
เดือน จ ำนวนสมำชิกท่ีช ำระ จ ำนวนสมำชิกท่ี จ ำนวนสมำชิกท่ี จ ำนวนสมำชิกท่ีค้ำงช ำระ หมำยเหตุ

เงินผ่านหน่วยงาน เรียกเก็บเงินได้ เรียกเก็บเงินไม่ได้ และเรียกเก็บเงินได้

มกราคม 2563 ๙๓๖ ๙๓๔ ๒ - ช าระเงินสด  2  ราย

- เสียชีวิต 2 ราย

กุมภาพันธ์ 2563 ๙๓๖ ๙๓๓ ๓ - รอหักเงินบ านาญ 3 ราย

สมำชิกท่ีเพ่ิมยอด
ทะเบียนเลขท่ี หมำยเหตุ

สมาชิกท่ีลดลง
ทะเบียนเลขท่ี หมายเหตุ

1. นายสมชัย เวียงสิมา 7801 รอหักเงินบ านาญ ก.พ. 63
2. นางวิลาสิณี เวียงสิมา 7802 รอหักเงินบ านาญ ก.พ. 63
3. นางเก้ือพร รัตนค า 8231 รอหักเงินบ านาญ ก.พ. 63

สรุปจ านวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ส านักนายกรัฐมนตรี

ท่ีช าระผ่านส านักงานสถิติแห่งชาติ

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2563

ช่ือ  -  สกุล

ช่ือ  -  สกุล
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ล ำดับ ทะเบียน จ ำนวนเงิน ประ ผู้รับผลประโยชน์ สถำนะกำร
เลขท่ี เภท จ่ำยเงิน

1 1368 นาง ธนนุช ตรีทิพยบุตร 70 สามัญ ด.ญ.ทัณฑ์ธร  ตรีทิพยบุตร หักเงินเดือน
2 1369 นาย สหัส ตรีทิพยบุตร 70 สมทบ นางวรนุช  ตรีทิพยบุตร หักเงินเดือน
3 7945 นาย ลมล เกิดอุบล 70 สามัญ นางนิตยา  ค าแหง หักเงินเดือน
4 7135 นาง กรรณิการ์ สาริกะวณิช 70 สามัญ พันเอกหญิงพรรณี เจริญวัย หักเงินเดือน
5 7144 นาง ธนา โรจนปัญญา 70 สามัญ นายชัยโพธ์ิ  โรจนปัญญา หักเงินเดือน
6 7156 น.ส. อนงค์ สัตตบรรณสุข 70 สามัญ นายตระกูล จิณุณารักษ์  หักเงินเดือน
7 7158 นาง ธิดา ตระกูลสฤษด์ิ 70 สามัญ ด.ช.นิรันดร ตระกูลสฤษด์ิ หักเงินเดือน
8 7166 นาง ธนาภรณ์ สกุลทอง 70 สามัญ นายพิสุทธ์ิ  สกุลทอง หักเงินเดือน
9 7169 นาง จันทร์เพ็ญ ล้ิมเจริญ 70 สามัญ นายกาญจน์  ล้ิมเจริญ หักเงินเดือน
10 7183 นาง จุฑาทิพย์ มีสัตย์ 70 สามัญ น.ส.วรางคนา  มีสัตย์ หักเงินเดือน
11 7184 น.ส. สมใจ วนะวนานนต์ 70 สามัญ นายสมภพ วนะวนานนต์ หักเงินเดือน
12 7186 นาง ศรีสวาท แสงแก้ว 70 สามัญ นายอภิชาต  แสงแก้ว หักเงินเดือน
13 7195 นาย เพียรคิด รัฐพร 70 สามัญ น.ส.ปิยาพร รัฐพร หักเงินเดือน
14 7197 นาย เสง่ียม ล าสมุทร 70 สามัญ นางบุญยัง ล าสมุทร หักเงินเดือน
15 7202 นาย สกล สุธรรมโน 70 สามัญ นางอรพินท์ สุธรรมโน หักเงินเดือน
16 7207 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ฤาโชชัย 70 สามัญ นางฐิติรัตน์  กุนทรมโนสิทธ์ิ หักเงินเดือน
17 7208 นาง                 บุญส่ง บุนนาค 70 สามัญ นายธงไชย  บุนนาค หักเงินเดือน
18 7210 น.ส. พัชราภา หวังง าทรัพย์ 70 สามัญ พันโทกรศักร  สุวรรณเตมีย์ หักเงินเดือน
19 7215 นาง ละม่อม เรืองสกุล 70 สามัญ น.ส.วิภาวรรณ  เรืองสกุล หักเงินเดือน
20 7216 นาย สัมพันธ์ เรืองสกุล 70 สมทบ น.ส.วิภาวรรณ  เรืองสกุล หักเงินเดือน
21 7220 นาย ประชา พงษ์ไพรัตน์ 70 สามัญ นางทิพากร  ได้พร หักเงินเดือน
22 7221 นาง ไพศรี พงษ์ไพรัตน์ 70 สมทบ นางทิพากร  ได้พร หักเงินเดือน
23 7222 นาย ประสิทธ์ิ ครองราษฎร์ 70 สามัญ นางกัลยา  ครองราษฎร์ หักเงินเดือน
24 7223 นาย สัณฐัฎ สมร 70 สามัญ นางบุญยัง สมร หักเงินเดือน
25 7224 นาย ทรงสิทธ์ิ ศรีสุขอนันต์ 70 สามัญ น.ส.รัตน์ฤดี  ศรีสุขอนันต์ หักเงินเดือน
26 7228 นาย วิมล เรืองชู 70 สามัญ นางอุบล เรืองชู หักเงินเดือน
27 7229 นาง อุบล เรืองชู 70 สมทบ นายวิมล เรืองชู หักเงินเดือน

28 7230 นาย สมพร ฮมภิรมย์ 70 สามัญ นางนภาพร ฮมภิรมย์ หักเงินเดือน
29 7232 นาย มานัส ชาญวนังกูร 70 สามัญ นางแสงเพียร ลิมป์คณาคม หักเงินเดือน
30 7235 นาย ทองสุข ด่านแก้ว 70 สามัญ นางสมศรี  ด่านแก้ว หักเงินเดือน
31 7238 นาย เวทิน บุนนาค 70 สามัญ นางนรารัตน์ บุนนาค หักเงินเดือน
32 7246 นาย ประสาน สุขีโมกข์ 70 สามัญ นางสว่าง สุขีโมกข์ หักเงินเดือน
33 7247 นาย ขจร หนูนาค 70 สามัญ นางราศรี หนูนาค หักเงินเดือน
34 7248 นาย ประกอบ ส าราญราษฎร์ 70 สามัญ น.ส.ณัฐกานต์ ส าราญราษฎร์ หักเงินเดือน
35 7249 นาย เสรี แก้วแกมทอง 70 สามัญ นายสหราช  แก้วแกมทอง หักเงินเดือน
36 7250 นาย มนตรี ย่ิงสูง 70 สามัญ นางอาฑิตยา  ย่ิงสูง หักเงินเดือน
37 7254 นาย รัตนชัย ชาติสวัสด์ิ 70 สามัญ นางไพรินทร์  ชาติสวัสด์ิ หักเงินเดือน
38 7255 นาง วรรณา ชาติสวัสด์ิ 70 สมทบ นายรัตนชัย ชาติสวัสด์ิ หักเงินเดือน
39 7257 นาย ไกร อรัญญิก 70 สามัญ นางตระกุล  อรัญญิก หักเงินเดือน
40 7258 นาย มานิช ฤาชา 70 สามัญ นางสมัคร  ฤาชา หักเงินเดือน
41 7259 นาย รัตน์ ชัยภักดี 70 สามัญ ด.ช.หาญ ชัยภักดี หักเงินเดือน
42 8261 น.ส. หทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์ 70 สามัญ นางเฉลียว วิสุทธิแพทย์ หักเงินเดือน
43 7270 นาย กมล สุขสืบพงค์ 70 สามัญ นายนลวิชญ์  สุขสืบพงค์ หักเงินเดือน
44 7273 นาย อิสสระ คัมภิรานนท์ 70 สามัญ นางพรรณี   คัมภิรานนท์ หักเงินเดือน
45 7274 นาย มนูญ ครุฑทิน 70 สามัญ นางสุนีย์  ครุฑทิน หักเงินเดือน
46 7282 นาย วรพล ต๊ะพงษ์ 70 สามัญ นางยุพิน ต๊ะพงษ์ หักเงินเดือน
47 7284 นาย สัมพันธ์ุ นเรนทรเสนี 70 สามัญ จ.ส.ต.สมพงษ์ นเรนทรเสนี หักเงินเดือน
48 7285 นาย ชัยวัฒน์ ขันอาสา 70 สามัญ นายชาญวิทย์ ขันอาสา หักเงินเดือน

รำยช่ือฌำปนกิจสงเครำะห์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ท่ีช ำระเงินให้สมำชิกท่ีเสียชีวิต ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563

