
1 ท.5966 นายสมสนัต์ ช านาญกุล 1,227.00            

2 ท.4949 นายไพโรจน์ เดชศริิ 4,060.00            

3 ท.4362 นายบรรเทงิ โปทะอนิทร์ 1,620.00            

4 ท.9379 นายจักรภทัร กล่ินดอกพุฒ 93.00                 

6 ท.4226 นายบญุช่วย สขุยิ่ง 12,243.00           

7 ท.3553 นายธนารัตน์ รัตนศรี 784.00               

8 ท.5522 นายประสทิธิ์ คูณหา 838.00               

9 ท.4451 นายสมยศ ธานีรัตน์ 340.00               

10 ท.7360 นายสทุธิพร เปรมมุณี 340.00               

11 ท.9619 นายช่วง มีวงศ์ 10.00                 

21,555.00         

1 ท.5115 นายสทิธิพล นวลมณี 6,081.00            

2 ท.9596 นายศภุกร จ้อยรุ่ง 47.00                 

3 ท.7187 นายสมทรง นิลประดับ 24,584.00           

4 ท.4620 นายอรุณศกัดิ์ หนูเมือง 99.00                 

5 ท.5767 นายบญุเลิศ อปุโยธา 3,263.00            

6 ท.8351 นายสรุชัย ขวัญเจริญ 195.00               

34,269.00         

รวมทั้งส้ิน   11  ราย
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1 ท.214 นายสมศกัดิ์ ตันสกุล 259.00               

2 ท.6681 นายกรวิชญ์ อิม่เอบิ 33.00                 

3 ท.7493 นายมุสตอฟา บอืโต 396.00               

4 ท.725 นายสนุทร ขจรเพชร 472.00               

5 ท.3879 นายค านึง สวุรรณปาน 1,091.00            

6 ท.5612 นายธรรมนูญ สขุวิสทุธิ์ 12,472.00           

14,723.00         

1 ท.8153 นายสราวุธ ไชยทองคง 3,749.00            

2 ท.4897 นายเฉลิมชัย เลิศสนธิ์ 15.00                 

3 ท.S0480 นางสมุานี พรมมา 343.00               

4 ท.S0408 นางอรอนงค์ สมถะ 52.00                 

5 ท.7589 นายสมศกัดิ์ ชาญวิชา 284.69               

6 ท.8264 นายสมพงษ์ น านาผล 2,555.00            

7 ท.7592 นายศราวุธ ค าสอาด 92.00                 

8 ท.7593 นายพิศาล ขุนทอง 92.00                 

9 ท.5518 นายด ารงค์ แก่นภกัดี 3,765.00            

10 ท.6988 นายสมพงษ์ อดุมสมัคร 3,765.00            

11 ท.4416 นายยสวุรรณ หงษ์อ่อน 2,896.00            

12 ท.8923 นายบวร สงวนให้ 1,330.00            

13 ท.6843 นายสมชาย ไพรศรี 1,438.00            

14 ท.2898 นายสมพงษ์ แท่นอนิทร์ 28.00                 

15 ท.6426 นายประคอง ศรีลาพันธ์ 177,078.62         

16 ท.5180 นายประชิต นุ่มนวลศรี 38,998.00           

17 ท.7945 นายปรีชา เอี่ยมวงศ์ 22,126.50           

258,607.81       รวมทั้งส้ิน  17  ราย
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1 ท.6993 นายสมควร ก าเนิดชาติ 3,237.00

2 ท.10589 นายปีย์พรหม สวุรรณโณ 276.00

3 ท.10784 น.ส.อ้อ กลับเพช็ร 62.00

4 ท.10785 น.ส.ปัทมา ดีใจ 74.00

5 ท.10804 นายยกองทพั เรณธูรณ์ 75.00

6 ท.S0497 นางสมจิตร์ แปดชัยภมูิ 60.00

7 ท.7529 นายจตุพงศ์ แสงงาม 4,770.00

8 ท.5264 นายพาด เพียนอก 1,840.00

9 ท.5778 นายธงชัย โตร่ืน 1,684.00

10 ท.1056 นายแดง แถบทอง 90,719.00

11 ท.533 นายสภุกจิ สวุัฒนเมธี 2,724.00

12 ท.8434 นายชรินทร์วัลย์ กระดังงา 4,381.00

13 ท.2579 นายพิสษิฐ์ ชัยเกยีรติรัตน์ 27,361.00

14 ท.4033 นางสวุดี แย้มพลาย 34.00

15 ท.10848 นายนภดล จุลละศร 2,000.00

16 ท.11308 นายสง่า อ่อนศรี 10.00

17 ท.6276 นายวีระ เกดิขาว 808.00

18 ท.4145 นายอมรา ศริิวัตร 4,298.00

19 ท.5570 นายไพโรจน์ พุ่มพวง 18,190.50

20 ท.8923 นายบวร สงวนให้ 567.00

21 ท.7979 นายสมชัย ไวยประพีร์ 56,053.00

219,223.50

1 ท.10722 นายธนิศร โพธิวาระ 500.00

2 ท.3988 นายกติิศกัดิ์ เกดิประดิษฐ์ 47.00

รายช่ือเงินรอจ่ายคืนประจ าปี 2559
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3 ท.11307 นายชาญวิทย์ กุลศรี 270.00

4 ท.2860 นายประสงค์ เอี่ยมแท้ 3,943.00

5 ท.1039 นายพนัส ศรีเพญ็ 186,837.89

6 ท.6069 นายหลอม พันธ์โพธิ์กลาง 77,788.00

7 ท.5290 นายเกยีรติศกัดิ์ ละสา 2,511.00

8 ท.1971 นายมานะ มาอนิทร์ 26,233.00

9 ท.9714 นายอนุวัติ เรณชูาติ 620.00

10 ท.S0111 นงอาภาวรรณ เพชรตีบ 1,000.00

11 ท.4192 นายนพพร มั่งสายทอง 2,892.00

12 ท.3224 นายไกรพล ถาวร 11,720.00

13 ท.2245 นายวิชัย อรทยั 54,366.50

14 ท.9091 น.ส.วัฒนา คงวารี 4,119.00

15 ท.7498 นายบญุยืน ประทุมมินทร์ 209,566.40

16 ท.11438 นายปญุญพัฒน์ ใจสวุรรณ์ 1,000.00

583,413.79รวมทั้งส้ิน 16  ราย


