
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
สาคร  สุภทัรประทีป 1,500.00                            xxxxxx5621

ลดัดาวลัย ์ แกว้สองดวง 8,100.00                            xxxxxx8800

เสาวนี  ลมยัพนัธ์ 7,500.00                            xxxxxx4454

ไพเราะ  ศรีมีชยั 9,858.00                            xxxxxx3758

นพคุณ  พลูสวสัด์ิ 675.00                               xxxxxx8107

สุรณาต  เพช็รภูเขียว 8,555.00                            xxxxxx0908

รัชนี  พลชยั 9,650.00                            xxxxxx2789

สุนิสา  เชาวลิต 675.00                               xxxxxx0894

สุคนธ์  สุขขา 4,100.00                            xxxxxx0030

ชาลิสา  ส้มเขียวหวาน 8,800.00                            xxxxxx2155

จรินทร์  ทองปัสโน 3,800.00                            xxxxxx2499

ธนพล(อาลกัษณ์)   คานแกว้ 14,000.00                          xxxxxx5054

สมชยั รัตนพนัธ์ 7,500.00                            xxxxxx8287

จุฑาทิพย ์บวัพนู 7,500.00                            xxxxxx3125

ทศันีย ์สุขเนาว์ 10,360.00                          xxxxxx8415

อุดม   เจริญผล 5,000.00                            xxxxxx2469

ขจร   ชูวาลา 8,800.00                            xxxxxx3669

สุภาพ  รักถ่ินเดิม 4,100.00                            xxxxxx5874

สิทธิพร  ปรีชา 7,100.00                            xxxxxx9620

วนิดา  ดารากุล 4,100.00                            xxxxxx7629

วชัรพงศ ์ นุราช 7,500.00                            xxxxxx2642

วชิระ  ชินวงศ์ 5,700.00                            xxxxxx6202

เบญจมาศ  เขียวฤทธ์ิ 7,500.00                            xxxxxx8311

กอบกุล  ภาติกะโชดก 8,800.00                            xxxxxx1036

สาวิตรี  ทองจ ารัส 7,500.00                            xxxxxx0416

ดุสิต  คงจนัทร์ 13,150.00                          xxxxxx2297

ศุภชยั  คูหาพงศ์ 11,200.00                          xxxxxx1618

จิราภรณ์  ชูตั้งตน้(จุติภาค) 2,500.00                            xxxxxx4191

อุไรวรรณ   เท่ียวแสวง 4,400.00                            xxxxxx4117

โสภิต   เหมทานนท์ 1,500.00                            xxxxxx7380

สมชาย ช่วยบุญชู 3,800.00                            xxxxxx7798

อนนท ์ จงไกรจกัร 4,100.00                            xxxxxx9994

สุดา  จนัทร์สุรางค์ 3,800.00                            xxxxxx8758

ช าระหนีบุ้คคลที ่3 ออมสินข้าราชการครูในสังกัด



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
ชุติมนัต ์ วฒิุมานพ 3,800.00                            xxxxxx8757