จ ำนวน 933  รำย  รำยละ 70 บำท  รวมเป็นเงิน   65,310  บำท
     ช่ือ - สกุล
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49 7286 นาย ประกาศ ประสานสอน 70 สามัญ นางต๋ิว ประสานสอน หักเงินเดือน
50 7287 นาง ต๋ิว ประสานสอน 70 สมทบ นายประกาศ ประสานสอน หักเงินเดือน
51 7296 นาย สุรศักด์ิ พรหมเรขา 70 สามัญ นางเรืองพร  ได้ฤกษ์งาม หักเงินเดือน
52 7297 น.ส. มาลินี คฤหเดช 70 สามัญ น.ส.นิศารัตน์  ศศะรมย์ หักเงินเดือน
53 7301 นาย ศิลปิน เช่ียววิชา 70 สามัญ นางอัจฉราพรรณ เช่ียววิชา หักเงินเดือน
54 7302 นาง อัจฉราพรรณ เช่ียววิชา 70 สมทบ นายศิลปิน  เช่ียววิชา หักเงินเดือน
55 7303 นาย สมชัย วิเชียรโชติ 70 สามัญ นางสุวรรณา วิเชียรโชติ หักเงินเดือน
56 7311 นาง อัจฉราวรรณ หลักคงคา 70 สามัญ นายมนตรี  หลักคงคา หักเงินเดือน
57 7312 นาย มนตรี หลักคงคา 70 สมทบ นางอัจฉราวรรณ หลักคงคา หักเงินเดือน
58 7316 นาย ธวัชชัย ประพิณ 70 สามัญ น.ส.พัชรินทร์ ศรีสมเพชร หักเงินเดือน
59 7317 นาง พัชรินทร์ ประพิณ 70 สมทบ นายธวัชชัย ประพิณ หักเงินเดือน
60 7318 นาย นิเวศน์ ไชยศรี 70 สามัญ นางกนกกาญจน์  ไชยศรี หักเงินเดือน
61 7319 นาง ฉวีวรรณ ไชยศรี 70 สมทบ นายนิเวศน์ ไชยศรี หักเงินเดือน
62 7321 นาย ชาญ นัคราโรจน์ 70 สามัญ น.ส.อ าพัน ซับซ้อน หักเงินเดือน
63 7327 นาย พิชัย ธนสีลังกูร 70 สามัญ นางดารา ธนสีลังกูร หักเงินเดือน
64 7331 นาย สันต์ ค าขจร 70 สามัญ นางศุภนิจ ค าขจร หักเงินเดือน
65 7333 นาย ไพบูลย์ หนูจิต 70 สามัญ นางประคอง หนูจิต หักเงินเดือน
66 7334 นาง ประคอง หนูจิต 70 สมทบ นายไพบูลย์ หนูจิต หักเงินเดือน
67 7335 นาย สนาม แสงประชุม 70 สามัญ นางกนก แสงประชุม หักเงินเดือน
68 7336 นาง กนก แสงประชุม 70 สมทบ นายสนาม  แสงประชุม หักเงินเดือน
69 7338 นาย วิทูรย์ สุโภภาค 70 สามัญ นางสุรีวรรณ สุโภภาค หักเงินเดือน
70 7339 นาง สุรีวรรณ สุโภภาค 70 สามัญ นายวิฑูรย์ สุโภภาค หักเงินเดือน
71 7346 นาย ณรงค์ ฉายพ่ึง 70 สามัญ นางเบญจวรรณ ฉายพ่ึง หักเงินเดือน
72 7351 นาย วิชัย วรรณวิไชย 70 สามัญ น.ส.พวงเพ็ญ  วรรณวิไชย หักเงินเดือน
73 7353 นาย ปราโมทย์ สมประสงค์ 70 สามัญ ด.ช.ปราการ สมประสงค์ หักเงินเดือน
74 7354 นาง มณฑา สมประสงค์ 70 สมทบ น.ส.ปรียนุช สมประสงค์ หักเงินเดือน
75 7365 น.ส. ลักษิกร นิลสะอาด 70 สามัญ นางนิตยา  สุมาลกันต์ หักเงินเดือน
76 7367 นาย คเณศวร์ จันทรทรัพย์ 70 สามัญ นางอมรา  จันทรทรัพย์ หักเงินเดือน
77 7368 นาง ลัดดา อีหม่าน 70 สามัญ นายสมมาตร อีหม่าน หักเงินเดือน
78 7370 นาย เริงฤทธ์ิ แสงแก้ว 70 สามัญ นางศรีสวาท แสงแก้ว หักเงินเดือน
79 7373 นาย สงัด ศรีวงศ์ 70 สามัญ นางวนิดา  ศรีวงศ์ หักเงินเดือน
80 7374 นาง วนิดา ศรีวงศ์ 70 สมทบ นายสงัด ศรีวงศ์ หักเงินเดือน
81 7376 นาง อุทัยวรรณ อารยะวีรสิทธ์ิ 70 สามัญ นายเกรียงศักด์ิ อารยะวีรสิทธ์ิ หักเงินเดือน
82 7380 นาง ชูศรี นาครัตน์ 70 สามัญ น.ส.ศุภสุตา  นาครัตน์ หักเงินเดือน
83 7385 นาย ยุนิตย์ สุวรรณรัตน์ 70 สามัญ นางอ านวยศิลป์ สุวรรณรัตน์ หักเงินเดือน
84 7389 นาย สมพงษ์ แววบุตร 70 สามัญ ด.ช.สุทัศน์ แววบุตร หักเงินเดือน
85 7391 นาย ประยุทธ จุลแก้ว 70 สามัญ ด.ช.สิขันธ์ จุลแก้ว หักเงินเดือน
86 7392 นาย อเนก อ่อนช่างเหล็ก 70 สามัญ นางสมพร อ่อนช่างเหล็ก หักเงินเดือน
87 7393 นาย วิทยา คงเมืองค า 70 สามัญ นางวนิชา คงเมืองค า หักเงินเดือน
88 7395 นาย จ ารัส ต้ังนรกุล 70 สามัญ นางราณี ต้ังนรกุล หักเงินเดือน
89 7396 นาย เชวงศักด์ิ ชัยยศ 70 สามัญ นางลัดดาวัลย์ ชัยยศ หักเงินเดือน
90 7397 นาย เอกพล เอ่ียมตระบุตร 70 สามัญ น.ส.บุญจันทร์  หนูโทน หักเงินเดือน
91 7399 นาย สวัสด์ิ เสือคง 70 สามัญ นางประเทือง เสือคง หักเงินเดือน
92 7402 นาย ประดิษฐ์ จันทรปรีชายุทธ 70 สามัญ นางสุปราณี จันทรปรีชายุทธ หักเงินเดือน
93 7406 นาง สวาท ประเมธ์ศรี 70 สมทบ ด.ช.จักรกฤษณ์  ประเมธ์ศรี หักเงินเดือน
94 7407 นาย ทรงวาสน์ ประเมธ์ศรี 70 สามัญ ด.ช.จักรกฤษณ์ ประเมธ์ศรี หักเงินเดือน
95 7409 นาย ไพบูลย์ ช่ืนภิรมย์ 70 สามัญ นางสะอาด ช่ืนภิรมย์ หักเงินเดือน
96 7410 น.ส. รฐา คู่วิรัตน์ 70 สามัญ น.ส.ณัชชา  คู่วิรัตน์ หักเงินเดือน
97 7411 นาย ยงยุทธ อินทร์ศรีทอง 70 สามัญ นางอาภรณ์ อินทร์ศรีทอง หักเงินเดือน
98 7414 นาย โชติ ชิดเช้ือวงศ์ 70 สามัญ นายธนกร ชิดเช้ือวงศ์ หักเงินเดือน
99 7415 นาง ประทิน ชิดเช้ือวงศ์ 70 สมทบ นายธนกร ชิดเช้ือวงศ์ หักเงินเดือน
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100 7416 นาง อาภา ดิษฐ์สมบูรณ์ 70 สามัญ นายอาณัติ  ดิษฐสมบูรณ์ หักเงินเดือน
101 7417 นาย สัมฤทธ์ิ บรรเจิดฤทธ์ิ 70 สามัญ นางอุบล บรรเจิดฤทธ์ิ หักเงินเดือน
102 7420 นาย เสน่ห์ แก้วผัด 70 สามัญ นางบุญมี แก้วผัด หักเงินเดือน
103 7421 นาง แน่งน้อย มีสวาสด์ิ 70 สามัญ นายวีระ มีสวาสด์ิ หักเงินเดือน
104 7422 นาย วีระ มีสวาสด์ิ 70 สมทบ นางแน่งน้อย มีสวาสด์ิ หักเงินเดือน
105 7424 นาย เกรียงศักด์ิ อารยะวีรสิทธ์ิ 70 สามัญ นางอุทัยวรรณ  อารยะวีรสิทธ์ิ หักเงินเดือน
106 7425 ร.อ. อ านาจ แสงมณี 70 สามัญ นางสยมพร แสงมณี หักเงินเดือน
107 7427 นาง ศิริพันธ์ุ สีทองดี 70 สามัญ น.ส.นวลนุช  สีทองดี หักเงินเดือน
108 7440 นาง จินตนา ธารชลานุกิจ 70 สามัญ นายวิทย์ ธารชลานุกิจ หักเงินเดือน
109 7444 นาย ส าราญ คุ้มไพรี 70 สามัญ นางสุกี คุ้มไพรี หักเงินเดือน
110 7445 นาง พิศพรรณ อินทรานุกูล 70 สามัญ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล หักเงินเดือน
111 7449 นาง เสาวนีย์ มาลัยพงศร 70 สามัญ น.ส.นิจจารีย์  มาลัยพงศร หักเงินเดือน
112 7450 นาย วิชัย สายพิมพ์ 70 สามัญ นางส้มเกล้ียง สายพิมพ์ หักเงินเดือน
113 7451 นาง ส้มเกล้ียง สายพิมพ์ 70 สมทบ นายมงคล สายพิมพ์ หักเงินเดือน
114 7452 นาย จ านงค์ จีนบัว 70 สามัญ นางปราณี  อุณาสิงห์ หักเงินเดือน
115 7453 น.ส. ทิพย์ศิริ สุวนิช 70 สามัญ นางสุพัตร สุวนิช หักเงินเดือน
116 7187 นาง สุพัตร สุวนิช 70 สมทบ นายลูกชิด สุวนิช หักเงินเดือน
117 7454 น.ส. มณี บุศรังสี 70 สามัญ น.ส.ลาวัลย์  เหรียญเจริญ หักเงินเดือน
118 7455 นาง รภัสสรณ์ ชุณหจิรัฐติกาล 70 สามัญ น.ส.ปุณยวีร์  วงศ์สวัสด์ิ หักเงินเดือน
119 7456 นาย ณรงค์ วงศ์สวัสด์ิ 70 สมทบ ด.ช.เชาวัช วงศ์สวัสด์ิ หักเงินเดือน
120 7457 นาย ส าเริง ทองใหญ่ 70 สามัญ นางศรีสะอาด ทองใหญ่ หักเงินเดือน
121 7458 น.ส. กฤติยา เชาวลิต 70 สามัญ น.ส.นุสณัฎฐา สัทธรรมนุวงศ์ หักเงินเดือน
122 7461 นาย สวัสด์ิ ครองแก้ว 70 สามัญ นางจรินทร์ ครองแก้ว หักเงินเดือน
123 7462 นาง พวงเพ็ญ เพ็ชรพันธ์ 70 สามัญ นางสาวภิญญาพัชญ์  เพ็ชรพันธ์ หักเงินเดือน
124 7472 นาย ประมาณ นราพจนวงศ์ 70 สามัญ นางอ่อนศรี นราพจนวงศ์ หักเงินเดือน
125 7475 น.ส. นิยม นานา 70 สามัญ น.ส.นิสากร  นานา หักเงินเดือน
126 7477 นาย สมมาตร อีหม่าน 70 สมทบ นางลัดดา อีหม่าน หักเงินเดือน
127 7479 นาง ฉวีวรรณ บุญธรรม 70 สามัญ ด.ญ.ณัฐฐีนี บุญธรรม หักเงินเดือน
128 7482 นาย สุโรจน์ นาครัตน์ 70 สมทบ นางสุริศา  สิทธิวรรณ หักเงินเดือน
129 7488 น.ส. ทองฟู ค ากลัด 70 สามัญ ร.ต.ธีปติ  ค้มใจดี ร.น. หักเงินเดือน
130 7489 น.ส. สุนีย์ จิตหยาดสุวรรณ์ 70 สามัญ นายพสกร  ทับทิมทอง หักเงินเดือน
131 7491 นาง อุบล ดอกพฤกษี 70 สามัญ นายญาณินทร์ ดอกพฤกษี หักเงินเดือน
132 7493 นาย เฉนียน ก าป่ันทอง 70 สามัญ นางนวลจันทร์ ก าป่ันทอง หักเงินเดือน
133 7497 นาย ธวัช เรือนใหม่ 70 สามัญ ด.ช.ธัชชัย เรือนใหม่ หักเงินเดือน
134 7498 นาง ภัทธิรา เรือนใหม่ 70 สมทบ น.ส.สิริลักษณ์ เรือนใหม่ หักเงินเดือน
135 7503 นาย พิทยา ทิวาโรจน์ 70 สามัญ นางอภิตา  ทิวาโรจน์ หักเงินเดือน
136 7505 นาย เสง่ียม หิริศักด์ิสกุล 70 สามัญ นางสุจินดา หิริศักด์ิสกุล หักเงินเดือน
137 7506 นาง สุจินดา หิริศักด์ิสกุล 70 สมทบ นายเสง่ียม หิริศักด์ิสกุล หักเงินเดือน
138 7507 นาย บุญช่วย อ านวย 70 สามัญ นางกาญจนา อ านวย หักเงินเดือน
139 7508 นาง กาญจนา อ านวย 70 สมทบ นายบุญช่วย อ านวย หักเงินเดือน
140 7511 นาง จรินทร์ ครองแก้ว 70 สามัญ น.ส.กันยรัตน์ ครองแก้ว หักเงินเดือน
141 7512 นาง พวงเพ็ญ นนทเปารยะ 70 สามัญ นายจรัล  นนทเปารยะ หักเงินเดือน
142 7513 น.ส. นิตา เกษสาคร 70 สามัญ นายเอ่ียม   เกษสาคร หักเงินเดือน
143 7517 นาง จันทนา เศรษฐทัตถ์ 70 สามัญ นายเสฎฐพงษ์ เศรษฐทัตต์ หักเงินเดือน
144 7518 นาง เฉลิมศรี อยู่หุ่น 70 สามัญ ด.ช.เฉลิมพล รอดปรีชา หักเงินเดือน
145 7519 นาง ปราจิน คล่องบัญชี 70 สามัญ นายรวมยศ คล่องบัญชี หักเงินเดือน
146 7522 นาง ปลิว จันทะศิลา 70 สมทบ นางสุกัญญา เครือแวงมล หักเงินเดือน
147 7529 นาย บุญเพ็ง จันทะศิลา 70 สามัญ นางสุกัญญา เครือแวงมล หักเงินเดือน
148 7531 นาง อารีย์ ส าราญราษฎร์ 70 สามัญ ด.ญ.โอปอล์ ส าราญราษฎร์ หักเงินเดือน
149 7533 นาย บดินทร์ พุดสา 70 สามัญ ด.ญ.นิพาภรณ์ พุดสา หักเงินเดือน
150 7534 นาง อนงค์ พุดสา 70 สมทบ ด.ช.พัฒนพงษ์ พุดสา หักเงินเดือน



