
ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวน

1 นางสาววริศรา  แกว้อินทร์ 13,972.75 

2 นายสุดใจ  คะชะนา 18,782.50 

3 นางสาวสิริญา  จิตวฒันาธรรม 1,500.00   

4 นางพรภิมล  อินทรสุภา 12,708.00 

5 นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่ 5,646.00   

6 นางสาวธมนวรรณ  ทวาโรจน์ 11,691.50 

7 นางสาวสินีนารถ  ช่ืนจิตต์ 2,500.00   

8 นางสาวอรทยั  พงษสุ์ชาติ 11,168.25 

9 นางสาวสุนิสา  อิสโร 6,340.25   

10 นางชชัฎา  หว้ยล าโก 15,808.50 

11 นายเกรียงศกัด์ิ  บูโกก 7,243.25   

12 นางสาวจิตตินทร์  ค  าเจริญ 1,500.00   

13 นางสาววาสนา  เถือนธรรม 11,012.75 

14 นางสาวธนิตฐา  สันโดษ 3,040.00   

ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวน

1 นางสาววริศรา  แกว้อินทร์ 500.00      

2 นางพรภิมล  อินทรสุภา 50.00        

3 นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่ 500.00      

4 นางสาวอรทยั  พงษสุ์ชาติ 150.00      

5 นางสาวธมนวรรณ  ทวาโรจน์ 500.00      

6 นางสาวสินีนารถ  ช่ืนจิตต์ 500.00      

7 นางสาวสุนิสา  อิสโร 50.00        

8 นายสุดใจ  คะชะนา 500.00      

9 นางสาวจิตตินทร์  ค  าเจริญ 500.00      

10 นายเกรียงศกัด์ิ  บูโกก 500.00      

11 นางสาวธนิตฐา  สันโดษ 50.00        

12 นางชชัฎา  หว้ยล าโก 1,500.00   

จ ำนวนเงินทีต้่องน ำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบครีีขนัธ์

จ ำนวนเงินทีต้่องน ำส่งสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์



ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวน

13 นางสาววาสนา  เถือนธรรม 500.00      

14 นางภูวลกัณ์  วราวธุวิวฒัน์ 1,500.00   

15 นางรัชนก  อยูห่นุน 1,000.00   

16 นางสาวณฐวรรณ  ลิปปานนท์ 500.00      

17 นายธีระศกัด์ิ  ไชยสัตย์ 500.00      

18 นายปภาวิน  ภทัรธรรณ์กูล 500.00      

19 นางถนอมศรี  ถือพดุซา 500.00      

รำยช่ือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบต้องน ำส่งเงินธนำคำรกรุงไทยเพิ่มเติม