จ านงค ์ สิงห์สุวรรณ 11,084.00                          xxxxxx3169

อรรถ  เภรีกุล 9,800.00                            xxxxxx7874

ปานทิพย ์ มีสวสัด์ิ 7,000.00                            xxxxxx9949

วิทยา  สุวรรณ 10,600.00                          xxxxxx2032

หทยัรัตน์  วตัรุจีกฤต 11,300.00                          xxxxxx0930

มนูญ  หวนัเหล็ม 2,900.00                            xxxxxx8174

รัฐนนัท ์ (ระยบั)  ยโุสต 4,100.00                            xxxxxx5804

อโณทยั  ถาวโรฤทธ์ิ 8,800.00                            xxxxxx0133

สมศกัด์ิ  ทองค า 3,600.00                            xxxxxx6509

นาวสุภาวดี  สุรยพล(ด าเนินผล) 2,500.00                            xxxxxx9392

อญัชนั   ไชยรัตน์ 4,100.00                            xxxxxx7172

อาภรณ์  มชัฌิกะ 4,100.00                            xxxxxx7326

ทรงพร  ทองนวล 7,500.00                            xxxxxx1090

สมบติั   ยศกิจ 3,300.00                            xxxxxx3255

สมจิตร   ชฏากาญจน์ 4,100.00                            xxxxxx8411

สมโภชน์  สมพงศ์ 100.00                               xxxxxx2301

สุรีรัตน์  เผือกจีน 7,500.00                            xxxxxx6716

กฤติยา  ชยัณรงค์ 7,500.00                            xxxxxx8661

วรรณี  ทองกนั 7,500.00                            xxxxxx6267

จินตรัตน์  ทิพยสุ์ขมุ 2,500.00                            xxxxxx6560

ศุภณฏัฐ์   สิริกาญจน์ 20,400.00                          xxxxxx4625

วิฑูรย ์  ชุมข า 25,500.00                          xxxxxx0164

กฤติกา  จ  านง 2,500.00                            xxxxxx5412

วนัเพญ็  ชุมพร้อมญาติ 4,100.00                            xxxxxx2931

ณฐักร  จ้ิวฮวด 6,750.00                            xxxxxx0452

วิรัตน์  จนัทร์เพชร 4,100.00                            xxxxxx5170

สุรพล  จนัทร์มณี 1,500.00                            xxxxxx4588

ศิริวรรณ  ทองกลดั 4,400.00                            xxxxxx9598

สันตย์า  คลา้ยไชยา 7,500.00                            xxxxxx3409

ธีระวฒิุ     มีประดิษฐ์ 11,300.00                          xxxxxx3135

อาพร  สวนกูล 8,800.00                            xxxxxx0120

โรจนี       เล่ืองสีนิล 14,100.00                          xxxxxx9862

อนุ  แสงแกว้ 7,500.00                            xxxxxx9301



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
จุรีรัตน์  เสนา 7,500.00                            xxxxxx3732

นงลกัษณ์  จนัทวงศ์ 3,800.00                            xxxxxx5362

กรีภพ  ละเอียด 11,100.00                          xxxxxx1912

สิริพงศ ์ ดว้งศรีทอง 21,300.00                          xxxxxx7379

ประนอม  วงษวิ์จารณ์ 7,600.00                            xxxxxx4088

อรุณ    พงศเ์พช็ร 9,900.00                            xxxxxx4193

สวสัด์ิ       หนูจนัทร์ 9,200.00                            xxxxxx6816

อนนัท ์ อินทะเสโน 4,100.00                            xxxxxx5717

สมพร  จนัทร์แดง 3,994.89                            xxxxxx6455

ขอ้งทิพย ์ มีแกว้ 2,940.00                            xxxxxx8295

วรางค ์ ราชนิยม 9,900.00                            xxxxxx6906

พรพิมล  ศิริอนนัต์ 12,000.00                          xxxxxx4996

คนึงนาท  ธรรมขนัธ์ 7,500.00                            xxxxxx7221

จุฑาภรณ์  พรหมพิทกัษ์ 6,200.00                            xxxxxx9101

ทรงเกียรติ  ประดิษฐ์ 1,500.00                            xxxxxx8512

ภาสินี  ยะกณัฐะ 7,500.00                            xxxxxx3163

เชาวลิตร  ศรีใหม่ 7,500.00                            xxxxxx2134

พรพฒัน์  พรหมขวญั 7,500.00                            xxxxxx6820

อจัฉรา  ชูแกว้ 5,600.00                            xxxxxx4243

สมศรี   โพทะโสม 1,500.00                            xxxxxx8160

รัตนา  ฤทธิรงค์ 7,500.00                            xxxxxx3601

สุธี   สกุลคง 7,500.00                            xxxxxx1070

วิระ  พนูเอียด 8,800.00                            xxxxxx6553

ชูศกัด์ิ  นวลจุย้ 7,500.00                            xxxxxx6409

จรรยพร  แจง้จุล 7,500.00                            xxxxxx8112

สานิตย ์ แจง้จุล 7,500.00                            xxxxxx2992

ศิริเพญ็  หนูเกล้ียง 7,500.00                            xxxxxx3544

ภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ 10,500.00                          xxxxxx5482

