
ล าดบั เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี  จ  านวนเงิน
006 xxxxxx9573 นายสมบูรณ์   เรืองแกว้ 25,000.00                   
006 xxxxxx2804 นางกชทกร  วฒิุมานพ 14,000.00                   
006 xxxxxx1579 นางวรรณี    ผลหิรัญ 15,325.00                   
006 xxxxxx1420 นางละออ  ชนกชนีกุล 19,100.00                   
006 xxxxxx4473 นางส าเนียง  บุญรอด 14,000.00                   
006 xxxxxx9780 นายอุดมรัตน์   สุขสม 12,000.00                   
006 xxxxxx2216 นางมนทกานติ   ยะโก๊ะ 12,500.00                   
006 xxxxxx4534 นายชีพ   สุวรรณชยั 14,550.00                   
006 xxxxxx1902 นายณรงค ์ วงัปรีชา 12,500.00                   
006 xxxxxx3689 นางผาณิตา   ประพนัธ์บณัฑิต 16,300.00                   
006 xxxxxx8431 นางจตุพร   จุลภกัด์ิ 27,400.00                   
006 xxxxxx8160 นางสมศรี   โพทะโสม 12,500.00                   
006 xxxxxx9902 นางจุรีย ์  ช่ืนบาน 2,000.00                     
006 xxxxxx3221 นายสง่า   นาวารัตน์ 12,500.00                   
006 xxxxxx5923 นางรัตนภรณ์   ไกรนรา 9,900.00                     
006 xxxxxx9205 นางณฏัฐ์กานดา  ด าศรี (หนูนิล) 4,200.00                     
006 xxxxxx9789 นายณฐัดนยั  สายวิจิตร 14,800.00                   
006 xxxxxx1718 นางสายสกุล   เกสรบวั 900.00                        
006 xxxxxx4810 นายจรูญ   เชาวลิต 19,100.00                   
006 xxxxxx0448 นางวิมพวิ์ภา  รักสม 1,800.00                     
006 xxxxxx2224 นายถาวร  ยอดเจริญ 17,216.50                   
006 xxxxxx0304 นายสมเจตน์  ไชยเมือง 14,100.00                   
006 xxxxxx6069 นายอาคม   คมวินยั 6,400.00                     

ค่าการศึกษาบุตร



006 xxxxxx7154 นางรัตนา   คะหะวงศ์ 6,000.00                     
006 xxxxxx1085 นายสมนึก  คงนก 25,000.00                   
006 xxxxxx3108 นางสาวอาทิตตา  ยวงนาค 2,400.00                     
006 xxxxxx9345 นายปกรณ์  เพญ็นุกูล 3,250.00                     
006 xxxxxx3930 นางอุบล ไชยชนะ 9,300.00                     
006 xxxxxx4998 นางวาสนา   หนูหนนั 7,830.00                     
006 xxxxxx3534 นางจิราภรณ์  สุทิน 2,400.00                     
006 xxxxxx4257 นายอนุพงศ ์ กาสรสุวรรณ 2,550.00                     
006 xxxxxx2196 นายวิรัช   รัตนกระจ่าง 10,400.00                   
006 xxxxxx8475 นางอุไรวรรณ  ทองชยั 50,000.00                   
006 xxxxxx5599 นางสกุล  นิระภยั 14,000.00                   
006 xxxxxx2987 นายประจกัษ ์ วฒัพรหม 2,400.00                     
006 xxxxxx7895 นางวีณา   อินณรงค์ 2,400.00                     
006 xxxxxx5843 นายสบาย   ทองสลกั 4,900.00                     
006 xxxxxx4445 นายแสวง  แหลืองแก่ 22,000.00                   
006 xxxxxx7928 นางวิชชุดา   เพช็รภิรมย์ 12,500.00                   
006 xxxxxx0452 นางปัทมพร(สุภาพร)  คงทอง( ขวญัม่ิง) 13,000.00                   
006 xxxxxx6198 นางนพรดา   สารไสยา 16,000.00                   
006 xxxxxx8016 นางส ารวย  กามูณี 4,800.00                     
006 xxxxxx3232 นางเติมทิพย ์  นิชลานนท์ 2,400.00                     
006 xxxxxx3968 นางนงรัตน์   เหมทานนท์ 12,000.00                   
006 xxxxxx0092 นายสมชาย   เพช็รข า 8,110.00                     
006 xxxxxx5346 นางพชัรี   จ้ิวฮวด 2,400.00                     
006 xxxxxx4745 นายวนิต   หมีรักษา 3,600.00                     
006 xxxxxx6765 นายอรัญญา   ชยัจนัดี 9,300.00                     