ที่ ช่ือ สกุล เรียกเก็บ หักส่ง น ำส่งเพิ่ม

1 นางนิลยามาศ  ณ ศฤงคราญ 4000 0 4,000.00

2 นางพจนา  อินหอม 14100 12260 1,840.00

3 นางศิริธร  บรรจงแจ่ม 6000 2500 3,500.00

4 นางสาวกนกวรรณ  รัตนพนัธ์ 3500 2458 1,042.00

5 นางสาวกรภทัร  วนะสิทธ์ิ 7000 5036 1,964.00

6 นางสาวคุณิตา  เจดียพ์ราหมณ์ 4500 2530 1,970.00

7 นางสาวชลรดา  สาเรชพรรณ 10000 6300 3,700.00

8 นางสาวนฤมล  ชยัมงคล 13400 12020 1,380.00

9 นางสาวนฤมล  ล้ิมฉาย 14300 12100 2,200.00

10 นางสาวนุสรา  เขียวชอุ่ม 10000 6700 3,300.00

11 นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ 13000 10000 3,000.00

12 นางสาวปาริฉตัร์  ปรีดีบูรณ์ 9000 8100 900.00

13 นางสาวพรเพญ็  นามสละ 17000 14700 2,300.00

14 นางสาวพิชญสิ์นี  บวังาม 18600 14700 3,900.00

15 นางสาวเพญ็พกัตร์  อ่ิมงาม 9800 7200 2,600.00

16 นางสาวภทัธรวดี  สีสด 8000 4375 3,625.00

17 นางสาวมลัลิกา  งามสะอาด 20100 19540 560.00

18 นางสาวระพีพร  แซ่ตนั 12200 11600 600.00

19 นางสาววรรณวิมล  ใจสมุทร 5000 2770 2,230.00

20 นางสาววิลาวลัย ์ รักค  า 3400 2000 1,400.00



ที่ ช่ือ สกุล เรียกเก็บ หักส่ง น ำส่งเพิ่ม

21 นางสาวสิรินภา  ถ ้าแกว้ 13400 13035 365.00

22 นางสาวสุกญัญา  ไมแ้หลม 7500 5200 2,300.00

23 นางสาวอฉัราภรณ์  นนทปั์ญญา 9000 8000 1,000.00

24 นางสุภทัร์  นครสุข 17200 12080 5,120.00

25 นายจงรักษ ์ วตัรสติ 19100 18000 1,100.00

26 นายวสันต ์ มณีแดง 3900 700 3,200.00

27 นายสิรวิชญ ์ นกทอง 9400 6500 2,900.00

28 วา่ท่ีร้อยตรีธวชัชยั  แดงโชติ 1400 -               1,400.00

29 นางสาวอรจิรา  หมอนทอง 12300 -               12,300.00

ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

1 นายขจรเกียรติ  เครือประดบั 10,400      -               

2 นายปิยนนัท ์ พนูสวสัด์ิ 2,900        -               

3 นางสาวกนกวรรณ  อากาศโปร่ง 7,500        -               

4 นางสาวรัตติกาล  แนบน่วม 7,500        -               

5 นางสาวพรเพญ็  นามสละ 7,500        -               

6 นางวชัรี  แดงวิลยั 7,500        -               

7 นายสุรวิท  ทบัเหล็ก 23,200      -               

8 นางกนกพร  บุญญะบุญญา 4,100        -               

9 นางอารียว์รรณ  โชติช่วง 7,500        -               

10 นางสาวจนัจิรา  ขาวสอาด 6,200        -               

11 นางพนัธนนัท ์ เล็กมาก 3,800        -               

12 นางวนัวิษา  ล้ิมไล้ 3,800        -               

13 นายสมเกียรติ  ลอยบา้นแพว้ 7,500        -               

14 นางสุปัญญา  วิเชียรเพชร 7,500        -               

15 นางสาวคนึงนิจ  ทองปลอ้ง 5,000        -               

16 นางล ายอง  เรืองฤทธ์ิ 1,500        -               

17 นางสาวสายพิณ  อินพนัทงั 7,500        -               

เงินงวดส ำหรับบุคลำกรทีไ่ม่ประสงค์เข้ำร่วมมำตรกำรพักหนี ้สำมำรถช ำระให้กับธนำคำร

สำมำรถเลือกช ำระด้วยตนเองทีธ่นำคำรออมสิน/เคำเตอร์เซอร์วสิ/แอปพลิเคช่ัน MYMO
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ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