จิราวรรณ  บวัเกตุ 10,800.00                          xxxxxx1656

จรงค ์ วรรณศิลป์ 3,800.00                            xxxxxx3554

วิทูล   สนธิเมือง 4,100.00                            xxxxxx4430

นงเยาว ์ บุญสุข(กาญจนาประดิษฐ)์ 4,100.00                            xxxxxx6764

สุทิชา  ปรีดาศกัด์ิ(ชุมชอบ) 4,500.00                            xxxxxx0725

นฎัฐพร  บุญกอง 8,800.00                            xxxxxx4254



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
วิชยั  ราชธานี 7,500.00                            xxxxxx8845

ค านึง ทิพยบ์ุญแกว้ 7,500.00                            xxxxxx3106

อารี  วรรณทิพย์ 9,900.00                            xxxxxx0548

สมหมาย บวัจนัทร์ 1,500.00                            xxxxxx7177

กิตติมา  โอพัง่ 3,800.00                            xxxxxx0142

สุนนัทิยา  ปรีชารัตน์ 3,800.00                            xxxxxx9327

วิชาติ   หว้ยล ้า 2,500.00                            xxxxxx4320

สุขมุ  เพง่พิศ 1,500.00                            xxxxxx5415

สุดาจิตร์  สกุณา 7,500.00                            xxxxxx5934

สมคิด  ขวญัแกว้ 7,500.00                            xxxxxx7205

สุบรรณ  ศรีระบาย 6,200.00                            xxxxxx1793

สมพงศ ์ เล่งวงศ์ 5,600.00                            xxxxxx2494

บุญเอก  นวลล่อง 8,800.00                            xxxxxx5757

จ าลอง  สุวรรณบ ารุง 4,100.00                            xxxxxx3678

จุไรรัตน์  สวสัดิสาร 5,600.00                            xxxxxx1677

อรุณีย ์ วงษศ์รีปาน 7,500.00                            xxxxxx8419

วิชิต  พนูแกว้ 7,500.00                            xxxxxx7088

จกัรพนัธ์  สิทธิกร 14,300.00                          xxxxxx5763

ราชยั  ช่วยชู 7,500.00                            xxxxxx6403

สมยศ  ไชยสุภา 7,500.00                            xxxxxx2933

ไพโรจน์  จุลนวล 8,800.00                            xxxxxx9419

ปรีชา  ทรงสุวรรณ 700.00                               xxxxxx9405

อิสริยา  บุญมา 4,100.00                            xxxxxx3886

มณฑา  สังขแ์กว้ 1,500.00                            xxxxxx4299

จ าปี  จนัทร์แกว้ 23,200.00                          xxxxxx7508

โกเวท  อมัพกุานนท์ 4,100.00                            xxxxxx6133

ไพโรจน์  มากจนัทร์ 7,500.00                            xxxxxx0938

ชยัศกัด์ิ  คงแกว้ 8,800.00                            xxxxxx3052

กชนนัท ์  ศาลางาม 2,500.00                            xxxxxx4096

สุนิสา  ถนอมพงค์ 7,500.00                            xxxxxx0616

สกุล  นิระภยั 10,500.00                          xxxxxx5841

เยาวลกัษณ์  วรินทรเวช 7,500.00                            xxxxxx6171

สมมาศ  หนูแกว้ 4,800.00                            xxxxxx1901

วีรพล   ปานกอง 8,800.00                            xxxxxx4924



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
พิพฒัน์  ศรชยั 1,300.00                            xxxxxx8852

รวิวรรณ  องัคณานนท์ 15,100.00                          xxxxxx3088

อุทุมพร  พลูสวสัด์ิ 10,400.00                          xxxxxx6990

พิศมยั  วิไลประสงค์ 3,800.00                            xxxxxx8046

จุมพล  งามสง่า 4,100.00                            xxxxxx5632

สถิตย ์ รัตนสิงห์ 4,100.00                            xxxxxx3550

พนิดา  อินณรงค์ 3,800.00                            xxxxxx7250

วสุ  เท่ียวแสวง 4,100.00                            xxxxxx7852

ชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์ 1,500.00                            xxxxxx5788

