ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร ประจาวันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2559
โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 28 มิถุนายน 2559
นางสุรีรัตน์ เรืองสิริวโรดม
724-0-06952-4
2,130.00 บ้านหนองเป็ด
นางสุวรรณา ตั้งติพงศ์ตระกูล
นางศิริรักษ์ ปิน่ แก้ว
นายนพดล เหลืองทอง
นางนฎกร สงวนพันธ์
นางสมาพร รักอาชา
นางวนิดา ก้อนอินทร์
น.ส.ปราณี จันทะโสม
น.ส.ชญานิศ ชูชื่น
นายอมร มูลแก้ว
นายอ้านวย ธรรมรังษี
นายส้าเนาว์ นาคพิรุณ
นางพัชรี ม้าละออเพชร
นางประกายมาศ บุญสมปอง
นายสนธิ บุตรพิมพ์
นายพิษณุ สุวรรณฉิม
นางสุวภา โต๊ะบุรินทร์
นางฐิติวรรณ เล็กแดงอยู่
นายธวัชชัย ก้านเหลือง
นายศิริพงษ์ นิลน้้าเพ็ชร
นางสุพัตรา คชสาร
นางฐิติรัตน์ ธูปทอง
นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม
น.ส.จันทร์แรม จะรุมเครือ
น.ส.สุนนั หรูเจริญ
น.ส.ขวัญนภา จันทรวัฒน์

713-0-21584-4

735-1-22178-2
713-1-47134-8
713-1-32816-2
713-0-25700-8
743-1-14320-6
713-0-63591-6
960-0-32516-2
713-1-93267-1
714-1-35598-7

713-1-16202-7
713-0-19379-4
713-0-30000-0
724-1-14612-3
713-1-84373-3
960-0-20605-8
960-0-28453-9
724-1-08707-0
713-1-52083-7
713-0-43131-8
735-1-00164-2
198-1-20095-9
724-1-19030-0
724-0-21246-7

354-1-10673-5
713-0-26478-0
713-1-61959-0

1,870.00 วัดยางเกาะ
1,870.00 วัดขุนไทยธาราราม
23,900.00
13,000.00
2,000.00
2,145.00
2,130.00
2,145.00
4,290.00
2,000.00
2,145.00

บ้านวังปลาหมู
บ้านห้วยน้้าขาว
บ้านห้วยน้้าขาว
บ้านห้วยน้้าขาว
บ้านห้วยน้้าขาว
บ้านห้วยน้้าขาว
บ้านห้วยตลุง
บ้านท่ามะเฟือง
บ้านไทรทอง

1,760.00 บ้านไทรทอง
1,870.00 บ้านไทรทอง
2,500.00
2,945.00
2,000.00
1,435.00
4,800.00
4,290.00
2,000.00
4,290.00
4,290.00
11,000.00
3,650.00
2,145.00

บ้านห้วยไร่
บ้านทุง่ นานางหรอก
บ้านทุง่ ยาว
บ้านน้้ามุด
บ้านมะกอกหมู่
บ้านช่องสะเดา
อนุบาลวัดไชยฯ
อนุบาลวัดไชยฯ
อนุบาลวัดไชยฯ
วัดศรีโลหะราษฎร์ฯ
บ้านสระเศรษฐี
วัดหนองบัว

นางนิภาพร โฉมยา
นายมนัส ไกรเทพ
นายภาณุวัฒน์ บุดดาลี

713-0-07993-2

4,000.00 บ้านหนองตาบ่ง
6,550.00 บ้านท่าโป่ง
2,130.00 วัดเขาน้อย

นางนิลอุบล ดาวเรือง

713-1-47125-9

4,290.00 วัดทุง่ ลาดหญ้า

นายวิรัช บ่อสอาด
น.ส.บุปผา หนุนภักดี
นางสุวรรณา ตั้งติพงศ์ตระกูล
น.ส.ระณา จันทนา
น.ส.วิมณภา ทองใบ
นายวิชิต บุญสวัสดิ์
นางภรภัทร อ้าพันพร
น.ส.ผุสดี นาคจ้าแลง
นายอนุวัติ สมสกุล
นางอายุพร จันทะวงศ์
นางกนกวรรณ ทองเกิด
นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
นายเดชา เก้าลิ้ม
นางฉวีวรรณ ธรรมบ้ารุง
นางประกายมาศ บุญสมปอง
นางชนิดา ชลออยู่