18 นางสาวอรสา  คูภากรณ์ 7,500        -               

19 นางสาวอรทยั  ทินวงศ์ 7,500        -               

20 นายวสันต ์ คุม้พล 7,500        -               

21 นางเพญ็ศรี  สังขแ์กว้ 19,500      -               

22 นายประสิทธ์ิ  เกิดจิตร 7,500        -               

23 นายไพศาล  อ่วมองอาจ 4,100        -               

24 นายขจรเกียรติ  เครือประดบั 4,100        -               

25 นางสาวปฏิมาพร  เทียมเทศ 6,200        -               

26 นายหิรัณย ์ ส้มแป้น 6,000        -               

27 นางเรณู  ละเหร่า 7,500        -               

28 นายมานสั  สมมิตร 1,500        -               

29 นางอุไรวรรณ  เดชชอ้ย 7,500        -               

30 นายสามารถ  หอมช่ืน 4,100        -               

31 นางศิริรัตน์  กลัน่วารี 7,500        -               

32 นางวลัญา  กล่ินนิรัญ 1,500        -               

33 นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา 10,400      -               

34 นางถาวร  อรชุน 5,000        -               

35 นางภทัร์ชาพร  อุ่นยวง 7,500        -               

36 นายสมพร  วอ่งไวรุด 7,500        -               

37 นางสมพร  เหรียญประดบั 7,500        -               

38 นางสาววนิชา  เปรมปรีด์ิ 7,500        -               

39 นางจรี  วชัรวงษ์ 7,500        -               

40 นายพิสดาร  ดีหร่ิง 2,800        -               

41 นางปนิตา  เรืองฤทธ์ิ 7,000        -               

42 นางวรรณา  เพชรชมทรัพย์ 7,500        -               

43 สิบต ารวจเอกเสมา  ทิพยคี์รี 7,500        -               

44 นางสาวนิภาวรรณ  ถาวร 9,800        -               

45 นางสาวนรารัตน์  รักสม 1,500        -               

46 นางฐิติมา  จุลพงษ์ 14,200      -               

47 นางสาวปาริฉตัร  ปรีดีบูรณ์ 3,800        -               
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48 นางกริยา  พรมสะอาด 7,500        -               

49 นายธรรมธร  เทพทิตย์ 3,800        -               

50 นางจุฬาลกัษณ์  แสนภกัดี 1,700        -               

51 นางดารณี  ธรรมรงรัตน์ 4,800        -               

52 นางธนพร  ใจใหญ่ 3,200        -               

53 นายอดุลย ์ กล่ินนิรัญ 8,000        -               

54 นางบุญเรียม   แกว้ดี 6,400        -               

55 นางนิตยา  วิชนา 11,273.07 3,770.00      

56 นางพิมพา  จนัทร 7,000        2,000.00      

57 นางณชสร  นิลทวี 10,300      10,300.00    

ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

1 น.ส.ขจีวรรณ  อินฉิม 7,500        -               

2 นางสาวสุกญัญา  ช่ืนยนิดี 3,800        -               

3 นางสาวกุณฑิกา โกมุก 4,100        -               

4 น.ส.ไพสน  ส าราญรมย์ 5,600        -               

5 นายบุญเพง็ อุนารัตน์ 4,100        -               

6 นางภิรมย ์โมรา 7,500        -               

7 นายอนุวตัร์ เล็กมาก 7,500        -               

8 นางขนิษฐา มีชยั 7,500        -               

9 นางสาวลดัดา กล่ินนิรัญ 3,800        -               

10 นางกุศล หอมทัว่ 4,100        -               

11 นายมานะ ทองแดง 7,500        -               

12 นางนิภา กิจหงวน 2,600        -               

13 น.ส.พชัราภรณ์ เหมือนศรีเพง็ 7,500        -               

14 นางสุกลัยา  ส าราญรมย์ 6,200        -               

15 นางน ้าผ้ึง ยานนาวา 7,500        -               

16 นางอญัชิษฐา  ศรีจนัทร์ 3,000        -               

17 นางยพิุน สมานทรัพย์ 4,100        -               
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สำมำรถเลือกช ำระด้วยตนเองทีธ่นำคำรออมสิน/เคำเตอร์เซอร์วสิ/แอปพลิเคช่ัน MYMO