006 xxxxxx2878 นางรัตนา  วิเวกรวงทอง 13,100.00                   
006 xxxxxx3621 นายอภิชยั   ณ นคร 22,000.00                   
006 xxxxxx3588 นายสมมารถ  จ  านองวฒิุ 21,000.00                   
006 xxxxxx7540 นางกฤษณา   เก้ินโนนกอก 19,000.00                   
006 xxxxxx6705 นางไรหยาด   มะห์โมดี 1,500.00                     
006 xxxxxx1111 นายพงศสิ์ทธ์ิ  สิริกาญจน์ 11,650.00                   
006 xxxxxx0771 นายอนิรุธ  สิงห์บ ารุง 12,900.00                   
006 xxxxxx0955 นางภูษิตา  มีสวสัด์ิ 9,400.00                     
006 xxxxxx9254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม 9,300.00                     
006 xxxxxx9277 นางสุพรรณี  ชูบวัทอง 8,600.00                     
006 xxxxxx8732 นางพชัจิรา เพนเทศ 12,500.00                   
006 xxxxxx2050 นายวฒันา   จรนิตย์ 5,000.00                     
006 xxxxxx1539 นายค าแหง   รักษามัน่ 12,500.00                   
006 xxxxxx1215 น.ส.อจัจิมา   ขวญัเมือง 12,500.00                   
006 xxxxxx4588 นายสุรพล   จนัทร์มณี 11,650.00                   
006 xxxxxx8668 นางวิพ ู  ศรีเพ่ิม 12,500.00                   
006 xxxxxx2520 นางนีรนุช   ช่างคิด 6,400.00                     
006 xxxxxx3891 นายจีรวิทย ์ มัน่คงวฒันะ 4,230.00                     
006 xxxxxx4661 นายประพฤติ  ชุมโรย 12,500.00                   
006 xxxxxx4946 นายโชคดี   ใจแน่ 20,000.00                   
006 xxxxxx0514 นางชูศรี   บุญทอย 4,800.00                     
006 xxxxxx1458 นายไพศาล  องัคณานนท์ 4,800.00                     
006 xxxxxx6037 นางจารุ   หนูชนะจิตร 4,000.00                     
006 xxxxxx2074 นางพรรณี   ชยัฤกษ์ 6,756.00                     
006 xxxxxx5748 นางอรชร  สมประดิษฐ์ 7,300.00                     



006 xxxxxx7093 นายสมโชค  เอียดเฉลิม 14,040.00                   
006 xxxxxx5228 นางพิมพกานต ์  รัชกูล 25,000.00                   
006 xxxxxx7884 นางจริยา  จิตส ารวย 6,350.00                     
006 xxxxxx0855 นายไสว  หุตางกูร 2,000.00                     
006 xxxxxx3097 นางณชัปภา   นิยมผล 2,000.00                     
006 xxxxxx3465 น.ส.ฤทยั   สุขเกษม 3,650.00                     
006 xxxxxx5540 นางกนัตยา   กระจาย 27,400.00                   
006 xxxxxx4979 นางสาวศศิธร  ปานคง 4,800.00                     
006 xxxxxx2933 นายสมยศ  ไชยสุภา 14,000.00                   
006 xxxxxx6450 นางอาภรณ์   ชยัสวสัด์ิ 38,650.00                   
006 xxxxxx4895 นางปภากร  รัสมะโน (สุภคัสรณ์) (จิราภรณ์) 11,500.00                   
006 xxxxxx4071 นางรัตติญา  บุญเรือง 17,300.00                   
006 xxxxxx2704 นางบุษกร  รักเกาะรุ้ง 17,750.00                   
006 xxxxxx3544 นายบรรดร  สุราราช 15,300.00                   
006 xxxxxx1107 นายไพฑูรย ์  ไทยพนัธ์ 3,900.00                     
006 xxxxxx8352 นายชยัยทุธ   ฤทธิจกัร 12,400.00                   
006 xxxxxx1570 นายพหล  จุลนวล 22,000.00                   
006 xxxxxx9458 นายเอกตะวนั   เลิศไกร 2,000.00                     
006 xxxxxx9816 นางชุติรัตน์   สุวรรณทิพย์ 14,200.00                   
006 xxxxxx2737 นายสถาพร  แสงระวี 16,000.00                   
006 xxxxxx7729 นายชากริช   สมยัสงฆ์ 12,900.00                   
006 xxxxxx1315 นางอมัพร  จุลพล 18,216.25                   
006 xxxxxx0760 นางโสภา  ชูสม 1,950.00                     
006 xxxxxx6750 นายสุชาติ   สุดตเมือง 8,000.00                     
006 xxxxxx8787 นางชชัฎาภรณ์   บุรีรัตน์ 25,000.00                   