713-1-39912-4
714-0-03506-7
713-0-21584-4
354-0-07849-5
960-0-32748-3
713-1-46039-7
718-0-17312-6
984-2-31470-7
724-1-32629-6
724-0-12512-2
354-0-01123-4
724-0-00214-4
714-1-20095-9
713-1-37002-9
713-0-30000-0

743-1-00490-7

1,950.00
2,145.00
1,235.00
2,800.00
2,800.00
1,250.00
780.00
443.00
850.00
923.00
780.00
980.00
3,365.00
545.00
150.00
5,290.00

วัดทุง่ ลาดหญ้า
วัดหนองพังตรุ
วัดยางเกาะ
วัดขุนไทยธาราราม
วัดขุนไทยธาราราม
บ้านวังปลาหมู
บ้านท่าโป่ง
บ้านต้นมะพร้าว
บ้านหนองสองห้อง
บ้านหนองสองห้อง
บ้านหนองสองห้อง
เขาดินวิทยาคาร
บ้านดอนคราม
บ้านดงยาง
บ้านไทรทอง
อนุบาลวัดไชยชุมพลฯ

น.ส.สุวรีย์ ประสิทธิ์ผล
น.ส.ลลิตา สาที
นางสุมาลี ลอยลม
นายพนาวัลย์ ทับย้อย
นางกัญญพร พันธุ์ภักดี

724-1-19464-0
981-9-30879-8
713-0-54000-1
713-1-59517-9
713-1-25223-9

2,900.00
480.00
1,110.00
665.00
2,900.00

บ้านหนองสะแก
บ้านหนองสะแก
วัดท่ามะขาม
บ้านหนองปากดง
วัดท่าโป๊ะ

นางณัฎฐิมา แคนสังข์

713-1-19690-8

นายบุญเกิด บูห่ งษ์
น.ส.จันทรา ตั้งกิจดีมั่น
นางพัฒนี อ่อนศรี
นายโอภาส พิมพ์รุน
นางสุพัตรา คชสาร
นางสงกรานต์ เลิศวรายุทธ์
นางชนิดา ชลออยู่
นางวนิตรา ภุมมา
นางสมพร สมจิตต์
นายวัฒนา บริสุทธิ์
นางสายฝน เอียดช่วย

724-1-08661-9
724-1-07150-6
713-1-43026-9
713-1-57696-4
713-0-43131-8
713-1-98529-5
743-1-00490-7
713-1-87064-1
713-1-51762-3
713-1-27757-6
724-1-09637-1

750.00 บ้านทุง่ นานางหรอก
5,220.00
580.00
780.00
2,780.00
250.00
4,700.00
140.00
1,750.00
750.00
2,300.00
1,150.00

วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม
บ้านช่องสะเดา
อนุบาลศรีสวัสดิ์
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ
อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ
ตลาดส้ารอง

นางสุรัตณ์วดี สมงาม
น.ส.ปทิตตา วงศ์โอ่โถง
นางศุภศรี สุติยาภรณ์
นายปราโมทย์ บ่อวารี

724-1-02922-4
983-0-74482-5
713-0-28817-5

นายณัฐภัทร์ ตวันค้า

713-1-26591-8
713-0-13174-8

นางบุษกร ห้าสกุล
นางมุกดา มงคล
นายสมยศ
จาดป้อม
นางชุมพร ธนะสมบูรณ์
นางจินดารัตน์ บุญญพงษ์
นางศิริวรรณ ศิริรัตน์
น.ส.กัญญา มั่นคง
นางอรุณ พรนิธสิ กุล
น.ส.วารี วิมลพันธ์

