
1 ท.3211 นายสมชัย จันทรุจานนท์ 15.00                   

2 ท.6230 นายอ านาจ แก้วพิชัย 8,291.00              

3 ท.7302 นายสทิธิ์ จันทร์กล้า 434.50                 

4 ท.5088 นายพยนต์ ศรีอภัย 472.00                 

5 ท.7650 นายตณิห์ ธนวิวัฒน์วงศ์ 161.00                 

6 ท.2783 นายภัคณภัทร สกุลอสิรียก์ร 405.00                 

7 ท.9464 นายสมบัติ พิมพิเศษ 10.00                   

8 ท.9441 น.ส.วรวรรณ ก าป่ัน 10.00                   

9 ท.9426 นายสมจิต จันประณต 10.00                   

10 ท.8259 นายวิรัตน์ ชัดประเสริฐ 41.00                   

11 ท.5595 นายโสภณ โตจีน 466.00                 

12 ท.4170 นายประยูร ค าหอม 300.00                 

13 ท.8840 นายสมฤกษ์ บุญเพช็รัตน์ 156.00                 

14 ท.1037 นายวิเชียรยุทธ เวียงจันทกึ 330.00                 

15 ท.5040 นายสาคร พรมกนั 12.00                   

16 ท.9508 นายส าเริง กล่อมเกลา 10.00                   

17 ท.8783 นายสมพร สขุสวัสดิ์ 2,456.00              

18 ท.5244 นายถวิล ทะมังกลาง 209.00                 

19 ท.5496 นายเขต พวงทอง 2,096.00              

20 ท.8381 นายเจียน สขุพอดี 200.00                 
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16,084.50          

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 นายจักรภัทร กล่ินดอกพุฒ 93.00                   

5 ท.8145 นายนิกร แสงพยบั 572.00                 

6 ท.4226 นายบุญช่วย สขุยิ่ง 12,243.00            

7 ท.3553 นายธนารัตน์ รัตนศรี 784.00                 

8 ท.5522 นายประสทิธิ์ คณูหา 838.00                 

9 ท.4451 นายสมยศ ธานีรัตน์ 340.00                 

10 ท.7360 นายสทุธพิร เปรมมุณี 340.00                 

11 ท.9619 นายช่วง มีวงศ์ 10.00                   

22,127.00          

1 ท.5115 นายสทิธพิล นวลมณี 6,081.00              

2 ท.9596 นายศภุกร จ้อยรุ่ง 47.00                   

3 ท.7187 นายสมทรง นิลประดบั 24,584.00            

4 ท.4620 นายอรุณศกัดิ์ หนูเมือง 99.00                   

5 ท.5767 นายบุญเลิศ อุปโยธา 3,263.00              

6 ท.8351 นายสรุชัย ขวัญเจริญ 195.00                 

34,269.00          

 

1 ท.214 นายสมศกัดิ์ ตนัสกุล 259.00                 

2 ท.7624 นายบุญยงค์ ชูยกป่ิน 7,493.00              
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3 ท.3131 นายอุไร บึงจันทร์ 7,225.25              

4 ท.6681 นายกรวิชญ์ อิ่มเอบิ 33.00                   

5 ท.7493 นายมุสตอฟา บือโต 396.00                 

6 ท.725 นายสนุทร ขจรเพชร 472.00                 

7 ท.3879 นายค านึง สวุรรณปาน 1,091.00              

8 ท.5612 นายธรรมนูญ สขุวิสทุธิ์ 12,472.00            

29,441.25          

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 แก่นภักดี 3,765.00              

10 ท.6988 นายสมพงษ์ อุดมสมัคร 3,765.00              

11 ท.4416 นายยสวุรรณ หงษ์อ่อน 2,896.00              

12 ท.8923 นายบวร สงวนให้ 1,330.00              

13 ท.3282 นายสมนึก พรรณหาญ 9,475.00              

14 ท.6843 นายสมชาย ไพรศรี 1,438.00              

15 ท.2088 นายปรีชา สจัจริง 71,544.00            

16 ท.4140 นายธรีะยุทธ นุ่นจุ้ย 2,460.00              

17 ท.9213 นายศกัดา ชาติ 1,575.00              

18 ท.2898 นายสมพงษ์ แท่นอนิทร์ 28.00                   

19 ท.8402 นายสมรัก มาทมาร 3,323.00              
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20 ท.3366 นายประเสริม กล่ิมท้วม 16,825.00            

21 ท.2845 นายเสถียร สมัฤทธิ์ 206,374.36          

22 ท.6426 นายประคอง ศรีลาพันธ์ 177,078.62          

23 ท.5180 นายประชิต นุ่มนวลศรี 38,998.00            

24 ท.6951 นายทรงศกัดิ์ สดุใจ 45,718.00            

25 ท.7945 นายปรีชา เอี่ยมวงศ์ 22,126.50            

26 ท.7349 นายธรีะยุทธ กรีตเิตชากร 2,608.00              

618,510.17        

1 ท.1061 นายสชุาติ สระแก้ว 2,555.00

2 ท.6993 นายสมควร ก าเนิดชาติ 3,237.00

3 ท.2949 นายสมพงษ์ โพธิ์ทอง 245,697.00

4 ท.7605 นายอุดร มุ่งนากลาง 97,313.00

5 ท.3353 นายบวร มาตา 183,102.00

6 ท.80 นายประเสริฐ ชีหร่ัง 160,909.00

7 ท.4810 นายธนวัฒน์ โพธิ์เวชกุล 200.00

8 ท.7850 นายคะเชนทร์ อ ่าชาวนา 9,180.00

9 ท.10023 นายพงษ์พิทกัษ์ กุลสวุรรณ 1,030.00

10 ท.10589 นายปียพ์รหม สวุรรณโณ 276.00

11 ท.10784 น.ส.อ้อ กลับเพช็ร 62.00

12 ท.10785 น.ส.ปัทมา ดใีจ 74.00

13 ท.10804 นายยกองทพั เรณธูรณ์ 75.00

14 ท.S0301 นายกติชัิย ประภากร 6,000.00

15 ท.S0497 นางสมจิตร์ แปดชัยภมูิ 60.00

16 ท.9740 นายชานนท์ โพธิ์นอก 1,286.00

17 ท.4496 นายไพโรจน์ โพธิ์บอน 2,939.50

18 ท.1181 นายสมปอง งามตะคุ 34,842.00
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19 ท.1927 นายสภุศกัดิ์ แสนเยน็ 2,200.00

20 ท.8903 นายชูศกัดิ์ ทองฉอ้อน 3,394.00

21 ท.4016 นายบัณฑรู แก้วมา 77,692.98

832,124.48รวมทั้งส้ิน  21  ราย