ณฐัดนยั  สายวิจิตร 7,500.00                            xxxxxx9789

อนิรุธ  สิงห์บ ารุง 23,200.00                          xxxxxx0771

พิมทยั  มหาอุป 4,100.00                            xxxxxx2662

ดาริกา  แกว้นพ 1,500.00                            xxxxxx9098

วนัชยั  คีรีเพช็ร 3,100.00                            xxxxxx3449

ภูษิตา  มีสวสัด์ิ 6,200.00                            xxxxxx0955

ปรีชา  มุสิกอง 6,000.00                            xxxxxx8121

พิมลรัตน์  รัฐธรรม 8,800.00                            xxxxxx3414

ปรีญา  ยอดเพช็ร 1,100.00                            xxxxxx1274

สุกญัญา  จนัทร์จ าปา 1,500.00                            xxxxxx7451

ถาวร  ยอดเจริญ 8,800.00                            xxxxxx2224

สุนทร    เพชรดี 7,500.00                            xxxxxx9900

ช่อทิพย ์ ใจแจง้ 7,500.00                            xxxxxx1474

ณรงค ์ นาคกายสิทธ์ิ 7,500.00                            xxxxxx3885

ประพฤติ  ชุมโรย 7,500.00                            xxxxxx4661

โชคดี  ใจแน่ 4,800.00                            xxxxxx4946

สลิล  สุขแสน 7,500.00                            xxxxxx0565

ชูศรี   รักษาพล(บุญทอย) 7,500.00                            xxxxxx0514

สมนึก  คิดดี 7,500.00                            xxxxxx4164

สุพตัรา  เทพชนะ(วงศว์ชิรา) 6,800.00                            xxxxxx0172

เจนจิตต ์ สุขรุ่ง 2,200.00                            xxxxxx7925

อ านวย  เรืองศรี (ดว้งนุ่ม) 6,800.00                            xxxxxx0598

วิรัตน์  จิตเนียม 7,500.00                            xxxxxx3193

เสาวภา  ช่วยจนัทร์ 5,400.00                            xxxxxx8065

ชาติ  อาษาช านาญ 6,800.00                            xxxxxx9930



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
จงจิตร  นิลวงค์ 4,200.00                            xxxxxx7849

