิษฐา   เพชรยอ้ย xxxxxx8827 50,000.00                     

นางพิมพป์ระไพ  จนัทร์กลบั xxxxxx6360 350.00                          

นางอุไรวรรณ   นรินทร xxxxxx2609 500.00                          

นางก้ิมจ้ิว  รัตนานุกูล xxxxxx6689 650.00                          

นายทวชัชยั   นางนวล xxxxxx2492 1,325.00                       

นายภณ   เพง็สกุล xxxxxx9762 1,500.00                       

นางพิไลวรรณ   วงคส์วา่ง (ศุภทัรชา) xxxxxx8088 1,700.00                       

นางนาฎชนก   ศรีเจริญ xxxxxx2827 1,800.00                       

นางณฐันนัท ์  จ้ิวบุญชู xxxxxx3629 1,800.00                       

นางสุกานดา   เงินแกว้ xxxxxx6181 1,950.00                       

นายราชนั   สุทธิธรรม xxxxxx0889 1,950.00                       

นางสาวผกากรอง  ตรงแกว้(โยธารักษ)์ xxxxxx4506 2,000.00                       

นายพฒิุพงศ(์ภานุ)   ทุ่งสวา่ง xxxxxx4859 2,000.00                       

นายจ านงค ์  ชยัเพช็ร xxxxxx0101 2,100.00                       

นายเด่นวฒัน  ลกัคุนา xxxxxx3513 2,400.00                       

นางผ่องพรรณ  เพชรทวี xxxxxx1509 2,400.00                       

นายมนูญ   ทิตยว์ลัลี xxxxxx5599 2,400.00                       

นายเดโช   ประดงจงเนตร xxxxxx9620 2,400.00                       

นส.จิราพร  บุญมาก xxxxxx5420 2,400.00                       

นางอภิญญา   บุรีมาศ xxxxxx4777 2,400.00                       

นายอวยชยั  หิรัญกาญจน์ xxxxxx2553 2,400.00                       

นางจิตติมา   วชิระพงษ์ xxxxxx5232 2,400.00                       

นายไพรัช   สุคตะ xxxxxx2712 2,400.00                       



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางวนัดี   แป้นสุข(ฮอฟสตาด) xxxxxx9629 2,900.00                       

นายพรพิมล  พลายดว้ง xxxxxx2610 3,150.00                       

นางชญาน์ณณัท(์นนัทิยา)  ฉนัทวิบูลย์ xxxxxx1692 4,000.00                       

นายพิชาภพ   ศรีทองมาศ xxxxxx7599 4,000.00                       

นางผานิต   ษรเดช xxxxxx2581 4,500.00                       

นายพยสั   คีรีพนัธุ์ xxxxxx9324 4,650.00                       

นายสงบ   บุญกอง xxxxxx7585 4,700.00                       

นางสาวอรเพญ็   ชนะสุข xxxxxx3440 4,800.00                       

นางโสภา  เส้งสุย xxxxxx6763 4,800.00                       

นางสาวปฤณฆรัชต  ศรีใหม่ xxxxxx4849 4,800.00                       

นางสุนิดา   วฒันา xxxxxx9631 4,950.00                       

นางพชัรี   ยอดรักษ์ xxxxxx3959 5,360.00                       

นายธวชั  ไกรนุกูล xxxxxx3901 6,400.00                       

นายเชาวลิตร   ศรีใหม่ xxxxxx2134 7,000.00                       

นางบุษกร   ศรีพิทกัษ์ xxxxxx6863 7,200.00                       

นายวราวิทย ์  เจริญสุข xxxxxx7891 7,700.00                       

นางอารีย ์  อุดมดี xxxxxx2502 8,800.00                       

นายวฒันา   จรนิตย์ xxxxxx2050 9,250.00                       

นางอุทยั   พิกุลงาม xxxxxx3106 9,300.00                       

นายถาวร  ยอดเจริญ xxxxxx2224 9,300.00                       

นายธนิต   ทองถึง xxxxxx7810 9,500.00                       

นายสุวฒัน์  มะเดช xxxxxx3864 9,600.00                       

นายสันติกร  รักสองหม่ืน xxxxxx7906 9,700.00                       

นางนงลกัษณ์   จนัทวงศ์ xxxxxx5362 10,400.00                     

นายพรพฒัน์   พรหมขวญั xxxxxx6820 10,500.00                     

นางรัตนา   คะหะวงศ์ xxxxxx7154 10,700.00                     

นางอาภรณ์  รัตนคช xxxxxx5252 10,700.00                     

นางสุภาณี   พรหมราช xxxxxx2363 11,000.00                     

นางอมัพวลัย ์ นุ่นสง xxxxxx5215 11,000.00                     

นางศิริวรรณ  ทองนอก xxxxxx9714 11,000.00                     



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายสุวรรณ   ดิษฐฐาน xxxxxx3089 11,500.00                     