4

ล ำดับ ทะเบียน จ ำนวนเงิน ประ ผู้รับผลประโยชน์ สถำนะกำร
เลขท่ี เภท จ่ำยเงิน

     ช่ือ - สกุล

151 7538 นาย สุริยะ คงสตรี 70 สามัญ นางศุภวรรณ คงสตรี หักเงินเดือน
152 7539 นาง ศุภวรรณ คงสตรี 70 สมทบ นายสุริยะ   คงสตรี หักเงินเดือน
153 7542 นาย สรธรรม อุดมรัตน์ 70 สามัญ นายณัฐธนนท์  อุดมรัตน์ หักเงินเดือน
154 7543 นาง นงนุช รอดพ่ึงผา 70 สามัญ ด.ญ.นวธิดา รอดพ่ึงผา หักเงินเดือน
155 7544 น.ส. นิตยา รุมรัตนะ 70 สามัญ นางสุรีย์  รุมรัตนะ หักเงินเดือน
156 7546 นาง จิตติณี ทองศิริธรรม 70 สามัญ นายศรุตนันท์  ทองศิริธรรม หักเงินเดือน
157 7549 นาง รัตนาภรณ์ สารีภาค 70 สามัญ นายครรชิต สารีภาค หักเงินเดือน
158 7550 นาย ครรชิต สารีภาค 70 สมทบ นางรัตนาภรณ์ สารีภาค หักเงินเดือน
159 7551 นาย สริตชพร ผดุงชาติ 70 สามัญ นายพัฒนขจร ผดุงชาติ หักเงินเดือน
160 7552 นาง เตือนจิต ผดุงชาติ 70 สมทบ นางสาวกนกวรรณพร  ผดุงชาติ หักเงินเดือน
161 7555 นาย สุวิช สุจริต 70 สามัญ นางพะเยาว์ สุจริต หักเงินเดือน
162 7556 นาง สาล่ี ฐิตะลักขณะ 70 สามัญ ด.ญ.ขนิษฐา รัตสกล หักบ านาญ 1 ก.ค. 59
163 7557 นาง จิตราภรณ์ บุญชุม 70 สามัญ ร.ต.ท.ปรีชา บุญชุม หักเงินเดือน
164 7558 นาย สันติ เสนาะเสียง 70 สามัญ นายพอน เสนาะเสียง หักเงินเดือน
165 7559 นาย โกวิท ถาวรานุรักษ์ 70 สามัญ นางเบญจมาศย์ ถาวรานุรักษ์ หักเงินเดือน

166 7560 นาย กฤษฎา พัฒนสุวรรณ 70 สามัญ นางชลอจิต พัฒนสุวรรณ หักเงินเดือน
167 7562 น.ส. สุวรรณา แย้มมีศรี 70 สามัญ นางพรทิพย์  พันธ์สวัสด์ิ หักเงินเดือน
168 7564 นาง นิตยา เนียมนัด (เทียนศรี) 70 สามัญ ด.ญ.นิภาพรรณ เนียมนัด หักเงินเดือน
169 7565 นาง สมศรี เชาวนาศิริ 70 สามัญ นางวิศิษฎ์ เชาวนาศิริ หักเงินเดือน
170 7566 นาง รัชนก อ่ิมเอิบ 70 สามัญ นางวนิดา กลีบพุฒ หักเงินเดือน
171 7568 นาง                 สุพัตรา อนุพันธ์  70 สามัญ นายพรรณศักด์ิ  อนุพันธ์ หักเงินเดือน
172 7570 นาง พรรณนาภรณ์ หนาแน่น 70 สามัญ จ.ส.ต.เรืองศักด์ิ หนาแน่น หักเงินเดือน
173 7572 น.ส. สุภานัน วรรณจิยี 70 สามัญ น.ส.รัชฎา  น่ิมเจริญ หักเงินเดือน
174 7573 น.ส. ประภา กรีบการะเกตุ 70 สามัญ นายธนิต น่ิมศรีนวล หักเงินเดือน
175 7576 นาง ส าอางค์ พันธุลี 70 สามัญ ด.ช.ธนวัตร สัจจเทพ หักเงินเดือน
176 7578 นาง สมศรี ปรีปาน 70 สามัญ นท.อมรชัย  ปรีปาน หักเงินเดือน
177 7579 นาง จันทนา สดับบัณฑิตย์ 70 สามัญ น.ส.วรรณภัสสร สดับบัณฑิตย์ หักเงินเดือน
178 7580 นาง เอริสา รอดหิรัญ 70 สามัญ นางสาวณัฐกานต์  รอดหิรัญ หักเงินเดือน
179 7581 นาย ถวิล รอดหิรัญ 70 สมทบ นางสุพรรณี รอดหิรัญ หักเงินเดือน
180 7587 นาย จรัล นนทเปาระยะ 70 สามัญ นางพวงเพ็ญ นนทเปาระยะ หักเงินเดือน
181 7588 น.ส. แก้วตา รัตนพิฑูรย์ 70 สามัญ ด.ญ.โชติรส  รัตนพิฑูรย์ หักเงินเดือน
182 7589 น.ส. สุมาลี บ าเพ็ญ 70 สามัญ นายสมพงษ์ บ าเพ็ญ หักเงินเดือน
183 7590 นาง วัลลีย์ ม่ิงจันทร์ 70 สามัญ น.ส.ศรันยา ม่ิงจันทร์ หักเงินเดือน
184 7594 น.ส. ศิริวรรณ ทีปะศิริ 70 สามัญ นางสุรีย์ ทีปะศิริ หักเงินเดือน
185 7595 นาง ละม่อม จิตเจือจุน 70 สามัญ ด.ช.เผชิญ จิตเจือจุน หักเงินเดือน
186 7596 นาย ผดุง จิตเจือจุน 70 สมทบ ด.ญ.พุทธชาติ จิตเจือจุน หักเงินเดือน
187 7597 นาย ประกอบ สุภาพ 70 สามัญ ด.ช.สิทธา สุภาพ หักเงินเดือน
188 7598 น.ส. สุภิญญา เชยแสง 70 สามัญ นางสาวประยูร  ผ่องอ าไพ หักเงินเดือน
189 7599 นาย ณรงค์ชัย ไชยบุตร 70 สามัญ นางประกอบ ไชยบุตร หักเงินเดือน
190 7600 นาง สุภาพ พิลาศจิตต์ 70 สามัญ นายอดุลย์  ทองฟ้า หักเงินเดือน
191 7602 นาย สมนึก สุดเอียด 70 สามัญ นางศิรินิภา  สุดเอียด หักเงินเดือน
192 7603 นาง ปิยมาศ บุญสพ 70 สามัญ น.ส.ปิยฉัตร ด้วงหิรัญ หักเงินเดือน
193 7604 นาง พิมพ์ณัฐชยา โชติรติกุล 70 สามัญ นายประเสริฐศักด์ิ โชติรติกุล หักเงินเดือน
194 7605 นาง                 ณิชาพร สังข์สกุล 70 สามัญ น.ส.วีณากร  สังข์สกุล หักเงินเดือน
195 7608 นาง ดวงดาว หาญวงศ์ 70 สามัญ ด.ช.ประกาศิต หาญวงศ์ หักเงินเดือน
196 7611 น.ส. สุธินี เขยะตา  70 สามัญ น.ส.เอ้ืองพร เขยะตา หักเงินเดือน
197 7612 นาง                 นวลจันทร์ เมืองแสงธรรม 70 สามัญ นายฐิตินันท์  เมืองแสงธรรม หักเงินเดือน
198 7613 นาย กวีสักก์  กรรเจียก 70 สามัญ นางมะลิ กรรเจียก หักเงินเดือน
199 7614 นาง อมรรัตน์ กรรเจียก 70 สามัญ น.ส.ลักษณ์พร  ชมะโชติ หักเงินเดือน
200 7617 นาง                 เบ็ญจพร สุวี 70 สามัญ น.ส.กุลกัญญา  สุวี หักเงินเดือน
201 7618 นาย วิลาส สุวี 70 สามัญ น.ส.กุลกัญญา   สุวี หักเงินเดือน