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

น าส่งเพ่ิม 8,000

น าส่งเพ่ิม 6,400

น าส่งเพ่ิม 7,503.07

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ



ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

18 นางเอ้ืองนอ้ย แสงทอง 3,400        -               

19 นางสาวรัคฏณเพชร นพประพนัธ์ 4,100        -               

20 นางฐิตารีย ์ชญาณ์โชติวีรกุล 7,500        -               

21 นางปริญญา จนัตรา 20,600      -               

22 นายสมเกียรติ  มีชยั 12,400      -               

23 นางโภชนฏา เทียมเทศ 7,500        -               

24 นางอ าไพ ใยบ ารุง 4,100        -               

25 นายณรงค ์ศรีสวา่ง 7,500        -               

26 น.ส.สุทิศา  ทอดสนิท 7,500        -               

27 นางภาวิณี บุญมีสง่า 7,500        -               

28 นายมาโนช คงหนุน 7,500        -               

29 นางสิริกร  ธงสอาด 4,400        -               

30 น.ส.สุจิรา  ชา้งด า 7,500        -               

31 นายกิตติ กรยนืยง 1,500        -               

32 นางวาสนา ศิริสมบติั 7,500        -               

33 นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์ 14,000      -               

34 นางกุศล หอมทัว่ 3,800        -               

35 นางสาววนัดี ภูเจริญ 1,700        -               

36 นายธนธิปัตย ์  โชติเมืองปัก 4,400        -               

37 นายสุรพล คงเจริญ 7,500        -               

38 นายอนนัต ์ แสงจนัทร์ 2,600        -               

39 นางภิรมย ์ โมรา 1,100        -               

ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

1 นายอดิศกัด์ิ  ปลอยปลา 5,000        -               

2 นางนภสัสร  นาควิเชียร 6,200        -               

3 นางเกตุกนก  ฝอยทอง 7,500        -               

4 นางสาวศิวารมณ์  รักษาราษฎร์ 7,500        -               
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หมำยเหตุ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