006 xxxxxx2533 นายอะหมาด  หตัถประดิษฐ์ 2,700.00                     
006 xxxxxx1119 นายเสฏฐวมิุ  เกียรติวทนะ 15,950.00                   
006 xxxxxx2032 นายวิทยา  สุวรรณ 5,000.00                     
006 xxxxxx1010 นางพชัรินทร์  เจสา 25,000.00                   
006 xxxxxx5923 นางสุนิตา  คงทอง 2,000.00                     
006 xxxxxx2475 นายสมนึก   ขวญัทอง 11,300.00                   
006 xxxxxx4569 นายเด่นพงษ ์  สตารัตน์ 9,300.00                     
006 xxxxxx1805 นางเพญ็ศรี   ศิลปเจริญ 16,000.00                   
006 xxxxxx2172 นายธีระศกัด์ิ  ดว้งสีนวล 10,700.00                   
006 xxxxxx3260 นายอนุกูล  ชุมทอง 11,500.00                   
006 xxxxxx3979 นางจุลาพร   สุขรักษ์ 14,000.00                   
006 xxxxxx2590 นางภาณีย ์ โชติไพรัตน์ 16,500.00                   
006 xxxxxx0872 นายรัตน  อินมณเฑียร 9,400.00                     
006 xxxxxx0864 นายขจรศกัด์ิ  นกร่อน 7,750.00                     
006 xxxxxx1372 นางจิรภา   ชูกูล 4,800.00                     
006 xxxxxx4525 นางสุจิตรา  ชูเชิด 2,150.00                     
006 xxxxxx4275 นางธนัยพร  จิตขาว 1,460.00                     
006 xxxxxx0637 นายวิเชียร   ค  าคง 16,800.00                   
006 xxxxxx5788 นายสุดชาย   สุวรรณมณี 8,350.00                     
006 xxxxxx2043 นายสุคนธ์  ทองสังขพ์นัธ์ 12,500.00                   
006 xxxxxx1891 นายอมัรินทร์  สิทธิโชคชยั 18,000.00                   
006 xxxxxx1964 นายนิคม   สุขทอง 7,200.00                     
006 xxxxxx8019 นางเตือนใจ   หนูแกว้ 7,700.00                     
006 xxxxxx9891 นายประพฒัน์   แป้นจุลสี 1,875.00                     
006 xxxxxx2707 นายสมนึก   ขนุณรงค์ 7,200.00                     



006 xxxxxx7970 นางศิริรักษ ์  เกิดขมุทอง 12,500.00                   
006 xxxxxx9072 นางวไลพร   เพชรจ ารัส 12,500.00                   
006 xxxxxx1942 นางสุจิตตรา   ล่ิมกุล 22,000.00                   
006 xxxxxx9260 นายชูสิน   เดชดี 3,250.00                     
006 xxxxxx8582 นายธีระ  ศรีทองแกว้ 1,150.00                     
006 xxxxxx2047 นางเรวดี   ดีกล่อม 8,600.00                     
006 xxxxxx0167 วา่ท่ี ร.ท. อนุวตัร  ตนัตสถิตานนท์ 8,750.00                     
006 xxxxxx4235 นางประคอง  คงสุวรรณ 25,000.00                   
006 xxxxxx3981 นางอภิรดี      สิทธิด ารงค์ 3,150.00                     
006 xxxxxx8054 นางเอ้ือมพร  รุ่งต  านาน 12,900.00                   
006 xxxxxx4976 นางประณีต   หมวดจนัทร์ 3,200.00                     
006 xxxxxx9909 นางเตือนใจ   นุ่นเอียด 1,050.00                     
006 xxxxxx4721 นายเอิบ  อกัษรทอง 16,300.00                   
006 xxxxxx6928 นายเพชรน ้าเอก   จิตตภ์กัดี 16,300.00                   
006 xxxxxx7075 นางมยรีุ  รักรอด 9,000.00                     
006 xxxxxx4690 นายสนอง   หมาดเหล่ 2,400.00                     
006 xxxxxx2438 นายภาณุวฒัน์   ภกัดี 14,500.00                   
006 xxxxxx7652 นางจิตรา  คงแกว้ 1,050.00                     
006 xxxxxx6526 นางสุภาณี  คงทองสังข์ 25,000.00                   
006 xxxxxx6720 นายจุมพฎ  มาแกว้ 1,050.00                     
006 xxxxxx3742 น.ส.อุไรวรรณ  เรืองเพชร 1,050.00                     
006 xxxxxx0240 นายวฒิุชยั  บุญญานุวตัร 2,756.00                     
006 xxxxxx7275 นางสมจิตต ์  ใจจอ้ง 16,000.00                   
006 xxxxxx5432 นายเฉลิมเกียรติ  อุ่นสุข 2,900.00                     
006 xxxxxx9227 นางยพิุน    โกมล 7,800.00                     



006 xxxxxx5149 นายสุนทร  เทพรักษ์ 12,000.00                   