จิรัฐต ์ เมืองสง 11,200.00                          xxxxxx9253

พิสมยั  สามี 4,100.00                            xxxxxx5731

ประไพ  อินถิติ 18,700.00                          xxxxxx4653

เยาวพรรณ  แกว้มาก 2,500.00                            xxxxxx8904

อนุวตัร  พนัธุ์เล่ง 7,500.00                            xxxxxx2985

มาตยา  ภกัดีสังข์ 6,200.00                            xxxxxx2337

จตุพร  สุกยงั 3,800.00                            xxxxxx3438

ลดั  ตีบกลาง 6,200.00                            xxxxxx7039

กลัยา  นามสังข์ 1,500.00                            xxxxxx3970

ศิริวรรณ  ญาณสังฆพนัธ์ 2,100.00                            xxxxxx9684

ธาตรี  สารวงค์ 4,100.00                            xxxxxx7579

เอกพล  ทองพลาย 7,500.00                            xxxxxx8516

ภาษิตา  มาสวสัด์ิ 5,600.00                            xxxxxx4702

พรศรี  สุขสวสัด์ิ 7,500.00                            xxxxxx7350

จุฑาทิพย ์ คงแกว้ 7,500.00                            xxxxxx8095

เฉลียว  ทองเก้ือ 7,500.00                            xxxxxx0442

สุภา  สมุหเสนีโต 4,100.00                            xxxxxx7571

กิติพงษ ์ ทีปะปาล 8,900.00                            xxxxxx0812

สุภาณี  คงทองสังข์ 1,500.00                            xxxxxx6526

สุธางค ์ ชยัพรม 4,100.00                            xxxxxx6075

สุมิตรา  หนูช่วย 10,400.00                          xxxxxx1971

นิพนธ์   มณีปรีชา 22,600.00                          xxxxxx1713

ลดัดา   วฒิุพงศ์ 7,000.00                            xxxxxx6031

สนอง   หมาดเหล่ 4,100.00                            xxxxxx4690

วริยา  สงเนียม 5,000.00                            xxxxxx5795

วิโรจน์  สุวรรณรัตน์ 13,800.00                          xxxxxx9670

ธงชยั  โรจนแพทย์ 3,800.00                            xxxxxx7313

ชะออ้น  โมฆรัตน์ 3,700.00                            xxxxxx5666

ประไพ  มะลิแกว้ 7,500.00                            xxxxxx5633

เรวดี  ดีกล่อม 5,000.00                            xxxxxx2047

อุไร  นิตยป์ราณ 7,500.00                            xxxxxx9866

สมจิตต ์ ตีบกลาง 7,500.00                            xxxxxx7020

มลตรี  ด าช่วย 16,000.00                          xxxxxx6993



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
เอนก  พรมชาติ 8,200.00                            xxxxxx7698

พนิดา  สุขพงษ์ 13,600.00                          xxxxxx5224

ภาณีย ์ โชติไพรัตน์ 2,100.00                            xxxxxx2590

ปรีดา  พลมัน่ 17,800.00                          xxxxxx9352

อุทยัวรรณ  ภูนุชอภยั 8,200.00                            xxxxxx8062

สุจิตรา  หนูสิงห์ 3,800.00                            xxxxxx5722

เนาวรัตน์  สังขโ์พธ์ิ 4,100.00                            xxxxxx5937

อ าไพ  นาคินทร์ 7,500.00                            xxxxxx2755

สมศกัด์ิ  น าแกว้ 6,800.00                            xxxxxx2444

มุกดา  อรุณรังษี 4,700.00                            xxxxxx9956

อภิชาติ  ขาวเผือก 3,100.00                            xxxxxx6342

สุชยั  เจริญพรภกัดี 3,800.00                            xxxxxx6538

อ าพร  สุวรรณโล 4,000.00                            xxxxxx2474

เนาวรัตน์  บุตรกลดั 4,100.00                            xxxxxx7448

รวิวรรณ  สุจินตพงศ์ 16,100.00                          xxxxxx8143

โสภา  สุขพุ่ม 4,100.00                            xxxxxx9873

พิพฒัน์  เหล็มปาน 6,200.00                            xxxxxx2246

ปรีญา  รัตนานุกูล 7,500.00                            xxxxxx5088

จรินทร์  ศรีโยธา 8,800.00                            xxxxxx8372

หทยัทิพย ์ ไชยรัตน์ (ชนะสิทธ์ิ) 3,800.00                            xxxxxx2605

วรรณี  ดว้งเอียด 3,800.00                            xxxxxx8799

ศิริพร  สุขนุย้ 7,500.00                            xxxxxx7148

ทศันีย ์ ช่วยชู 2,500.00                            xxxxxx1193

ธนิตา  สิงห์เน่ียว 7,500.00                            xxxxxx2414

กนัธมล  เพชรคง 5,000.00                            xxxxxx5163

อรวรรณ  นกหมุด 12,400.00                          xxxxxx5713

สุธน  ประดบัศรี 8,500.00                            xxxxxx5185

ประทีป  สุขสวสัด์ิ 6,200.00                            xxxxxx5368

เกรียงไกร  หนูนุ่ม 3,800.00                            xxxxxx9220

ทวี  ทองเมฆ 2,500.00                            xxxxxx9161

พรเพญ็  แปวประเสริฐ 10,000.00                          xxxxxx0312

สมบติั  ชูเล็ก 11,500.00                          xxxxxx6371

วนัดี  สัจจากุล 3,500.00                            xxxxxx4680

ประภาวดี  สัจจากุล 3,800.00                            xxxxxx1129



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
สหสั  ชูโชติ 6,200.00                            xxxxxx0521

สุจรรยา  ประทุมมาศ (ลกัษณะ) 7,500.00                            xxxxxx7999

ทรงศรี  พานิช 7,500.00                            xxxxxx9554