เงินงวดส ำหรับบุคลำกรทีไ่ม่ประสงค์เข้ำร่วมมำตรกำรพักหนี ้สำมำรถช ำระให้กับธนำคำร

สำมำรถเลือกช ำระด้วยตนเองทีธ่นำคำรออมสิน/เคำเตอร์เซอร์วสิ/แอปพลิเคช่ัน MYMO

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ



ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

5 นายรชต  ระไวกลาง 7,500        -               

7 นางสาววนัวิสาข ์ อินพิรุด 7,500        -               

8 นางสาวกนัตก์มล  เสาร์ม่วง 7,500        -               

9 นางอารมณ์  จนัทร์สร้อยงาม 7,500        -               

10 นางจรรยา  ศรีสุข 7,500        -               

11 นางสุกญัญา  ศิลาอ่อน 7,500        -               

12 นางบุญเชิญ  จิตใจดี 7,500        -               

13 นางศิริ  เขม็ทอง 7,500        -               

14 นางโสภี  สูงยิง่ 7,500        4,000.00      

15 นายจรูญ  เคหา 7,500        -               

16 นางภิญญธิ์ดา  เล็กประเสริฐ 7,500        -               

17 นางสาวนพนนัท ์ พุ่มคุม้ 7,500        -               

18 นายจรัญ  คงศรี 7,500        -               

19 นางก่ิงกาญจน์  ชมอินทร์ 7,500        7,500.00      

20 นางสังวาลย ์ สินทวี 7,500        -               

21 นายอ าพล  จกัร์แกว้ 7,500        -               

22 นางรพีพรรณ  ศรีทองค า 7,500        -               

23 นางนนัททิ์วา  สวสัด์ิตาล 7,500        -               

24 นางปัทมา  เขม็บุปผา 7,500        -               

25 นายนิพล  พ้ืนผา 7,500        -               

26 นางนนทชา  วาณิชยานนัท์ 7,500        -               

27 นางสาวกรภทัร  วนะสิทธ์ิ 7,500        -               

28 นายสมศกัด์ิ  ประพนัธ์บณัฑิต 7,500        -               

29 นางปริชาติ  แกว้นวล 5,000        -               

30 นางประนอม  ทรัพยป์ราชญ์ 7,500        -               

31 นางศิรภสัสร  พานิช 7,500        -               

32 นางพชัรี  นามศรี 7,500        -               

33 นางวนัณา  รักษาชฎั 4,400        -               

34 นายทวีศกัด์ิ  เคนอ่อน 7,500        -               

35 นางนงคน์าถ  นาคเพชร 6,800        -               

หมำยเหตุ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

หกัส่งธนาคาร

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

น าส่งเพ่ิม 3,500

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ



ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

36 นายธงชยั  แสงโพลง 7,500        -               

37 นางยวุดี  จกัร์แกว้ 7,500        -               

38 นางเสาวรส  แสงเงิน 7,500        -               

39 นางป่ินแกว้  จ  านงครั์ตน์ 7,500        -               

40 นายสมชาย  ช่วยชูหนู 7,500        -               

41 นางปิยวรรณ  เวหาธรนาวี 7,500        -               

42 นางองัคนา  ร่ืนสุคนธ์ 7,500        -               

43 นางกฤตติรส  สุดจนัทร์ 7,500        -               

44 นางพิชญา  ตั้งอารยชน 6,200        -               

45 นายสิทธิไชย  จิตตรั์งษี 7,500        -               

47 นางมณฑา  ทองชุมนุม 7,500        -               

48 นายสุรชยั  แคลนกระโทก 1,500        -               

49 นางไพจิตร  เขียวงาม 1,500        -               

50 นายวิทูล  บุ่งหวาย 1,500        -               

51 นางธนนัทน์ญา  เรียนรู้ 4,100        -               

52 นางธนิศานนัท ์ รฐาคงสินธนชยั 1,500        -               

53 นางสาวสรสิชา  พรามนอ้ย 1,500        -               

54 นางสาวกนกวรรณ  รัตนพนัธ์ 4,100        -               

55 นางศรีวภา  แคลนกระโทก 1,500        -               

56 นายวรา  ทัง่ใหญ่ 4,100        -               

57 นายส าเภา  ศรีนิลแท้ 1,500        -               

58 นางแสงจนัทร์  หวันาค 4,100        -               

59 นางจรัสศรี  ชยัหา 4,100        -               

60 นายไพรัตน์  ไหมทอง 1,500        -               

61 นางศิริ  เขม็ทอง 1,100        -               

62 นางธนิศานนัท ์ รฐาคงสินธนชยั 1,100        -               

63 นางสังวาลย ์ สินทวี 1,100        -               

64 นายอ าพล  จกัร์แกว้ 1,100        -               

65 นางสาววราภรณ์  เกตุแกว้ 10,000      -               

66 นางวารุณีย ์ ใจยนิดี 2,900        2,900.00      

หมำยเหตุ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

หกัส่งธนาคาร

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ



ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

67 นางเปรมวดี  ไชยรีย์ 6,600        -               

68 นางสาววนัวิสา  สายสมบูรณ์ 5,600        -               

69 นางสาวยภุาพร  แจง้อ่วม 7,500        -               

70 นางสาวไพลิน  ดวงแกว้ 7,500        -               

71 นางเน้ือทอง  วชิรกิจโกศล 20,600      -               

72 นางสุภทัร  นครสุข 7,500        -               

73 นายณรงค ์ ปริยทรรศน์ 18,400      -               

74 นายนิรุตต์ิ  เพียทา 12,200      -               

75 นายปภงักร  เงาะล าดวน 7,500        4,500.00      

76 นางกานติมาพร  ปานเสน่ห์ 13,600      -               

77 นางศิริขวญั  พนัธุ์ประจวบ 21,300      -               

78 นางณชัธาร  แดงเหมือน 7,500        -               