5

ล ำดับ ทะเบียน จ ำนวนเงิน ประ ผู้รับผลประโยชน์ สถำนะกำร
เลขท่ี เภท จ่ำยเงิน

     ช่ือ - สกุล

202 7619 นาย สุเทพ ถิรรุ่งเรือง 70 สามัญ ด.ช.ยง  ถิรรุ่งเรือง หักเงินเดือน
203 7622 นาย วรพจน์ ไผทฉันท์ 70 สามัญ นางดวงพร ไผทฉันท์ หักเงินเดือน
204 7623 นาง ดวงพร ไผทฉันท์ 70 สมทบ นายวรพจน์ ไผทฉันท์ หักเงินเดือน
205 7625 นาย บัญชา เล็บครุฑ 70 สามัญ น.ส.จุฑารวี เล็บครุฑ หักเงินเดือน
206 7626 นาย สมศักด์ิ แจ่มมี 70 สามัญ นางแสงจันทร์  แจ่มมี หักเงินเดือน
207 7627 นาง แสงจันทร์ แจ่มมี 70 สมทบ นายสมศักด์ิ แจ่มมี หักเงินเดือน
208 7628 นาย ไมตรี จันทเลิศ 70 สามัญ ด.ช.จุติเมตต์ จันทเลิศ หักเงินเดือน
209 7629 นาย นคร เอ่ียมปาน 70 สามัญ นางทองย้อย เอ่ียมปาน หักเงินเดือน
210 7630 นาง อรษา เอ่ียมปาน 70 สมทบ นายนคร เอ่ียมปาน หักเงินเดือน
211 7633 นาย สานิต จันทะวงษ์ 70 สามัญ นางวิไลวรรณ จันทะวงษ์ หักเงินเดือน
212 7634 นาง วิไลวรรณ จันทะวงษ์ 70 สมทบ นายสานิต  จันทะวงษ์ หักเงินเดือน
213 7637 นาง ลลิตสา(กณิกา) คชเสนีย์ 70 สามัญ นายภูวดล  วิบูลย์ผล หักเงินเดือน
214 7638 นาย ธงชัย ทวีศานต์ 70 สามัญ นางวราภรณ์ ทวีศานต์ หักเงินเดือน
215 7639 นาง วราภรณ์ ทวีศานต์ 70 สมทบ นายธงชัย ทวีศานต์ หักเงินเดือน
216 7640 นาย ประสงค์ ประสิทธ์ินอก 70 สามัญ ด.ญ.อโนมา ประสิทธ์ินอก หักเงินเดือน
217 7641 นาง ทัศนีย์ ประสิทธ์ินอก 70 สมทบ นายประสงค์ ประสิทธ์ินอก หักเงินเดือน
218 7643 นาย สมชัย วิบูลย์ 70 สามัญ นางวิรดา  รัตนเอม หักเงินเดือน
219 7644 นาย วิบูลย์ บุญรอดรักษ์ 70 สามัญ นางศรีสะอาง  บุญรอดรักษ์ หักเงินเดือน
220 7645 นาย ไพฑูรย์ ทรัพย์มาก 70 สามัญ นางสาคร ทรัพย์มาก หักเงินเดือน
221 7646 นาง สาทร ทรัพย์มาก 70 สมทบ .นายไพฑูรย์ ทรัพย์มาก หักเงินเดือน
222 7648 ม.ล. สัมพันธ์ อรุณวงศ์ 70 สามัญ นางอัญชลี อรุณวงศ์ ณ อยุธยา หักเงินเดือน
223 7649 นาง อัญชลี อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 70 สมทบ ม.ล.สัมพันธ์ อรุณวงศ์ หักเงินเดือน
224 7652 นาย มณเทียร จันทร์เท่ียง 70 สามัญ นางนงลักษณ์ จันทร์เท่ียง หักเงินเดือน
225 7653 นาย ประทัด เครือค า 70 สามัญ นายณรงค์  เครือค า หักเงินเดือน
226 7654 นาย เฉลิม แสงทอง 70 สามัญ นายสุทัศน์ แสงทอง หักเงินเดือน
227 7656 นาง อุทัย ม่ันคง 70 สมทบ นายประสงค์ ม่ันคง หักเงินเดือน
228 7657 นาย ประมวล มณีภาค 70 สามัญ นางกองมี   มณีภาค หักเงินเดือน
229 7658 นาง กองมี มณีภาค 70 สมทบ นายประมวล  มณีภาค หักเงินเดือน
230 7661 นาง ธัญญรัตน์ ยังกรุงเก่า  70 สามัญ พ.ต.ท.หญิงศญาภา  รักษ์คิด หักเงินเดือน
231 7664 นาย ธวัชชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 70 สามัญ นางปณิรัตน์ สนิทวงศ์ หักเงินเดือน
232 7667 นาง ปราณี ตุงคะสิริ 70 สามัญ นายธาดา ตุงคะสิริ หักเงินเดือน
233 7668 นาย สุพันธ์ ศรีแสง 70 สามัญ นางดอกไม้ ศรีแสง หักเงินเดือน
234 7669 นาง ดอกไม้ ศรีแสง 70 สมทบ นายสุพันธ์ ศรีแสง หักเงินเดือน
235 7672 นาง วิภาต ศรีวิภาต 70 สามัญ ด.ช.จักรกฤษณ์  รักคิด หักเงินเดือน
236 7673 นาง วิไล ทองเปลวไพโรจน์ 70 สามัญ น.ส.จิราภรณ์ ทองเปลวไพโรจน์ หักเงินเดือน
237 7674 นาย บุญมี ทองเปลวไพโรจน์ 70 สมทบ นายจิระวัฒน์ ทองเปลวไพโรจน์ หักเงินเดือน
238 7675 นาง ทศวรรณ จงวานิชสวัสด์ิ 70 สามัญ นายกริช จงวานิชสวัสด์ิ หักเงินเดือน
239 7676 นาย กริช จงวานิชสวัสด์ิ 70 สมทบ นางทศวรรณ จงวานิชสวัสด์ิ หักเงินเดือน
240 7677 น.ส. จันทร์เพ็ญ สุรพงรักตระกุล 70 สามัญ นายดุง แช่ช้ิม หักเงินเดือน
241 7682 นาย สุทัศน์ ภูวประดิษฐ์ชัย 70 สามัญ นางรจนา ภูวประดิษฐชัย หักเงินเดือน
242 7684 นาย กิตติศักด์ิ โพศรี 70 สามัญ นางจันทิมา  โพศรี หักเงินเดือน
243 7685 นาง อัญชนา ภารังกูล 70 สามัญ นางละออ  ม่ันปาน หักเงินเดือน
244 7986 นาย ชัยธัช คงคล้าย 70 สามัญ น.ส.นวรัตน์  คงคล้าย หักเงินเดือน
245 7688 นาย พินิจ ขวัญนาคม 70 สามัญ นางละม่อม ขวัญนาคม หักเงินเดือน
246 7689 นาง ละม่อม ขวัญนาคม 70 สมทบ น.ส.วาสนา ขวัญนาคา หักเงินเดือน
247 7690 นาย ยุทธชัย อภิชัยชาญกิจ 70 สามัญ นางทัศนีย์  อภิชัยชาญกิจ หักเงินเดือน
248 7693 น.ส. จารุวรรณ เมฆวิชัย 70 สามัญ นางอารีย์   เมฆวิชัย หักเงินเดือน
249 7697 นาย บริสุทธ์ิ หิรัญวรรณ 70 สามัญ นางจันทนา หิรัญวรรณ หักเงินบ านาญ
250 7701 นาย ไชยพจน์ กัณหา 70 สามัญ นางพรรณี  กัณหา หักเงินเดือน
251 7702 นาง พรรณี กัณหา 70 สมทบ นายสมชาย กัณหา หักเงินเดือน
252 7703 นาย ปัญญา นวนสี 70 สามัญ นายเฉลิม นวนสี หักเงินเดือน
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253 7705 นาย จิรพล รอดบาง 70 สามัญ นางรัตนาภรณ์  รอดบาง หักเงินเดือน
254 7707 น.ส. ปุณณภา รัตนบุรี 70 สามัญ นางเงินบุญป๋ัน เงินถา หักเงินเดือน
255 7708 น.ส. ศิริญาพร รุ่งสุข 70 สามัญ นางทองเจือ รุ่งสุข หักเงินเดือน
256 7709 นาง                 ณัชชาพร จันทรสุกรี  70 สามัญ นายณัฐภัทร  จันทรสุกรี หักเงินเดือน
257 7710 นาง                 ศรีฟ้า คุ้มวงศ์ดี 70 สามัญ นายอนันต์  คุ้มวงศ์ดี หักเงินบ านาญ
258 7711 นาง วัชรี บุญจีน 70 สามัญ ด.ญ.ชนิดา บุญจีน หักเงินเดือน
259 7712 นาง ทิพย์จิรา อริยะสินถาวร 70 สามัญ นายธงชัย อริยะสินถาวร หักเงินเดือน
260 7717 นาง ลักขณา ยุวประกร 70 สามัญ ด.ญ.ระรินทิพย์ ยุวประกร หักเงินเดือน
261 7720 นาย สุรศักด์ิ นามนอก 70 สามัญ นางสุวรรณา  นามนอก หักเงินเดือน
262 7722 น.ส. ชลาลิน มากทองดี 70 สามัญ นายบัณฑิต มากทองดี หักเงินเดือน
263 7723 นาย ปฏิพัทร์(คงณัฐ) เล็กเจริญ 70 สามัญ นางพลอย เล็กเจริญ หักเงินเดือน
264 7724 นาย ลือชัย วนรัตน์ 70 สามัญ นางวรรณี วนรัตน์ หักเงินเดือน
265 7725 นาง เรวดี อ าไพพรรณ 70 สามัญ นายชลิต อ าไพพรรณ หักเงินเดือน
266 7726 นาย ชลิต อ าไพพรรณ 70 สมทบ นางเรวดี อ าไพพรรณ หักเงินเดือน
267 7727 นาย สมยศ ค าสวัสด์ิ 70 สามัญ นางน้อยทิพย์  ค าสวัสด์ิ หักเงินเดือน
268 7728 นาย ปานชัย สุทธางกูร 70 สามัญ นางม่วย สุทธางกูร หักเงินเดือน
269 7729 ร.ต. ขจิต ประดิษฐ์จุสิน 70 สามัญ นางสมมาศ ประดิษฐ์จุสิน หักเงินเดือน
270 7730 นาง สมมาศ ประดิษฐจุสิน 70 สมทบ ว่าท่ี ร.ต.ขจิต ประดิษฐจุสิน หักเงินเดือน
271 7731 นาง อิสราภรณ์ กาญจนวิโรจน์ 70 สามัญ นายจักรา กาญจนวิโรจน์ หักเงินเดือน
272 7734 นาง                 อุษณี ไชยานนท์ 70 สามัญ นายประสิทธ์ิ  ไชยานนท์ หักเงินเดือน
273 7737 นาง วันดี รังสิมันต์ 70 สามัญ นายพิชิต รังสิมันต์ หักเงินเดือน
274 7738 นาย พิชิต รังสิมันต์ 70 สมทบ นางวันดี รังสิมันต์ หักเงินเดือน
275 7740 นาย สมพร สุรกฤตยาเมธ 70 สามัญ นางวรรณี สุรกฤตยาเมธ หักเงินเดือน
276 7743 นาย ปราโมทย์ ขุนศรี 70 สามัญ ด.ช.สรรเพชญ ขุนศรี หักเงินเดือน
277 7744 นาง อรวรรณ ขุนศรี 70 สมทบ ด.ช.วุฒิชัย ขุนศรี หักเงินเดือน
278 7746 นาง กาญจนา ปาจริยพงษ์ 70 สามัญ นายมนู ปาจริยพงษ์ หักเงินเดือน
279 7747 นาย คนอง ดาวประดับ 70 สามัญ ด.ญ.บวรรัตน์  ดาวประดับ หักเงินเดือน
280 7748 นาง บุปผา ดาวประดับ 70 สมทบ ด.ช.ฐาปกร   ดาวประดับ หักเงินเดือน
281 7749 น.ส. อัจฉรา จุ๋ยมา 70 สามัญ นางบุญมี จุ๋ยมา หักเงินเดือน
282 7751 นาย วรยล โกมารชุน 70 สามัญ นางประเทือง โกมารชุน หักเงินเดือน
283 7753 นาย สงเคราะห์ พลโคตร 70 สามัญ นางบุญเรือน พลโคตร หักเงินเดือน
284 7755 นาง นพวรรณ  พันธรักษ์ 70 สามัญ ร.ต.กาโมทย์ พันธรักษ์ หักเงินบ านาญ
285 7756 นาย ชัยพร สินธ์ุแก้ว 70 สามัญ นางดรรชนี สินธ์ุแก้ว หักเงินเดือน
286 7760 นาย สุนัน วีระกุล 70 สามัญ นางพัชรา วีระกุล หักเงินเดือน
287 7764 นาย นิพนธ์ วงษ์ทองดี 70 สามัญ ด.ช.ธนพนธ์  วงษ์ทองดี หักเงินเดือน
288 7766 น.ส. สุพีรา พวงกนก 70 สามัญ น.ส.สิรินธร พวงกนก หักเงินเดือน
289 7767 นาง อ านวยพร สาขากูล 70 สามัญ น.ส.วรศิริ สาขากูล หักเงินเดือน
290 7768 นาย สมภพ เร่ิมคิดการ 70 สามัญ นางจิตต์รฤก  เร่ิมคิดการ หักเงินเดือน
291 7772 นาง ละม่อม เสนา 70 สามัญ ด.ญ.วิริยา เสนา หักเงินเดือน
292 7774 นาย พิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง 70 สามัญ นางแววตา เพ็ชรกระจ่าง หักเงินบ านาญ
293 7775 นาง แววตา เพ็ชรกระจ่าง 70 สมทบ นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง หักเงินบ านาญ
294 7776 นาย สุวัทนา ส าเร็จวาณิชย์ 70 สามัญ นายวิรัช ส าเร็จวาณิชย์ หักเงินเดือน
295 7777 นาง เพชรา สุวรรณ 70 สามัญ นายภาณุศักด์ิ สุวรรณ หักเงินเดือน
296 7779 นาย สมศักด์ิ พัฒนสุชัย 70 สามัญ นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย หักเงินบ านาญ
297 7780 นาง                 อรอนงค์ พัฒนสุชัย  70 สามัญ นายสมศักด์ิ พัฒนสุชัย หักเงินเดือน
298 7781 นาง กุลวีณ์ เพ็ชรพลอย 70 สามัญ ด.ช.จักราวุฒิ เพ็ชรพลอย หักเงินเดือน
299 7782 นาย ประจวบ เพ็ชรพลอย 70 สมทบ นางจารุวรรณ เพ็ชรพลอย หักเงินเดือน
300 7783 นาง ล ายอง เสมเจริญ 70 สามัญ นายมนตรี เสมเจริญ หักเงินเดือน
301 7784 นาย มนตรี เสมเจริญ 70 สมทบ นางล ายอง เสมเจริญ หักเงินเดือน
302 7785 นาย ธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร 70 สามัญ น.ส.พรทิพา รุ่งโรจน์ชัยพร หักเงินบ านาญ
303 7786 นาง จินต์ ย้ิมย่ิง 70 สามัญ นายมะโน ย้ิมย่ิง หักเงินเดือน
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304 7787 นาย มะโน ย้ิมย่ิง 70 สมทบ นางจินต์ ย้ิมย่ิง หักเงินเดือน
305 7788 นาง จินตนา อัครพุทธพงศ์ 70 สามัญ ด.ช.สมยศ อัครพุทธพงศ์ หักเงินเดือน
306 7790 นาง พรรณวดี พรปฏิมากร 70 สามัญ นายสมนึก พรปฏิมากร หักเงินเดือน
307 7791 นาย สมนึก พรปฏิมากร 70 สมทบ นางพรรณวดี พรปฏิมากร หักเงินเดือน
308 7792 นาง พรทิพย์ วีระตะนนท์ 70 สามัญ ด.ช.อดิรุช วีระตะนนท์ หักเงินเดือน
309 7793 นาย อ าพล วีระตะนนท์ 70 สมทบ นางพรทิพย์ วีระตะนนท์ หักเงินเดือน
310 7798 นาง มรกต พรอนันต์ฤกษ์ 70 สามัญ ด.ช.อมรรัฐ  พรอนันต์ฤกษ์ หักเงินเดือน
311 7799 นาย สมบูรณ์ ชุณหจิรัฐิติกาล 70 สามัญ นางศุทธิณี ชุณหวิรัฐิติกาล หักเงินเดือน
312 7800 นาง สุภาพร ร่วมสมัคร 70 สามัญ ด.ญ.อภิรา ร่วมสมัคร หักเงินเดือน
313 7805 นาง ศรีสมัย ทรัพยะประภา 70 สามัญ นายสนธยา ทรัพยะประภา หักเงินเดือน
314 7807 นาง สายพรรณ ธีระเวชวงศ์ 70 สามัญ ด.ช.ธีระ ธีระเวชวงศ์ หักเงินเดือน
315 7808 พ.อ.อ. สง่า ธีระเวชวงศ์ 70 สมทบ ด.ช.ธีระ ธีระเวชวงศ์ หักเงินเดือน
316 7809 นาง ยุวดี สุระพิพิธ 70 สามัญ น.ส.อภิณห์พร สุระพิพิธ หักเงินเดือน
317 7810 นาย ฐานวัฒน์ สุระพิพิธ 70 สมทบ นางยุวดี    สุระพิพิธ หักเงินเดือน
318 7811 นาง สุณีย์ บูรณากาญจน์ 70 สามัญ นายวรวัฒน์   บูรณากาญจน์ หักเงินเดือน
319 7812 นาย สุวิทย์ ใจอารีย์ 70 สามัญ ด.ช.วรฐ ใจอารีย์ หักเงินเดือน
320 7813 นาย สลิล จิตตวิตติ 70 สามัญ น.ส.ณัฐิกา  จิตตวิตติ หักเงินเดือน
321 7814 นาง ศิริพร จิตตวิตติ 70 สมทบ นายณัฐพลัฎฐ์  จิตตวิตติ หักเงินเดือน
322 7823 นาง วรรณดี เฉลิมวนิชย์ 70 สามัญ ด.ญ.ปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ หักเงินเดือน
323 7826 นาย สุรพล พูนพิพัฒน์ 70 สามัญ นางศิริพร  เภาตะกู หักเงินเดือน
324 7828 นาย วัชรินทร์ เจิมประไพ 70 สามัญ นางฉันทนา  เจิมประไพ หักเงินเดือน
325 19164 น.ส. วาสนา ไชยพรรณา 70 สมทบ นายวัชรินทร์  เจิมประไพ หักเงินเดือน
326 7829 นาย อุดม หอมจีน 70 สามัญ น.ส.พาศนา  หอมจีน หักเงินเดือน
327 7830 นาง นงค์รัก หอมจีน 70 สมทบ นายอุดม หมอจีน หักเงินเดือน
328 7832 นาย ส าเภา บุญเจริญสุขทวี  70 สามัญ ด.ญ. สุภรรณฑ์ญา  บุญเจริญสุขทวี หักเงินเดือน
329 7833 นาง บุษบา บุญเจริญสุขทวี 70 สมทบ นายส าเภา บุญเจริญสุขทวี หักเงินเดือน
330 7834 นาย จรุพล วรวิทยกิจ 70 สามัญ นายกัญชร วรวิทยกิจ หักเงินบ านาญ
331 7835 นาง                 ชนรดา วรวิทยกิจ 70 สมทบ ด.ช.กฤตนัน  วรวิทยกิจ หักเงินบ านาญ
332 7836 นาย สิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ 70 สามัญ น.ส.พัชรี ตัณฑ์ศิริ หักเงินเดือน
333 7838 นาย นิพนธ์ เกตุแก้ว 70 สามัญ นายวิชัย เกตุแก้ว หักเงินเดือน
334 7839 นาย สอ้ิง สอนสง่า 70 สามัญ นางสาวอารีย์ กังระยะ หักเงินเดือน
335 7840 นาย สรวุฒิ ป่ินวิเศษ 70 สามัญ นางมณีรัตน์ ป่ินวิเศษ หักเงินเดือน
336 7841 นาง เกษราภรณ์ สมุทรทอง 70 สามัญ ด.ญ.ขวัญตา สมุทรทอง หักเงินเดือน
337 7842 นาง รวีวรรณ เนียมแสง 70 สามัญ นายวรพล เนียมแสง หักเงินบ านาญ
338 7843 น.ส. ลลิลพัฒน์ วงศ์มาสา 70 สามัญ น.ส.เดือนเพ็ญ จารุพันธ์ หักเงินเดือน
339 7844 นาย สมาน นาครอง 70 สามัญ นางสุวรรณา  วรรณประสิทธ์ิ หักเงินเดือน
340 7845 นาง สุวรรณา วรรณประสิทธ์ิ 70 สามัญ นายสมาน  นาครอง หักเงินเดือน
341 7849 นาย จิระวัตร สาเกิด 70 สามัญ นางขวัญเรือน สาเกิด หักเงินเดือน
342 7850 นาง ขวัญเรือน สาเกิด 70 สมทบ นายนัฐพล สาเกิด หักเงินเดือน
343 7851 นาง เอ้ือมพร ห่านตระกูล 70 สามัญ นายเกษม ห่านตระกูล หักเงินเดือน
344 7852 นาย สมบัติ สะพลอย 70 สามัญ น.ส.สมนึก สะพลอย หักเงินเดือน
345 7853 นาย ไสว ทองประสม 70 สามัญ นางบุญศรี ทองประสม หักเงินเดือน
346 7856 นาย สุภา ศรีแสง 70 สามัญ นางส ารอง ศรีแสง หักเงินเดือน
347 7857 นาง ส ารอง ศรีแสง 70 สมทบ นายสุภา    ศรีแสง หักเงินเดือน
348 7858 นาง จันตรี ฉิมใหญ่ 70 สามัญ น.ส.ต่อพร ฉิมใหญ่ หักเงินเดือน
349 7859 นาย ปัญญา ฉิมใหญ่ 70 สมทบ นางจันตรี ฉิมใหญ่ หักเงินเดือน
350 7861 นาย วงศ์ ปวงวัฒนา 70 สามัญ ด.ญ.ปิยวดี ปวงวัฒนา หักเงินเดือน
351 7862 น.ส. สุพิศ เชยชัยภูมิ 70 สามัญ นายสุพะวิทย์ เชยชัยภูมิ หักเงินเดือน
352 7866 นาย สมศักด์ิ ชัยรัตน์ 70 สามัญ นางเพลินจิต ชัยรัตน์ หักเงินเดือน
353 7867 นาย ทนงศักด์ิ พิทิกษ์ภากร 70 สามัญ นางเฟ่ืองฟ้า พิทักษ์ภากร หักเงินเดือน
354 7868 นาย บุญเลิศ แตงชาติ 70 สามัญ ด.ช.ชัยพฤกษ์ แตงชาติ หักเงินเดือน
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355 7869 นาง วันเพ็ญ แตงชาติ 70 สมทบ นายบุญเลิศ แตงชาติ หักเงินเดือน
356 7872 นาย สุวพงศ์  เกษาชาติ 70 สามัญ นางสุมาลี เกษาชาติ หักเงินเดือน
357 7873 นาง สุมาลี เกษาชาติ 70 สมทบ นายสุวพงศ์  (สู)  เกษาชาติ หักเงินเดือน
358 7876 นาย ณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร 70 สามัญ นางศรีศุภรณ์  กาญจน์ธนภัทร หักเงินเดือน
359 7877 นาง ศรีศุภรณ์ กาญจน์ธนภัทร 70 สมทบ นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร หักเงินเดือน
360 7878 นาย ไพจิตร จุลนวล 70 สามัญ นางอุทัย จุลนวล หักเงินเดือน
361 7880 นาย สุพล ศรีแสง 70 สามัญ นางเชือบ ศรีแสง หักเงินเดือน
362 7881 นาย จ านงค์ บัวทอง 70 สามัญ นางขวัญลดา บัวทอง หักเงินเดือน
363 7882 นาย สุนทร ฝึกศิลป์ 70 สามัญ นางพรเพ็ญ ฝึกศิลป์ หักเงินเดือน
364 7883 นาง ฉวีวรรณ อุดมลาภ (ศรีม่วง) 70 สามัญ นายทศพร อุดมลาภ หักเงินเดือน
365 7886 ส.ต. ธงชัย เปรุนาวิน 70 สามัญ น.ส.ภาคินี  เปรุนาวิน หักเงินเดือน
366 7888 นาย กฤษดายุทธ จารุสังข์ 70 สามัญ นางมณี จารุสังข์ หักเงินเดือน
367 7889 นาง มณี(ณภัทร) จารุสังข์ 70 สมทบ นายกฤษดายุทธ จารุสังข์ หักเงินเดือน
368 7890 นาย ประวัติ รัศมีธรรม 70 สามัญ นางสมปอง รัศมีธรรม หักเงินเดือน
369 7891 นาง สมปอง รัศมีธรรม 70 สมทบ นายประวัติ  รัศมีธรรม หักเงินเดือน
370 7894 นาย วัฒนา ทองนาค 70 สามัญ นางเหนียว ทองนาค หักเงินเดือน
371 7895 นาง สมบุญ ทองนาค 70 สมทบ ด.ญ.อมรณัฐ   ทองนาค หักเงินเดือน
372 7901 นาง เรณู สุดสัตย์ 70 สามัญ ร.อ.กีรติ  สุดสัตย์ หักเงินเดือน
373 7902 น.อ. ประจง สุดสัตย์ 70 สมทบ น.ต.ปรกฤษฏ์  สุดสัตย์ หักเงินเดือน
374 7903 นาง วรนุช จันทร์คง 70 สามัญ นายสุรินทร์ จันทร์คง หักเงินเดือน
375 7904 นาย สุรินทร์ จันทร์คง 70 สมทบ นางวรนุช จันทร์คง หักเงินเดือน
376 7908 น.ส. จิชุกร รัศมีธัญ 70 สามัญ นายประจักษ์ สิงหกฤตเวทิน หักเงินเดือน
377 7910 นาย สุรินทร์ ทองประสาน 70 สามัญ นางวิรัตน์ ทองประสาน หักเงินเดือน
378 7911 นาง วิรัตน์ ทองประสาน 70 สมทบ นายสุรินทร์ ทองประสาน หักเงินเดือน
379 7917 นาง อมร ศรลัมพ์ 70 สามัญ นายวีระ ศรลัมพ์ หักเงินเดือน
380 7920 น.ส. สุวิมล คงเศรษฐกุล 70 สามัญ นางฉุ้ง แซ่ต้ัง หักเงินเดือน
381 7924 นาง นันทรัชต์ มานะทัศน์ 70 สามัญ น.ส.ณิยฎา มานะทัศน์ หักเงินเดือน
382 7925 นาย วิชาญ มานะทัศน์ 70 สมทบ นายดุสิต มานะทัศน์ หักเงินเดือน
383 7933 นาง นิสรา เพชร์ทวี  70 สามัญ ด.ญ.ชญานี จริตงาม หักเงินเดือน
384 7938 นาย วันชัย ขันธพงษ์ 70 สามัญ ด.ช.ศุภวัฒน์ ขันธพงษ์ หักเงินเดือน
385 7940 นาย ณฐภัทร พงษ์ไพรัตน์ 70 สามัญ น.ส.ภาสินี  พงษ์ไพรัตน์ หักเงินเดือน
386 7946 นาง                 ขวัญลักษณ์ สิริภพอัมพร 70 สามัญ นายภานุพันธ์  เกิดอุบล หักเงินเดือน
387 7947 นาย ประทีป ขวัญพร้อม 70 สามัญ น.ส.อรวิชญ์  ขวัญพร้อม หักเงินเดือน