713-0-36602-8
713-1-63251-1
713-1-43973-8
724-1-03098-2
713-1-37422-9
714-1-06992-5
713-0-10736-7
743-1-01883-5
713-0-09072-3

2,900.00
330.00
370.00
1,490.00

วัดศรีโลหะราษฎร์บ้ารุง
ลุ่มโป่งเสีย้ ว
วัดทุง่ ลาดหญ้า
บ้านโป่งโก

764.00 วัดจรเข้เผือก
26,000.00
11,000.00
2,816.00
1,670.00
514.00
795.00
4,160.32
3,530.00
1,600.34

วัดท่าน้้าตื้น
วัดท่าน้้าตื้น
ตรวจสุขภาพ
บ้านาญ
บ้านาญ
เงินเดือนตกเบิก
เงินเดือนตกเบิก
เงินเดือนตกเบิก

ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตรประจาวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
นางพรพรรณ ตวันค้า
713-0-05864-1
2,215.00 ลุ่มโป่งเสีย้ ว
น.ส.อนันตญา มั่นคง
น.ส.อรนุช ระบอบ
นายสุเทพ กาญจนพุทธกูร
นายอ้านวย หินธีระนันท์
นายสันติ ตะพัง
นางชรินรัชต์ สุวรรณมิสระ

718-0-12092-8
713-1-96700-9
713-1-30609-6
713-1-61797-0
724-1-11205-9

713-1-76669-0
724-0-27580-9
983-0-88262-4
713-1-55306-9
713-0-07370-5
354-0-23278-8
713-1-84644-9
713-1-55277-1

1,480.00
5,710.00
880.00
780.00
1,680.00
620.00

บ้านหนองมงคล
บ้านหม่องกระแทะ
บ้านทุง่ มะขามเฒ่า
บ้านหนองหอย
อนุบาลท่าม่วง
บ้านบนเขาแก่งเรียง
บ้านหนองอีเห็น
บ้านหนองอีเห็น
บ้านสามหลัง
วัดศรีสุวรรณาราม
บ้านห้วยไร่
ตลาดส้ารอง
บ้านนาสวน
วัดท่าล้อ

น.ส.สุพิชฌาย์ กล้วยแดง
น.ส.จิราภรณ์ มูลเงิน
นายอรรถชัย รักราษฎร์
น.ส.สุพัตรา เตี่ยวขุ้ย
นางดรุณี แซ่ลิ้ม
นางเลียม จิตมั่น
นางจิตรา เชื้อสมุทร
น.ส.สมนึก สุขสม

724-1-08995-2

437.00
2,154.00
850.00
780.00
4,550.00
600.00
280.00
4,000.00

น.ส.ภีรดา นาคเรืองศรี
นางปราณี ด้ารงกิจภากร

982-4-19845-8
724-1-18418-1

1,295.00 บ้านดงเสลา
780.00 วัดวังศาลา

นายเก่งกาจ มหาบุญญารักษ์
นายนพดล มงคล
นายสันติ ตะพัง
น.ส.สุภัทตรา เกสร
นายจักรกฤช ธิบดี
นายศักดิ์สิทธิ์ จริยานุวัฒน์
นางนันทนา จริยานุวัฒน์
นายประเทือง สระแก้ว
นางสุทธิพร สระแก้ว
น.ส.นัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ
นายสุรสิทธิ์ ทิมทอง
นางอารมย์ สุขกรม
น.ส.ผกากุล มีถาวร
นายไพเราะ บรรลือศักดิ์
นายเมตตา ชูเลิศ
นางณัฐจิราพพ มณัชณาพงษ์
นางพรรษา มูลประวัติ
นายโชค เอียดช่วย
นายอุดม จ้าปาแพง

