
ล าดบั เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี  จ  านวนเงิน

1 xxxxxx0948 นางสุจารี   สินภิบาล 1,950.00                      

2 xxxxxx9009 นางสุนิสา   เพียรดี 1,950.00                      

3 xxxxxx7675 นางสโรชา   สุวรรณจินดา 2,100.00                      

4 xxxxxx0942 นางวศิญา   สุรินทร์ 2,381.25                      

5 xxxxxx2637 นายเกรียงไกร   เบญจกุล 25,000.00                    

6 xxxxxx6300 นางจิตรตรี   ปลอ้งเกิด 25,000.00                    

7 xxxxxx9686 นางศนัสนีย ์  สมสีแสง 4,500.00                      

8 xxxxxx4690 นายค ารพ   รอดสง 11,000.00                    

9 xxxxxx6818 นายเลิศศกัด์ิ   ชูกล่ิน 14,400.00                    

10 xxxxxx4467 นางขนิษฐา  ใจดี 1,250.00                      

11 xxxxxx2069 นายค านึง   บวัจนัทร์ 1,250.00                      

12 xxxxxx0352 นายจรัญ  อินทมุสิก 18,000.00                    

13 xxxxxx7964 นายเกรียงศกัด์ิ    ปรีชา 12,000.00                    

14 xxxxxx8852 นายพิพฒัน์  ศรชยั 9,200.00                      

15 xxxxxx4381 นายสุฤทธ์ิ  มหรรณพ 14,700.00                    

16 xxxxxx5481 วา่ท่ี ร.ต.ณรงค ์ นาคแกว้ 25,000.00                    

17 xxxxxx3169 นายจ านงค ์  สิงห์สุวรรณ 20,000.00                    

18 xxxxxx1987 นายศกัดาเดช  เดชศิริ 19,500.00                    

19 xxxxxx0776 นายประจกัษ ์ ศรีเมือง 2,100.00                      

20 xxxxxx1600 นางฉวีวรรณ   สมวงศ์ 2,900.00                      

21 xxxxxx2696 นายกิตติ  โทบุรี 12,500.00                    

22 xxxxxx3089 นายสุวรรณ   ดิษฐฐาน 3,950.00                      

ค่าการศึกษาบุตร



23 xxxxxx5077 นายอภยัรัตน์   บวัเผียน 14,200.00                    

24 xxxxxx7906 นายสันติกร  รักสองหม่ืน 4,800.00                      

25 xxxxxx3629 นางณฐันนัท ์  จ้ิวบุญชู 25,000.00                    

26 xxxxxx3301 นายสุเทพ   มะสุวรรณ 25,000.00                    

27 xxxxxx4056 นางยพุรัตน์  สุทธิรัตน์ 2,400.00                      

28 xxxxxx2183 นายปชานนท ์ ชนะราวี 4,000.00                      

29 xxxxxx7642 นายสมใจ   อนุรักษ์ 1,900.00                      

30 xxxxxx2494 นายสมพงศ ์  เล่งวงค์ 900.00                         

31 xxxxxx6942 นายเมทา   โอลาพฤกษ ์ 11,650.00                    

32 xxxxxx0020 นางรัตติยา  ช่วยคงคา 1,200.00                      

33 xxxxxx6019 นายอารัน  สุปรียธิติกุล 18,000.00                    

34 xxxxxx4189 นางล าใย   มณีรัตน์ 35,400.00                    

35 xxxxxx2521 นางศรีละออง  เวชสิทธ์ิ 5,000.00                      

36 xxxxxx7218 นายวารวตั  คงสงข์ 1,000.00                      

37 xxxxxx1066 นายบุญโชติ   คลา้ยแกว้ 27,671.00                    

38 xxxxxx4642 นายศรายธุ   ศรีสุวรรณ 6,000.00                      

39 xxxxxx7988 นางพิริญาณิดา  แกว้นาม 7,200.00                      

40 xxxxxx4246 นายฉลอง   ชนะสิทธ์ิ 25,450.00                    

41 xxxxxx8889 นส.นิศาชล  สุบผอม 2,400.00                      

42 xxxxxx5163 นางกนัธมล  เพชรคง 1,700.00                      

43 xxxxxx2414 นางธนิตา   สิงห์เน่ียว 25,000.00                    

44 xxxxxx7148 นางศิริพร   สุขนุย้ 1,700.00                      

45 xxxxxx2288 นายศกัการิยา  นกหมุด 1,317.50                      

46 xxxxxx7550 นายเอกอนนัต ์ มงคล 16,300.00                    



47 xxxxxx6538 นายสุชยั  เจริญพรภกัดี 12,500.00                    

48 xxxxxx3848 นางเรณู   เกิดแสงสุริยงค์ 12,350.00                    

49 xxxxxx5919 นางรังสิมา   บวัแกว้ 12,500.00                    

50 xxxxxx2778 นางสุพิศ  เน้ือเอ่ียม 2,000.00                      

51 xxxxxx2047 นางเรวดี   ดีกล่อม 22,000.00                    

52 xxxxxx3371 นายนอม  ทองยอด 18,000.00                    

53 xxxxxx5338 นางเกศินี   หนูอุดม 25,000.00                    

54 xxxxxx7319 นางอุไรลกัษณ์   ทองบุญ 25,000.00                    

55 xxxxxx6371 นายสมบติั   ชูเล็ก 1,150.00                      

56 xxxxxx6280 นางสุภชัชา   รักษาแกว้ 500.00                         

57 xxxxxx1363 นายอ านาจ   ลายพยคัฆ์ 12,500.00                    

58 xxxxxx5368 นางปราณี   หนูทอง 22,100.00                    

59 xxxxxx9469 นางกาญจนา  สายทองแท้ 11,000.00                    

60 xxxxxx5389 นายธีธชั   เหมือนพรรณราย 32,600.00                    

61 xxxxxx5498 นางเพญ็ศรี  เลกากาญจน์ 11,580.00

62 xxxxxx9027 นายประหยดั  ลกัษณะอฐั 12,400.00

63 xxxxxx3170 นายจิตมงคล   ชยัชนะสุวรรณ 11,000.00                    

64 xxxxxx4271 นางเปรมจิต   ภริตานนท์ 25,000.00                    