388 7948 นาย สมภพ นุตพันธ์ 70 สามัญ นายนฤพนธ์  นุตพันธ์ หักเงินเดือน
389 7949 นาง อร่ามลักษณ์ ป้อมสัมฤทธ์ิ 70 สามัญ ด.ช.กฤษฏ์ิธนา ป้อมสัมฤทธ์ิ หักเงินเดือน
390 7950 นาย พงศ์ธร ป้อมสัมฤทธ์ิ 70 สมทบ นางอร่ามลักษณ์ ป้อมสัมฤทธ์ิ หักเงินเดือน
391 7952 นาง ปนัดดา สุขข า 70 สามัญ ด.ช.เฉลิมพล สุขข า หักบ านาญ
392 7956 นาย สุธีย์ ห้ิงทอง 70 สามัญ นางปราณี ห้ิงทอง หักเงินเดือน
393 7957 นาย ธีระศักด์ิ แง้เจริญกุล 70 สามัญ นางธันยนันท์ แง้เจริญกุล หักเงินเดือน
394 7960 นาย สุรศักด์ิ ขันธรักษ์ 70 สามัญ น.ส.บุษรา  ขันธรักษ์ หักเงินเดือน
395 7961 นาง เตือนตา โฉมงาม 70 สามัญ นางสาวอริสา โฉมงาม หักเงินเดือน
396 7963 นาง อนงค์ เกษมศรี 70 สามัญ ม.ล.จันทนิภา เกษมศรี หักเงินเดือน
397 7964 น.ส. ยุพิน คงด า 70 สามัญ นายจีรวัฒน์  คงด า หักเงินเดือน
398 7965 นาง บุบผา จรัสวัฒนกุล 70 สามัญ ด.ญ.รศนา จรัสวัฒนกุล หักเงินเดือน
399 7966 น.ส. มารศรี โรหิตศิริ 70 สามัญ นางตองอ่อน โรหิตศิริ หักเงินเดือน
400 7967 นาย อภิญญา บุนนาค 70 สามัญ นางจิตผกา บุนนาค หักเงินเดือน
401 7968 นาย สมศักด์ิ ขวัญดี 70 สามัญ นางสุดารัตน์  ขวัญดี หักเงินเดือน
402 7969 นาง ณัฏฐิยา ขวัญพร้อม 70 สามัญ ด.ญ.พิริยา ขวัญพร้อม หักเงินเดือน