980-5-58217-5

713-1-26944-1
724-1-11205-9
713-0-57228-0

713-1-28850-0
713-1-77249-6
713-1-77248-8
724-1-04335-9
724-1-04336-7
724-1-18495-5
724-1-15558-0
724-1-26091-0
713-0-10737-5

713-1-80728-1
714-1-23682-1
713-1-79204-7
724-0-24089-4

724-1-02838-4
713-1-29198-6

2,800.00 อนุบาลท่าม่วง
420.00 วัดกร่างทองราษฎร์บรู ณะ
1,863.00 บ้านวังลาน
390.00 บ้านท่าสนุน่
2,470.00 บ้านท่าสนุน่
2,290.00
2,040.00
1,000.00
2,160.00
577.00
6,390.00
26,500.00

บ้านรางสาลี่
บ้านรางสาลี่
บ้านรางสาลี่
บ้านรางสาลี่
ดิศกุล
บ้านน้้ามุด
บ้านเจ้าเณร

13,000.00
1,900.00
1,870.00
12,100.00

วัดยางเกาะ
บ้านหนองบัว
บ้านใหม่ (จีนาภักดิ)์
บ้านห้วยน้้าขาว

6,500.00 บ้านห้วยน้้าขาว

นายอรรถชัย รักราษฎร์
นางจิตรา เชื้อสมุทร

713-1-55277-1

3,740.00 บ้านสามหลัง
7,000.00 บ้านนาสวน

นายลัดดง ธนะวัตต์
ว่าทีร่ .ต.วสันต์ วีรเสนีย์
นายนเรศ พนานุสรณ์ศิลป์
นางปราณี ด้ารงกิจภากร
น.ส.สุนนั ทา ป้องกัน

713-1-43456-6
354-0-11213-8
724-1-13097-9
724-1-18418-1
960-0-01207-5

5,400.00
7,940.00
4,290.00
4,290.00
2,400.00

นางอารีย์รัตน์ ฤทธิ์กระจ่าง

713-1-45736-1
713-0-44952-7

3,400.00 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย

นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์
น.ส.พรพรรณ ทองสุขมาก
น.ส.สุภัทตรา เกสร
น.ส.เบญจา ล้าดวล
นายสมศักดิ์ วธาวนิชกุล
นางศิริเพ็ญ สีส้าลี

713-1-55306-9

250.00 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
780.00 วัดศรีอุปลาราม

960-0-10162-0
713-0-57228-0
960-0-23899-5
713-1-27312-0
713-1-73236-2

4,000.00
1,870.00
4,000.00
2,000.00
4,290.00
4,290.00

บ้านหนองไผ่
บ้านหนองไผ่
วัดวังศาลา
วัดวังศาลา
วัดวังศาลา
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
บ้านสระเศรษฐี
วัดกร่างทองราษฎร์ฯ
บ้านท่าพุ
บ้านท่าพุ
วัดทุง่ ลาดหญ้า

น.ส.เบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิริ
นายประเทือง สระแก้ว
นางมลธิดา จันทร์พูล
น.ส.นิตยา ค้าโทน
นางปิยพร ข้ามาลัย
นายพินจิ สาลีอ่อน

713-0-31664-0
724-1-04335-9
724-1-02938-0
714-1-40895-9
743-1-14387-7

713-1-55147-3

1,480.00
5,100.00
2,800.00
1,415.00
6,300.00
4,700.00

บ้านทุง่ นา
บ้านรางสาลี่
บ้านหนองเป็ด
บ้านหนองเป็ด
บ้านห้วยน้้าขาว
บ้านโป่งหวาย

นางกุสุมา ชลอทรัพย์
นางสมพร ศรีทบั ทิม

724-0-08188-5
724-1-29472-6

3,580.00 วัดชุกพี้
2,000.00 วัดชุกพี้

ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตรประจาวันที่ 5 - 21 กรกฎาคม 2559
โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 5 สิงหาคม 2559
นายเอนก บ้านใหม่
นางกาญจนา บัวทอง
นางสุนยี ์ อมาตยกุล
นางคนึงนิตย์ พิทกั คีรี
นายจ้าเริญ ทองศักดิ์
นายวุฒิพร ใจสงบ
นายปราโมทย์ อินทร์ศวร
นายเสกสรร บรรเทาทุกข์
นางอรวรรณ ไก่แก้ว
น.ส.ขวัญหทัย ปรางทับทิม
น.ส.กณิกนันต์ ภูผา
นายสมศักดิ์ ชูตระกูลธรรม
นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุล

724-1-04432-0
713-1-82871-8

718-0-11621-1
724-0-04733-4
724-0-02020-7

713-0-50560-5
713-1-55485-5
724-1-17280-9
713-0-42648-9
713-0-33744-3
724-0-22201-2
724-1-14416-3

นางวินา ผ่องศิริ

713-1-42139-1
713-0-27021-7

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
นางสุพรรณี สดใส
น.ส.เสมอใจ บุญศิริ
นางเกษร สุนทรธรรม
นางเรณู สกุลงาม
นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุษิต
นายจ้าเริญ ทองศักดิ์
นางเรณู ส้าแดงฤทธิ์

713-1-53550-8
713-1-26662-0
960-0-03622-5
713-1-19290-2
713-1-22680-7
960-0-13499-5
724-0-02020-7
713-1-39117-4

6,800.00 วัดขุนไทยธาราราม
3,740.00 วัดวังศาลา
2,130.00 บ้านหนองกลางพง
3,740.00 บ้านมะกอกหมู่
2,130.00 ตลาดส้ารอง
3,300.00 วัดศรีอุปลาราม
1,870.00
4,200.00
4,800.00
650.00
1,260.00
990.00
1,750.00

บ้านหนองมงคล
บ้านหนองมงคล
วัดบ้านยาง
บ้านจัยอุย
วัดขุนไทยธาราราม
วัดวังขนายทายิการาม
วัดกาญจนบุรีเก่า

2,320.00 วัดกาญจนบุรีเก่า
3,838.00
270.00
900.00
4,024.00
500.00
13,500.00
1,060.00
27,032.00

บ้านแก่งหลวง
บ้านแก่งหลวง
บ้านแก่งหลวง
บ้านวังสารภี
บ้านพุเลียบ
บ้านทุง่ นา
ตลาดส้ารอง
บ้านท่าหวี

น.ส.บุญรัตน์ ไคลมี
นางปัญจพร ชัยจีน
นางมะลิ บุญลือพันธ์
นางวิไลวรรณ แสงสอาด
น.ส.จ้าปี ล้าเภา
นางนิตยา แย้มชื่น
น.ส.พัชรี ศุภษร
นางมัทนา มงคล
นางสุภาพร คงวุฒิ
นางสุกญ
ั ญา ไวยโชติกา
นางบุญธรรม เลาวกุล
นายบรรเจิด ประสมทรัพย์

713-0-53829-5
713-0-46211-6
713-0-58090-9
724-1-06578-6
713-1-37409-1
713-1-33158-9
713-0-19379-4
713-1-26943-3
713-1-18853-0
713-1-44252-6
713-1-22256-9
724-0-19980-0

1,250.00
3,750.00
1,750.00
200.00
230.00
170.00
571.00
780.00
3,480.00
2,900.00
1,050.00
1,200.00

บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองสะแก
วัดยางเกาะ
วัดยางเกาะ
บ้านไทรทอง
บ้านาญ
บ้านาญ
บ้านาญ
บ้านาญ
บ้านาญ

ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตรประจาวันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559
โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 31 สิงหาคม 2559
น.ส.บุษยา ลิมปิทปี ราการ
นางสุวารี จรเขตต์
นางยุพิน ทิมน้อย
นายปราโมช วงษ์พานิช
น.ส.สมศรี ศรีชาติ
น.ส.จีเรียง บุญสม
นางธีมาพร สังข์เงิน
นางสุธริ า กัมพลาศิริ
นางอรินทร์ชญา โพธิ์วุฒินกุ ลู
นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์
นางปภังกร ทองเงิน
นางอนงค์รัตน์ มากมีทรัพย์
น.ส.วรางคณา ภุมรินทร์
น.ส.พะยอม สุขมา
นางกนกพรรณ ภู่พิจิตร
นายนฤนาท เอี่ยมฉ่้า
นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุล

960-0-32412-3
713-1-95713-5
724-1-15574-2
713-1-26906-9
713-1-71799-1
713-1-50617-6
724-0-10143-6
713-1-62952-9
718-1-29706-6
713-1-42499-4
724-0-02215-3
714-1-24024-1
713-0-09125-8
981-1-77961-9
713-1-42283-5
960-0-36086-3

713-1-42139-1

นางณัฎฐนุต จ้าปาจันทร์

713-1-62665-1

3,583.00
24,000.00
1,500.00
540.00
3,100.00
1,750.00
840.00
1,860.00
1,660.00
2,140.00
1,398.00
950.00
745.00
2,900.00
1,368.00
2,480.00
1,000.00

บ้านช่องสะเดา
ท่าพะเนียดกุญชร
บ้านหนองสะแก
วัดท่าน้้าตื้น
บ้านวังลาน
บ้านทุง่ มะขามเฒ่า
บ้านถ้้า
อนุบาลกาญจนบุรี
อนุบาลกาญจนบุรี
บ้านนาสวน
วัดหนองพังตรุ
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
บ้านปากนาสวน
บ้านนาสวน
บ้านเจ้าเณร
บ้านทุง่ นานางหรอก
วัดกาญจนบุรีเก่า

2,900.00 บ้านหัวนา

นางเพ็ญพักตร์ เจนจบวงษ์

713-1-86825-6

นางวาสนา พุตติ
นางไปรยา เย็นสรง
นางสุณิสา หมื่นปราบ
นายสมชาย สินธุ์นอง
นายภากร สอนใจ
น.ส.พรนภา พูนทอง
นายศราวุฒิ ไทยถานันดร์
นางกรรณิการ์ บุญญาลัย
นางนันทนา บัวบาน
นางดรุณี แซ่ลิ้ม
นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์
นายสุรพล พละศักดิ์

724-0-00747-2

นายอดิศักดิ์ บุญมา
นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช
นางสาวิตรี ไพศาล
นางศุภวรรณ ทักษิณ
นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต
น.ส.ผกากุล มีถาวร

1,000.00 บ้านพุเลียบ

724-1-33672-0

4,260.00
2,400.00
1,870.00
1,500.00
4,650.00
2,400.00
1,870.00
3,740.00
2,130.00
1,450.00
5,700.00
18,700.00

บ้านหนองบัว
วัดศรีสุวรรณาราม
บ้านตะเคียนงาม
บ้านพุน้าเปรี้ยว
บ้านวังเย็น
บ้านจันอุย
วัดหนองพังตรุ
บ้านห้วยไร่
บ้านห้วยไร่
บ้านห้วยไร่
บ้านนาสวน
บ้านใหม่(จีนาภักดิ)์

713-1-29061-0
354-0-07930-0
724-1-17411-9
724-1-20840-4
713-1-38994-3
713-0-10737-5

6,900.00
1,870.00
8,100.00
4,545.00
4,600.00
12,000.00

บ้านหนองปล้อง
เขาดินวิทยาคาร
เขาดินวิทยาคาร
เขาดินวิทยาคาร
บ้านน้้ามุด
บ้านน้้ามุด

713-0-29651-8
354-0-21662-6
713-1-56618-7
354-1-05464-6
960-0-23983-5
724-0-06390-9
724-1-18929-9
718-0-09655-5
354-0-23278-8
713-1-42499-4

ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตรประจาวันที่ 6 -24 สิงหาคม 2559
โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 7 กันยายน 2559
นางสุริสา กาญจนภิญพงศ์
นางสุภารัตน์ ศะศิธร
นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นดวงใจ
น.ส.พิมพ์พร มาศศิริ
นายบุญส่ง ศรีชัย
นางละเอียด สุวรรณมณี
น.ส.ภัทรวดี พรรณบัตร
นางจันจิรา เจตบุตร
นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ
นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดี
นายสามารถ ปานผาสุข
นางปฐมพร สว่างกาญจน์

713-0-38389-5

713-0-23386-9
713-1-77978-4
713-0-40880-4
713-1-71241-8
724-1-09186-8
724-0-18332-7
713-0-27101-9
724-1-10327-0
724-1-28614-6
724-1-02549-0

735-1-03507-5

2,100.00 วัดวังขนายทายิการาม
1,870.00 วัดหนองบัว
4,800.00
1,870.00
25,000.00
4,800.00
3,740.00
2,130.00
24,000.00
6,000.00
17,000.00
7,000.00

บ้านช่องสะเดดา
บ้านช่องสะเดดา
อนุบาลวัดไชยชุมพลฯ
วัดกร่างทองราษฎร์
วัดกร่างทองราษฎร์
วัดกร่างทองราษฎร์
วัดหนองเสือ
วัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม
บ้านเขาตก

นางพจนีย์ ธวัธวงค์
นายสุชาติ ใจตรง
นายเกษม สอนสลับ
นางสมปอง กังสภัทรกุล
นางมณีวรรณ เหลี่ยมจงกล
นางชัญญานุช ถิ่นวัฒนานุกลู
น.ส.ปราณี สุขภาพ

724-0-03408-9
981-7-13942-5
714-1-06779-5
713-1-55321-2
743-1-03150-5
724-0-17687-8

713-0-43527-5
713-0-54059-1
724-1-20840-4
713-1-42987-2
713-0-07627-5
724-1-09183-3
724-0-18332-7

2,885.00
6,400.00
2,400.00
260.00
170.00
3,610.00
2,800.00

วัดหนองตะโก
บ้านหนองสองตอน
1/2559
บ้านเจ้าเณร
อนุบาลท่าม่วง
อนุบาลท่าม่วง
บ้านทุง่ นาคราช
บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)
เขาดินวิทยาคาร
อนุบาลวัดไชยชุมพลฯ
เขาดินวิทยาคาร
วัดกร่างทองราษฎร์บรู ณะ
วัดกร่างทองราษฎร์บรู ณะ
วัดท่าล้อ
วัดหนองตะโก
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองสองตอน
บ้านท่าพุ
บ้านาญ
บ้านาญ
บ้านาญ
บ้านาญ
บ้านาญ

นางนันทนัชชา สงพะโยม
นางศุภวรรณ ทักษิณ
น.ส.ธนกร พวงแก้ว
นางเนตรดาว ทศพร
นางพิมพรรณ อยู่สุข
น.ส.ภัทรวดี พรรณบัตร
น.ส.สมนึก สุขสม

724-1-08995-2

560.00
3,910.00
1,990.00
450.00
1,050.00
150.00
1,600.00

นางพจนีย์ ธวัธวงค์
นางสมพร ไชยโพธิ์กลาง
นายสุชาติ ใจตรง
นายวีรวรรธน์ จีนเกิดทรัพย์
นางดวงใจ ทองดี
นางจิตรา ตั้งกิจจาวิสุทธ์
นางจินดารัตน์ บุญญพงษ์
นางกรุณา สงค์แก้ว
นายส้าราญ วันทอง

724-0-03408-9
743-1-00638-1
981-7-13942-5
960-0-01495-7
713-1-27192-6
713-1-34370-6
713-1-37422-9
714-1-23576-0
713-1-57663-8

250.00
1,308.00
3,540.00
400.00
600.00
2,900.00
480.00
1,230.00
2,800.00