นางบุษรา   ทองมณี xxxxxx6348 11,600.00                     

นางชนาธิป  ราชภูชงค์ xxxxxx6330 12,000.00                     

นางสุนีย ์ เชยบวัแกว้(มุขเจริญผล) xxxxxx6354 12,400.00                     

นางอรัญญา  ยกลว้น xxxxxx5468 12,400.00                     

นางอรสา   ชุมชาตรี xxxxxx8993 12,500.00                     

นางอญัชนั   ไชยรัตน์ xxxxxx7172 12,500.00                     

นางธนิสรา   ชูขนัธ์ xxxxxx7358 12,500.00                     

นายจทณั  คงทอง xxxxxx7127 12,500.00                     

นายณรงค ์ วงัปรีชา xxxxxx1902 12,500.00                     

นางสุจิตรา  สุวรรณา xxxxxx7990 12,500.00                     

นางถวิลหา  วิจิตรพนัธ์ xxxxxx9168 12,500.00                     

นายชยัณรงค ์ วิไลศรี xxxxxx4115 12,500.00                     

นางเวียงนา   ปานหงษ์ xxxxxx2679 12,500.00                     

นายสมพร   ผลอินทร์ xxxxxx5301 12,700.00                     

นายปริญญา  นุ่มนอ้ย xxxxxx5047 12,850.00                     

นางจุฑาภรณ์   ทองคงแกว้ xxxxxx8870 12,900.00                     

นางสุภาภรณ์   ทองใหญ่ xxxxxx1637 12,900.00                     

นางจิราภรณ์  ถนอมสิน xxxxxx6256 13,570.00                     

นางมฌัชิมา   วรรณวาส xxxxxx1086 13,800.00                     

นางนงนภสั   ธาระปรีชากุล xxxxxx7889 13,950.00                     

นายบุญพา   ยานพะโยม (นางดีรูบา) xxxxxx0689 13,950.00                     

นางกฤษณา   เก้ินโนนกอก xxxxxx7540 14,000.00                     

นางศุภวรรณ   สวนจนัทร์ xxxxxx5758 14,040.00                     

นางละออ  ชนกชนีกุล xxxxxx1420 14,300.00                     

นางอคัคเอ้ือ   ปรีชาวาท xxxxxx5619 14,500.00                     

นายจ าลอง   สัจจารักษ์ xxxxxx9216 15,000.00                     

นางวรรณี   ทองกนั xxxxxx6267 15,000.00                     

นายสุนทร   ทองเอียด xxxxxx6881 15,750.00                     

นางศิริจนัทร์   รัตนะ xxxxxx1715 16,300.00                     



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสาวศรีสุดา  บุญแสวง xxxxxx3623 16,300.00                     

นายไสว  คงไพฑูรย์ xxxxxx6822 16,500.00                     

 นางพึงพิศ   กีรติกรพิสุทธ์ิ xxxxxx7399 16,600.00                     

นายจรินทร์  ทองปัสโน xxxxxx2499 17,500.00                     

นายบุญณรงค ์  ขลิบทอง xxxxxx5876 22,000.00                     

นางค านึง  ทิพยบ์ุญแกว้ xxxxxx3106 23,460.00                     

นายสกล   จรุงกิจสิทธิกุล xxxxxx4415 24,500.00                     

นายเมทา   โอลาพฤกษ์ xxxxxx6942 25,000.00                     

นางศุภวรรณ   สงแกว้ xxxxxx8205 25,000.00                     

นายสมนึก  คงนก xxxxxx1085 25,000.00                     

นายอานนท ์  เอ่งฉ้วน xxxxxx3532 25,000.00                     

นางพฒัจิรา  จนัทร์ด า xxxxxx1130 25,000.00                     

นางจาริณี   รักอาชีพ xxxxxx6131 26,250.00                     

นายสากล   ดอกบวั xxxxxx8335 27,500.00                     

นางชนิฎา   จนัทวี xxxxxx6461 39,000.00                     