403 7971 นาย นันทิต ศุภมงคล 70 สามัญ นางศุภจรรยา เข็มเงิน หักเงินเดือน
404 7972 นาย ชัยพร สรณานุภาพ 70 สามัญ ด.ช.ชัยพฤกษ์ สรณานุภาพ หักเงินเดือน
405 7973 นาง มณทิพย์ สรณานุภาพ 70 สมทบ นายรณกร สรณานุภาพ หักเงินเดือน
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406 7975 นาง อุทัย เนียมประเสริฐ 70 สามัญ นายวินัย เนียมประเสริฐ หักเงินเดือน
407 7978 นาง วรรณิการ์ ธารรัตน์ 70 สามัญ นายวุฒิชัย ธารรัตน์ หักเงินเดือน
408 7980 นาย ธนา ตุลยวัฒน์ 70 สามัญ ด.ญ.กมลวัณย์  ตุลยวัฒน์ หักเงินเดือน
409 7984 นาย วินัย เนียมประเสริฐ 70 สามัญ นางอุทัย เนียมประเสริฐ หักเงินเดือน
410 7987 นาย สุทธิศักด์ิ สุขเจริญ 70 สามัญ นางสุนทรี ใจมีธรรม หักเงินเดือน
411 7988 นาย พิรุณ เอ่ียมจ ารัส 70 สามัญ นายไพศาล เอ่ียมจ ารัส หักเงินเดือน
412 7989 นาย ไกร คล้ายวิจิตร 70 สามัญ นางสมส่วน คล้ายวิจิตร หักเงินเดือน
413 8000 นาย สถิตย์ กระต่ายอินทร์ 70 สามัญ นางขวัญเรือน กระต่ายอินทร์ หักเงินบ านาญ
414 8001 นาง บุญรอด สอนชัย 70 สามัญ ด.ญ.ป่ินหทัย  โตปู่ หักเงินเดือน
415 8007 น.ส. ช่วยบุญ กาญจนกัน 70 สามัญ น.ส.บานเย็น พุทธสาระพัน หักเงินเดือน
416 8008 นาง                 อุไรวรรณ โตชาญชน 70 สามัญ นายละเอียด  โตชาญชน หักเงินเดือน
417 8011 นาง รัชนี โตนิล 70 สามัญ นายวิชา โตนิล หักเงินเดือน
418 8012 น.ส. ณัฐธยาน์ นุตพันธ์ 70 สามัญ นางชุติมา นุตพันธ์ หักเงินเดือน
419 8013 นาง เพ็ญศรี เลาหบุตร 70 สามัญ ด.ญ.ณัฎฐา เลาหบุตร หักเงินเดือน
420 8014 น.ส. สมศรี บุญช่วย 70 สามัญ น.ส.สมพร บุญช่วย หักเงินเดือน
421 8017 น.ส. เฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร 70 สามัญ น.ส.กาญจนี เจียมประชานรากร หักเงินเดือน
422 8018 นาง รักสงบ แสงทอง 70 สามัญ นายชัยรัตน์ แสงทอง หักเงินเดือน
423 8023 นาย มนัส ช่างสมบูรณ์ 70 สามัญ ด.ช.สรฤทธ์ิ ช่างสมบูรณ์ หักเงินเดือน
424 8024 นาง จันทร์แรม ช่างสมบูรณ์ 70 สมทบ ด.ญ.สรฤทธ์ิ ช่างสมบูรณ์ หักเงินเดือน
425 8025 นาย สิงห์ชัย ปฐมวานิช 70 สามัญ นางวราณี ปฐมวานิช หักเงินเดือน
426 8026 นาง วาสนา ปฐมวานิช 70 สมทบ นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช หักเงินเดือน
427 8027 นาย ชุมพล มีพัฒน์ 70 สามัญ นางกุสุมา มีพัฒน์ หักเงินเดือน
428 8028 นาง                 กุสุมา มีพัฒน์ 70 สมทบ นายชุมพล  มีพัฒน์ หักเงินเดือน
429 8029 นาย สมชาย พลฤทธ์ิ 70 สามัญ ด.ญ.มิหยก พลฤทธ์ิ หักเงินเดือน
430 8030 นาง เฉลียว(สุภัสสรา) พลฤทธ์ิ 70 สมทบ ด.ญ.มิหยก พลฤทธ์ิ หักเงินเดือน
431 8031 นาย สถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข 70 สามัญ นางพรทิพย์ ภู่พันธ์เจริญสุข หักเงินเดือน
432 8032 นาย ธีระธรรม สวาทธรรม 70 สามัญ นางยุพา ลายสิงห์ หักเงินเดือน
433 8033 นาย ประดิษฐ์ สวนสุข 70 สามัญ นางอรพินท์ สวนสุข หักเงินเดือน
434 8034 น.ส. วันเพ็ญ พูลวงษ์ 70 สามัญ ด.ญ.พรพนิต  เสถียรบุณย์ หักเงินเดือน

435 8035 น.ส. เพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ 70 สามัญ นางม่วย แก้ววิเชียรโชติ หักเงินเดือน
436 8036 นาย วรวุฒิ ลือบุญธวัชชัย 70 สามัญ นางอรพรรณ บุญลือธวัชชัย หักเงินเดือน
437 8038 นาง วรัย วรมนตรี 70 สามัญ นายวรณัน วรมนตรี หักเงินเดือน
438 8039 นาง บุญรัตน์ ละเอียดดี 70 สามัญ น.ส.วิวรรยา ละเอียดดี หักเงินเดือน
439 8041 นาง ปัทมา คามณีย์ 70 สามัญ นายนที คามณีย์ หักเงินบ านาญ
440 8042 น.ส. วิจิตร ดีศรีเจริญเกียรติ 70 สามัญ ด.ช.จิราธร  สุขทอง หักเงินบ านาญ
441 8044 นาง นพฉัตร ภู่สาร 70 สามัญ ด.ช.ศรัณชล หาสุนทรี หักเงินเดือน
442 8046 นาย จุมพฎ ล าสมุทร 70 สามัญ นางบุญมา ล าสมุทร หักเงินเดือน
443 8047 น.ส. เตือนจิต ปานบุญ 70 สามัญ นายชัชวาลย์ ปานบุญ หักเงินเดือน
444 8048 น.ส. มุตตาภรณ์ ทรงสิทธิเสรี 70 สามัญ นายวิรัช ทรงสิทธิเสรี หักเงินเดือน
445 8049 นาง สุรีรัตน์ สันติภาภรณ์ 70 สามัญ นายพรเลิศ สันติภาภรณ์ หักเงินเดือน
446 8050 น.ส. นวรัตน์ โอปนพันธ์ 70 สามัญ นายชนาวีร์  โอปนพันธ์ หักเงินเดือน
447 8054 น.ส. นิตยา จุ้ยศิริ 70 สามัญ น.ส.วัฒนา จุ้ยศิริ หักเงินเดือน
448 8055 นาย ชีวิน มนัสศุภมงคล 70 สามัญ ด.ญ.ฟานูช  มนัสศุภมงคล หักเงินเดือน
449 8056 นาย พินิจ กัลยาณมณีกร 70 สามัญ นางกิมไน้ แซ่ล้ี หักเงินเดือน
450 8059 นาย จ าลอง เดชศรีตระการ 70 สามัญ นางสนธิวรรณ เดชศรีตระการ หักเงินเดือน
451 8060 น.ส. กอตีเย๊าะ หะยีวามิง 70 สามัญ นายอาแว หะยีวามิง หักเงินเดือน
452 8064 นาย เสมอ เหมือนมงคลกุล 70 สามัญ นางสุนัน  รุ่งเรืองใจ หักเงินเดือน
453 8066 นาย สง่า แดงเอียด 70 สามัญ นายสุรเชษฐ์ แดงเอียด หักเงินเดือน
454 8067 นาง ก่ิงแก้ว แดงเอียด 70 สมทบ นายสุรเชษฐ์ แดงเอียด หักเงินเดือน
455 8069 นาง                 นูรไอนี สูเด็น  70 สามัญ ด.ญ.นิศริน  สูเด็น หักเงินเดือน
456 8071 นาย สุรศักด์ิ ศรีอุไร 70 สามัญ นางอุบลรัตน์ ศรีอุไร หักเงินเดือน
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457 8072 นาย เจษฏา สมาธิ 70 สามัญ นางอุไร สมาธิ หักเงินเดือน
458 8077 นาง ปรียา มิตรานนท์ 70 สามัญ นายดิเรก มิตรานนท์ หักเงินเดือน
459 8078 นาย ดิเรก มิตรานนท์ 70 สมทบ นางปรียา มิตรานนท์ หักเงินเดือน