79 นายวิบูลย ์ พนัธุ์ประจวบ 20,100      -               

80 นางสาวจนัทิพย ์ อบมาลี 6,200        -               

81 นางสาวลดา  จนัทร์สุขโข 7,500        -               

82 นางสาวศิวาพร  ผลพานิช 10,800      -               

83 นายนพดล  ส่วนนอ้ย 7,500        -               

84 นางสาวดาวรุ่ง  ปีแกว้ 7,500        -               

85 นายสุธี  ดีกลัน่ 11,900      -               

86 นางกมลพร  โตะ๊ทอง 23,200      -               

87 นางศุภาธิณี  นุชจอ้ย 7,500        -               

88 นางฉนัทนา  ตนัเจริญ 19,700      -               

89 นางศรีสังวาลย ์ คุม้รักษา 16,700      -               

90 นางสิริมา  พทุธจ า 7,500        -               

91 นางพรทิพา  สังวรกาญจน์ 19,400      -               

92 นางปราณี  ส่งเสริม 7,500        -               

93 นางสาวทศันีย ์ เขียวข า 7,500        -               

94 นางมุกดา  คมงา้ว 12,200      -               

95 นางนิภา  ช่วยวงค์ 19,400      -               

96 นายชชัวาล  มานพ 10,400      -               

หมำยเหตุ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

น าส่งเพ่ิม 3,000

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ



ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้

97 นางโสรยา  จนัท า 17,600      -               

98 นางบงัอร  ชูทิพย์ 20,500      -               

99 นางอุบลรัตน์  วิลากุล 23,200      -               

100 นางสาวมะลิ  อ่วมเทศ 10,000      -               

101 นางสาวทยดิา  วดัลอ้ม 6,900        -               

102 นางสาวสิรินุช  เอ่ียมสุวรรณ 12,600      -               

103 นางณิศณฐั  ประพนัธ์บณัฑิต 21,300      -               

104 นายอ านาจ  จ  านงครั์ตน์ 5,600        -               

105 นางฐิติกาญจน์  โกณฑา 7,600        -               

106 นางสาวนงเยาว ์ เซ่งบุญตัน่ 14,900      -               

107 นางรุจิรดาณ์  ชยัยานุวฒัน์ 7,500        -               

108 นางสาวทบัทิม  เอ่ียมแสง 3,800        -               

109 นางสาวพชัราพรรณ  จนัทร์รักษ์ 9,200        -               

110 นางสาวสุธาทิพย ์ ปานนก 7,500        -               

111 นางสาวสุทธิจิตต ์ นาคคล ้า 7,500        -               

112 นายสุรจิตร  สุขสีดา 21,300      20,500.00    

113 นางวิลาวณัย ์  จุรักษ์ 8,700        -               

114 นางเจนจิรา  เส็นหมาน 11,500      -               

115 นางชชัฎา  หว้ยล าโก 1,500        -               

116 นางสาวกาญจนา  อยูเ่ยน็ 3,400        -               

117 นางอุไร  ศิริธรรม 3,600        -               

118 นางบุญเหลือ  วงษค์ลงั 4,100        -               

รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบต้องน าส่งเงินธนาคารออมสินสาขาบางสะพานน้อย เพิ่มเติม

ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้ น ำส่งเพิ่ม

1 น.ส.ปนดัดา  แดงประหลาด 7,500.00   4,000.00      3,500

2 นายพชร  บ ารุงดอน 3,800.00   2,600.00      1,200

3 นางสุพิชชา  เมืองเล็ก 7,500.00   4,500.00      3,000

4 น.ส.อนัธิกา  เรืองชยั 7,500.00   6,500.00      1,000

5 น.ส.สุพรรณิการ์  สยมุพร 6,800.00   3,500.00      3,300

หมำยเหตุ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

น าส่งเพ่ิม 800

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ

ธนาคารไม่เรียกเก็บ



ที่ ช่ือ สกุล จ ำนวนเงิน จัดเก็บได้ น ำส่งเพิ่ม

6 นายนิธิ  พวงเดช 17,800.00 11,500.00    6,300

7 นายสายนัต ์วิชยัดิษฐ 7,500.00   4,000.00      3,500

8 นายอนนท ์ อาศยั 7,500.00   3,500.00      4,000

9 นางฉนัทนา  พวงเดช 12,200.00 7,400.00      4,800

10 นางกรองกาญจน์ คงแท่น 7,500.00   4,000.00      3,500

11 นายมะโนด  กล ่าทอง 10,000.00 5,300.00      4,700

12 นางสุกญัญา  สายอุบล 11,200.00 8,000.00      3,200

13 นายชาตรี  เรียงทรัพย์ 6,200.00   1,500.00      4,700

รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบต้องน าส่งเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มเติม

ท่ี ช่ือ สกุล เรียกเก็บ หกัน าส่ง น าส่งเพ่ิม

1 นายสมหวง  ขนุพรหม 15,600      -               15,600     

2 นางพิมพา  จนัทร 3,000        -               3,000       

3 นางดารณี  ธรรมรงรัตน์ 1,000        -               1,000       

4 นางนิตยา  วิชนา 4,000        -               4,000       

5 นางทศันี  สังฆารักษ์ 6,600        5,000           1,600       

6 นางสาวนิตยา  ฉายนอ้ย 10,200      9,000           1,200       

7 นางสาวกฤษณา  แกว้เกิด 5,600        2,600           3,000       

8 นายเมธา  ศรีก าเหนิด 11,800      10,000         1,800       

9 นางศิริวรรณ  วิชดั 3,600        -               3,600       

10 นางสาวนิตยา  วจีรัตน์สกุล 11,200      8,500           2,700       

11 นายกรรณชิต  จนัทรักษ์ 9,600        8,400           1,200       

12 นางดนุลดา  สติมัน่ 8,000        7,500           500          

13 นางสาวคณิตา  พงษเ์ผือก 6,300        4,000           2,300       

14 นางสาวทศันีย ์ ใสเก้ือ 7,100        4,300           2,800       

15 นายประทีป  ธูปหอม 2,700        2,000           700          