460 8081 นาง วรรณา ดิลกานนท์ 70 สามัญ นายกฤตรี ดิลกานนท์ หักเงินเดือน
461 8082 นาง เพ็ญศรี รัตนวงศ์ 70 สามัญ น.ส.เพชรัตน์  รัตนวงศ์ หักเงินเดือน
462 8088 นาย จรัส จันทร์อุดม 70 สามัญ นางปรีญา จันทร์อุดม หักเงินเดือน
463 8089 นาง อร่ามศรี พรหมพิมล(สุจริตจันทร์) 70 สามัญ นางกษมา หม้อมงคล หักเงินเดือน
464 8090 น.ส. อรพินท์ สุวนิช 70 สามัญ นายลูกชิด สุวนิช หักเงินเดือน
465 8091 น.ส. มณฑา ภูติจินดานันท์ 70 สามัญ นางทองค า ภูติจินดานันท์ หักเงินเดือน
466 8092 นาง วนิดา กาญจนพิพัฒน์กุล 70 สามัญ ด.ช.ทยทัต กาญจนพิพัฒน์กุล หักเงินเดือน
467 8093 นาง นฤมล ค ามูลนา 70 สามัญ นายจีรวัสส์  ค ามูลนา หักเงินเดือน
468 8095 นาย ชัยรัตน์ คงคีรี 70 สามัญ นางจารุพร  คงคีรี หักเงินเดือน
469 8103 นาย บุญถ่ิน ระวิสิทธ์ิ 70 สามัญ นางประจวบ ระวิสิทธ์ิ หักเงินเดือน
470 8105 นาย ขจร รัตนบุรี 70 สามัญ นางจรรยา รัตนบุรี หักเงินเดือน
471 8106 นาย ไพบูลย์ หนิมสุข 70 สามัญ นางผ่อง หนิมสุข หักเงินเดือน
472 8107 นาย ศรชัย(ธรกร) แสงสุริยากาศ 70 สามัญ นางศิริพร แสงสุริยากาศ หักเงินเดือน
473 8109 นาย ก าจร ผาสอน 70 สามัญ ร.ต.ต.ค าสิงห์ ผาสอน หักเงินเดือน
474 8116 น.ส. ปาริชาติ ศรีณรงค์ 70 สามัญ นางวัลภา พ่ึงเสมา หักเงินเดือน
475 8117 นาง ฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ 70 สามัญ นายมลชัย วงษ์เดือน หักเงินเดือน
476 8118 น.ส. สุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ 70 สามัญ น.ส.อัจฉรา  อรุณรักษ์สมบัติ หักเงินเดือน
477 8119 น.ส. ศิริพุธ เจียมสกุล 70 สามัญ นางสุดทอง  เจียมสกุล หักเงินเดือน
478 8120 นาย วิชิต ชมฉ่ า 70 สามัญ ด.ญ.สโรชา ชมฉ่ า หักเงินเดือน
479 8121 นาง                 อรวรรณ สุทธางกูร 70 สามัญ นายปานชัย  สุทธางกูร หักเงินเดือน
480 8122 นาย ยุทธพงศ์ ร้ิวไสว 70 สามัญ น.ส.ฐาณิญา  เอกอนันต์ หักเงินเดือน
481 8123 นาง ผกามาศ รัตนาลังการ 70 สามัญ นายธีระพล รัตนาลังการ หักเงินเดือน
482 8124 นาย ธีระพล รัตนาลังการ 70 สมทบ นางผกามาศ รัตนาลังการ หักเงินเดือน
483 8125 นาง บังอร อนันตทรัพย์ 70 สามัญ นางสาวอินทุนันท์ อนันตทรัพย์ หักเงินเดือน
484 8126 นาย ธานี อนันตทรัพย์ 70 สมทบ นางบังอร อนันตทรัพย์ หักเงินเดือน
485 8127 นาง สุพิศ วัฒนสุวรรณ 70 สามัญ ด.ญ.ชรินทร วัฒนสุวรรณ หักเงินเดือน
486 8128 นาย คนึงศักด์ิ แก้วนิรันดร์ลาพร 70 สามัญ นางกรุณา แก้วนิรันดร์ลาพร หักเงินเดือน
487 8129 นาง กรุณา(พรวิภา) แก้วนิรันดร์ลาพร 70 สมทบ นายคนึงศักด์ิ แก้วนิรันดร์ลาพร หักเงินเดือน
488 8130 นาย วิจิตร ทองศิริธรรม 70 สามัญ นายภาวศุทธ์ิ ทองศิริธรรม หักเงินเดือน
489 8131 นาย ศกุนพันธ์ ศรเกษตริน 70 สามัญ น.ส.ตรินฏยาภัทร  ศรเกษตริน หักเงินเดือน
490 8133 นาง                 วัชราพร โกธรรม 70 สามัญ น.ส.กมลวรรณ  โกธรรม หักเงินเดือน
491 8134 นาง อุษณี ทองมี 70 สามัญ นางประจวบ กระแสร์วิก หักเงินเดือน
492 8137 นาย ประสาท สิทธิพงศ์ 70 สามัญ นางสุชาดา สิทธิพงศ์ หักเงินเดือน
493 8139 นาง พสกชม กาญจนพล 70 สามัญ ด.ญ.วินาวิน กาญจนพล หักเงินเดือน
494 8140 นาง ทวีพร ถาวรพานิช 70 สามัญ นายทยา  ตุวิชรานนท์ หักเงินเดือน
495 8142 น.ส. ผาสุข พิมพ์เพ่ิมพูน 70 สามัญ น.ส.ส าราญ พิมพ์เพ่ิมพูน หักเงินเดือน
496 8143 นาง สิริรัตน์ จ่ันง้ิว 70 สามัญ นายวิเชียร จ่ันง้ิว หักเงินเดือน
497 8144 นาย ทีปสร สุกษมภัทร์ 70 สามัญ นางชะไมพร สุกษมภัทร์ หักเงินเดือน
498 8145 นาง ชะไมพร สุกษมภัทร์ 70 สมทบ นายทีปสร  สุกษมภัทร์ หักเงินเดือน
499 8146 น.ส. จินตนา ศิลป์วุฒิ 70 สามัญ นายชัยสิทธ์ิ ศิลป์วุฒิ หักเงินบ านาญ
500 8147 นาย นิราศ อะมีนี 70 สามัญ นางดรุณี อะมีนี หักเงินเดือน
501 8150 นาย วชิระ อังสุสิริ 70 สามัญ ด.ช.อรรนพ อังสุสิริ หักเงินเดือน
502 8151 นาย บุญสม สุวรรณโคตร 70 สามัญ นางสาวโชทิชา  สุวรรณโคตร หักเงินเดือน
503 8154 นาย เมธี มารอด 70 สามัญ นางปัทมา มารอด หักเงินเดือน
504 8155 นาย ใจชนะ อรุณเนตร 70 สามัญ นางสาวบุญสิตา  สมบัติ หักเงินเดือน
505 8156 นาง วัชรี อมรพงศ์ 70 สามัญ นายสุระพันธ์ุ  อมรพงค์ หักเงินเดือน
506 8157 นาย สุระพันธ์ุ อมรพงค์ 70 สมทบ นางวัชรี อมรพงศ์ หักเงินเดือน
507 8159 นาย พิชัย ศรีวิลัย 70 สามัญ นายพงษ์ศักด์ิ ศรีวิลัย หักเงินเดือน
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508 8160 นาง                 อรุณรัตน์ ขันเงิน 70 สามัญ นางปราณี ศุภมิตร หักเงินเดือน
509 8163 น.ส. นุชจรี สีนวลสุข 70 สามัญ นางจารุพัฒน์  สีนวลสุข หักเงินเดือน
510 8165 นาย ชูเกียรติ ธีระประภา 70 สามัญ นางยุพิน ธีระประภา หักเงินเดือน

511 8166 น.ส. วรรณา ขอบอรัญ 70 สามัญ นางเผียน ขอบอรัญ หักเงินเดือน
512 8168 น.ส. วรรณา แก้วบัวดี 70 สามัญ นางบุญเกิด แก้วบัวดี หักเงินเดือน
513 8171 นาย วัชรินทร์ มาลัยสุวรรณกุล 70 สามัญ นางมาลัย มาลัยสุวรรณกุล หักเงินเดือน
514 8172 นาง มาลัย มาลัยสุวรรณกุล 70 สมทบ นายวัชรินทร์ มาลัยสุวรรณกุล หักเงินเดือน
515 8173 นาง ศศิธร โชติกเสถียร 70 สามัญ น.ส.สุขนิจ โชติกเสถียร หักเงินเดือน
516 8174 นาย สุรัตน์ พันศรี 70 สามัญ นางอนงค์ พันศรี หักเงินเดือน
517 8175 นาง อนงค์ พันศรี 70 สมทบ นายสุรัตน์ พันศรี หักเงินเดือน
518 8176 นาง เสาวนีย์ โพธ์ิทอง 70 สามัญ นายศุภวัฒน์ โพธ์ิทอง หักเงินเดือน
519 8177 พ.ต.ท. สัมพันธ์ โพธ์ิทอง 70 สมทบ นางเสาวนีย์ โพธ์ิทอง หักเงินเดือน
520 8180 นาง แอนน่ี ศกุนะสิงห์ 70 สามัญ น.ส.สดับพิณ ศกุนะสิงห์ หักเงินเดือน
521 8181 นาย ไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์ 70 สามัญ นายไสว ม่วงศรีสันต์ หักเงินเดือน
522 8182 นาง ประเทือง ม่วงศรีสันต์ 70 สมทบ นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์ หักเงินเดือน
523 8183 นาง ปภพสร ทิมศรีกล่ า 70 สามัญ นายชาญชัญญ์ ทิมศรีกล่ า หักเงินเดือน
524 8184 น.ส. มนปภพ สงวนสัตย์ 70 สามัญ นายช้ัน สงวนสัตย์ หักเงินเดือน
525 8185 นาง คณิดเกศ คิดเหมาะ 70 สามัญ นางสาวปราณี เยาว์ค า หักเงินเดือน
526 8186 น.ส. นิติกานต์ จารุเมฆิน 70 สามัญ น.ส.นันทพร  จารุเมฆิน หักเงินเดือน
527 8188 น.ส. ดวงเดือน ทวีผล 70 สามัญ นางสาว ศรีสุพร ทวีผล หักเงินเดือน
528 8189 น.ส. พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล 70 สามัญ นางนวลพรรณ์ ผิวเพ็ง หักเงินเดือน
529 8192 นาง ปราสัย อ าพันฉาย 70 สามัญ นายประภาส อ าพันฉาย หักเงินเดือน
530 8193 นาย ประภาส อ าพันฉาย 70 สมทบ นางปราสัย อ าพันฉาย หักเงินเดือน
531 8194 นาย ฉัตรมงคล สุวรรณกุล 70 สามัญ นางขันแก้ว สุวรรณกุล หักเงินเดือน
532 8195 นาง ชันแก้ว(ธารทิพย์) สุวรรณกุล 70 สมทบ นายเทพฤทธ์ิ สุวรรณกุล หักเงินเดือน
533 8196 นาง อรสา ชาวสวนเจริญ 70 สามัญ ด.ญ.อรทัย ชาวสวนเจริญ หักเงินเดือน
534 8197 นาย สวัสด์ิ วิลัยรัตน์ 70 สามัญ นางประจง  วิลัยรัตน์ หักเงินเดือน
535 8198 น.ส. สาณี เรืองพยัคฆ์ 70 สามัญ นางทองใบ เรืองพยัคฆ์ หักเงินเดือน
536 8200 นาง สุชาดา วรธงไชย 70 สามัญ ด.ญ.สุทิศา วรธงไชย หักเงินเดือน
537 8201 นาย สุภัทร วรธงไชย 70 สมทบ นางสุชาดา  วรธงไชย หักเงินเดือน
538 8202 นาง นริศรา บัวเกตุ 70 สามัญ ด.ช.นฤพนธ์ บัวเกตุ หักเงินเดือน
539 8205 น.ส. เฉลาลักษณ์ ดีศรี 70 สามัญ พลฯ เรืองยศ ดีศรี หักเงินเดือน
540 8206 น.ส. นงเยาว์ หนูทอง 70 สามัญ น.ส.วัลลภา หนูทอง หักเงินเดือน
541 8207 นาง                 รุ่งกาล บุราณรักษ์ 70 สามัญ นางหนอม พนมเนตร หักเงินเดือน
542 8208 นาย ประสาทพร ดวงมณี 70 สามัญ นางเวียงพิง ดวงมณี หักเงินเดือน
543 8209 นาย จรูญ จิตรจามีกร 70 สามัญ นางไกรสอน จิตรจามีกร หักเงินเดือน
544 8211 นาง อัจฉรามณี สุทิน 70 สามัญ นายวัฒนทิน สุทิน หักเงินเดือน
545 8212 นาย คงชีพ อติอนุวรรตน์ 70 สามัญ น.ส.ชูจิต อติอนุวรรตน์ หักเงินเดือน
546 8213 น.ส. พรรษณพร จันทร์ดี 70 สามัญ นายยุทธศักด์ิ จันทร์ดี หักเงินเดือน
547 8214 นาย ณัฐพจน์ จันทพร 70 สามัญ นางพรรษมณฑ์ จันทพร หักเงินเดือน
548 8215 นาง พรรษมณฑ์ จันทพร 70 สมทบ นายณัฐพจน์   จันทพร หักเงินเดือน
549 8216 นาย สุรพันธ์ พรหมศร 70 สามัญ นางนงลักษณ์ พรหมศร หักเงินเดือน
550 8217 นาย เสริมศักด์ิ สุทธาวาศ 70 สามัญ นางสุชาดา สุทธาวาศ หักเงินเดือน
551 8218 น.ส. แสงอรุณ จ าปา(บุญศรี) 70 สามัญ นางช่อผกา หมวดใหม่ หักเงินเดือน
552 8219 นาง                 สิดารัศม์ิ ธาราสมบัติ 70 สามัญ น.ส.อุบลวรรณ แช่ต้ัง หักเงินเดือน
553 8220 นาย ธนาศักด์ิ(ธนกฤต) ปานด ารงค์(เผ่าปานด ารงค์) 70 สามัญ ด.ญ.อลิษา ปานด ารงค์ หักเงินเดือน
554 8221 นาย ธนู สุวรรณโน 70 สามัญ นายสง สุวรรณโน หักเงินเดือน
555 8222 น.ส. สุขวสา ชิตะปัญญา 70 สามัญ น.ส.กาญจนา  พงค์กรภัทร หักเงินเดือน
556 8227 นาง สมปอง สายแดง 70 สามัญ นายจักรพงศ์ คงเมือง หักเงินเดือน
557 8228 นาย ไพโรจน์ บุญลือ 70 สามัญ ด.ช.พิจิตรพงศ์ บุญลือ หักเงินเดือน
558 8229 นาย สุริยัน จันทร์นคร 70 สามัญ นางนิตยาภรณ์ จันทร์นคร หักเงินเดือน
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559 8232 นาง กนกพร ฐิตารมย์ 70 สามัญ นายเอกพงษ์ อินทจักร์ หักเงินเดือน
560 8233 นาง นิรภา เวียงนนท์ 70 สามัญ นายประยงค์ เวียงนนท์ หักเงินเดือน
561 8234 นาง วรรณดี สัมฤทธ์ิผล 70 สามัญ นายประโยชน์ สัมฤทธ์ิผล หักเงินเดือน
562 8236 น.ส. เพ็ญสิริ  ท้าวฮ้าย 70 สามัญ น.ส.จันทร์สม ท้าวฮ้าย หักเงินบ านาญ
563 8239 นาง ณาฏชนก สุทธิ 70 สามัญ นายอัษฎา สุเมธยาจารย์ หักเงินเดือน
564 8241 นาง สุภารัตน์ กาหา 70 สมทบ นายขันติ กาหา หักเงินเดือน
565 8242 นาย ภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร 70 สามัญ นายบุญมี จงสกุลธรรรม หักเงินเดือน
566 8243 นาง สมพร พงษ์สมโภช 70 สามัญ นางบุญสนอง รุมรวมสิน หักเงินเดือน
567 8244 นาง สุภรา ชุ่มขุนทด 70 สามัญ นายวิชา ชุ่มขุนทด หักเงินเดือน
568 8245 นาง กรรณิกา พิชิตกุศลาชัย 70 สามัญ นายธนิก ประชุมจิตร หักเงินเดือน
569 8246 น.ส. ปาริชาต นันทวิสูตร 70 สามัญ น.ส.ปาริฉัตร์ นันทวิสูตร หักเงินเดือน

570 8247 นาง เมตตา อนุศาสนกุล 70 สามัญ นายชาตรี อนุศาสนกุล หักเงินเดือน
571 8248 นาย วัฒนทิน สุทิน 70 สามัญ นางอัจฉรามณี สุทิน หักเงินเดือน
572 8249 นาง สุวรรณา บุญฤกษ์ 70 สามัญ นายดุษฎี บุญฤกษ์ หักเงินเดือน
573 8250 นาง ปิยะนุช สุเฌอ 70 สามัญ ด.ญ.วณิดา สุเฌอ หักเงินเดือน
574 8251 น.ส. ดวงเพ็ญ งามชนะ 70 สามัญ น.ส.ณกานต์  ตีรสิน หักเงินเดือน
575 8252 น.ส. สุพินดา สัตยพงศ์ 70 สามัญ นางประทิน สัตยพงศ์ หักเงินเดือน
576 8254 น.ส. จ ารัส มูลเมือง 70 สามัญ นางน้อย มูลเมือง หักเงินเดือน
577 8255 นาย ปรีชา มีทรัพย์ 70 สามัญ นางสมาพร มีทรัพย์ หักเงินเดือน
578 8256 น.ส. ณีย์ชกานต์ วีรพจน์ 70 สามัญ นางธัชนีย์ วีรพจน์ หักเงินเดือน
579 8257 นาง ยุพดี โกศินานนท์ 70 สามัญ นายพรเทพ โกศินานนท์ หักเงินเดือน
580 8258 นาย พรเทพ โกศินานนท์ 70 สมทบ นางยุพดี โกศินานนท์ หักเงินเดือน
581 8259 นาง พนิดา พูลพังงา 70 สามัญ นางพเยาว์ พงษ์ผล หักเงินเดือน
582 8260 นาย ประเทือง ภูสะทด 70 สามัญ นางเบญจวรรณ ภูสะทด หักเงินเดือน
583 8266 นาง นิรันดร รอดย้อย 70 สามัญ พ.อ.อ. สมยศ รอดย้อย หักเงินเดือน
584 8263 นาง นาตยา เมฆอรุณ 70 สามัญ นายโยธิน เมฆอรุณ หักเงินเดือน
585 8264 นาง กุลพรภัสร์ จิระประไพ 70 สามัญ นายจตุภัทร จันทร์ประพาฬ หักเงินเดือน
586 8265 นาย พงศ์ศักด์ิ จิระประไพ 70 สมทบ นางกัลยา จิระประไพ หักเงินเดือน
587 8267 นาย สุทัศน์ เภาวะนิต 70 สามัญ นางกาญจนา  เภาวะนิต หักเงินเดือน
588 8268 นาง นภัสนันท์ โพธ์ิศรี 70 สามัญ นายศตวรรษณ์ โพธ์ิศรี หักเงินเดือน
589 8270 นาง อรธัญญา หุ่นดี 70 สามัญ นายบัญชา หุ่นดี หักเงินเดือน
590 8272 นาง เยาวลักษณ โมสิกมาศ 70 สามัญ ส.ต.อ.วีระพงษ์ โมสิกมาศ หักเงินเดือน
591 8273 ส.ต.อ. วีระพงษ์ โมสิกมาศ 70 สมทบ นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ หักเงินเดือน

592 8276 น.ส. สุทธิยา ทองสาย 70 สามัญ ร.ต.ต.วิสิทธ์ิ ทองสาย หักเงินเดือน
593 8277 น.ส. ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ 70 สามัญ นางอุทัยวรรณ  ศรีเสาวลักษณ์ หักเงินเดือน
594 8278 นาง สมรัก(สิวภรณ์) เนตรสาน 70 สามัญ นายอภิสิทธ์ิ เนตรสาน หักเงินเดือน
595 8279 นาย โยธิน เมฆอรุณ 70 สามัญ นางนาตยา เมฆอรุณ หักเงินเดือน
596 8280 น.ส. ศศิธร แดงเหลือบ(มากธันญา) 70 สามัญ นางบังเอิญ แดงเหลือบ หักเงินเดือน
597 8281 นาย ปรีชา ปานแย้ม 70 สามัญ นางปราณี ปานแย้ม หักเงินเดือน
598 8282 นาง อรศรี ฮินท่าไม้ 70 สามัญ นายส าเริง ฮินท่าไม้ หักเงินเดือน
599 8285 นาย วรากร ขวัญดี 70 สามัญ นางสุวรรณี  ขวัญดี หักเงินเดือน
600 8287 นาย รวมยศ คล่องบัญชี 70 สามัญ นางปราจีน  คล่องบัญชี หักเงินเดือน
601 8288 น.ส. สุขศรี สุขโข 70 สามัญ นางจามรี   สุขโข หักเงินเดือน
602 8289 นาย สมชาย กล่ินคง 70 สามัญ นางสาวบุญสิฎา  กล่ินคง หักเงินเดือน
603 8290 นาง บุญเตือน กล่ินคง 70 สมทบ นางสาวบัญฑริก  กล่ินคง หักเงินเดือน
604 8291 นาย ธเนส สุวัตถิกุล 70 สามัญ นางจีระวรรณ   สุวัตถิกุล หักเงินเดือน
605 8292 นาง จีระวรรณ สุวัตถิกุล 70 สมทบ นายธเนส   สุวัตถิกุล หักเงินเดือน
606 8293 นาย ชาญชัย สุขสุวรรณ 70 สามัญ นางนิภา  กิจปัญญาพันธ์ หักเงินเดือน
607 8294 น.ส. นวลอนงค์ พนัสนาชี 70 สามัญ นางนิยาย   พนัสนาชี หักเงินเดือน
608 8295 นาย ประสิทธ์ิ สอยเหลือง 70 สามัญ น.ส.กมลพัชร  จิตต์ชวนพิศ หักเงินเดือน
609 8296 น.ส. มาลินี มาลากุล ณ อยุธยา 70 สามัญ ด.ช.ณัฐเดช  จิตต์ชวนพิศ หักเงินเดือน
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610 8297 น.ส. สมศรี เย็นไชยสิทธ์ิ 70 สามัญ นางชุมพร  เย็นไชยสิทธ์ิ หักเงินเดือน
611 8298 นาง สุกัญญา อวยจินดา 70 สามัญ นางประยงค์   ถ้อยพลอย หักเงินเดือน
612 8299 นาย จรูญ เสียงสน่ัน 70 สามัญ นางปราณี    เสียงสน่ัน หักเงินเดือน
613 8300 นาง ปราณี เสียงสน่ัน 70 สมทบ นายจรูญ  เสียงสน่ัน หักเงินเดือน
614 8301 นาง ประภัสสร กาทอง 70 สามัญ นางด้วง   สุพรรณ์ หักเงินเดือน
615 8302 นาง สิริเพ็ญ รักแจ้ง 70 สามัญ ด.ญ.นฤมล   รักแจ้ง หักเงินเดือน
616 8303 นาย ธนเดช นงค์นวล 70 สามัญ ด.ญ.สุชานาถ  นงค์นวล หักเงินเดือน
617 8304 นาง ภัทรวดี สิงคเสลิต 70 สามัญ นายสรรเพชร   เจริญรัตน์ หักเงินเดือน
618 8305 นาง กัญญา พิริยะไพโรจน์ 70 สามัญ พ.อ.อ.คงเดช  พิริยะไพโรจน์ หักเงินเดือน
619 8306 น.ส. กานดา ขุนทอง 70 สามัญ นายประวิท  ขุนทอง หักเงินเดือน
620 8310 น.ส. สมใจ มูลสาร 70 สามัญ น.ส.ผ่องใส   มูลสาร หักเงินเดือน
621 8311 นาย พชรวีร์ ทองประยูร 70 สามัญ น.ส.สุนีย์  มหาอัมพรพฤกษ์ หักเงินเดือน
622 8312 น.ส. งามทิพย์ ค ากลัด 70 สามัญ น.อ.จุมพล   ค ากลัด หักเงินเดือน
623 8313 น.ส. ธมลวรรณ ณ  พัทลุง 70 สามัญ นางผิน   ณ  พัทลุง หักเงินเดือน
624 8316 นาง กนกรัตน์ อภัยภักดี 70 สามัญ น.ส.จามรี   อภัยภักดี หักเงินเดือน
625 8317 น.ส. ทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ 70 สามัญ นางบุญมิตร  ตันสิริวัณณะ หักเงินเดือน
626 8320 น.ส. ราตรี บัวแก้ว 70 สามัญ นางมนิตย์    บัวแก้ว หักเงินเดือน
627 8323 น.ส. มาลิดา ปานทวีเดช 70 สามัญ นายบุญชัย   ปานทวีเดช หักเงินเดือน

628 8324 น.ส. วิไลรัตน์ อนันตพฤทธ์ิ 70 สามัญ นายกฤษฎางค์  อนันตพฤทธ์ิ หักเงินเดือน
629 8325 น.ส. อาภาพร อมรธรรม 70 สามัญ น.ส.ขวัญเดือน  อมรธรรม หักเงินเดือน
630 8326 นาง รภัสศา พฤฒากรณ์ 70 สามัญ นางสมใจ    สุกใส หักเงินเดือน
631 8327 นาย พันธ์ศักด์ิ ดับโศก 70 สามัญ นางอ่อนศรี   ดับโศก หักเงินเดือน
632 8329 นาย ช านาญ พุกอ่ิม 70 สามัญ นางสมจิตต์   พุกอ่ิม หักเงินเดือน
633 8330 นาง สมจิตต์(จิตติมา) พุกอ่ิม 70 สมทบ นายช านาญ   พุกอ่ิม หักเงินเดือน
634 8331 นาย อ านาจ(ณัฎฐ์ภัทร์) รุจินิยมกุล 70 สามัญ ด.ญ.อภิษรา  รุจินิยมกุล หักเงินเดือน
635 8332 น.ส. สมบูรณ์ ชาลีวรรณ 70 สามัญ นางอารีย์   ชาลีวรรณ หักเงินเดือน
636 8334 นาง ชลาพร นิรุตตินานนท์ 70 สามัญ น.ส.ณัฏฐพร  นิรุตตินานนท์ หักเงินเดือน
637 8335 นาง กนกพร พูลศรีสุขตระกูล 70 สามัญ นายสมบูรณ์  พูลศรีสุขตระกูล หักเงินเดือน
638 8336 นาย สมบูรณ์ พูลศรีสุขตระกูล 70 สมทบ นางกนกพร  พูลศรีสุขตระกูล หักเงินเดือน
639 8339 นาง                 สุดารัตน์ ขวัญดี 70 สามัญ นายสมศักด์ิ  ขวัญดี หักเงินเดือน
640 8340 นาง วีรวรรณ สาระชู 70 สามัญ นายสงคราม  กันไชยค า หักเงินเดือน
641 8341 นาย อ่ิม(ประยูร) สาระชู 70 สมทบ นางวีรวรรณ   สาระชู หักเงินเดือน
642 8344 น.ส. วรรณภาณ์ุ กาญจนาลัย 70 สามัญ นางพจนีย์  รักร่ืนเริง หักเงินเดือน
643 8345 นาย จวน บุญคง 70 สามัญ นางชุม  บุญคง หักเงินเดือน
644 8346 น.ส. นวลจันทร์ มาลัยศรี 70 สามัญ นางซ้อน  มาลัยศรี หักเงินเดือน
645 8347 น.ส. มัทวัน ไชยสุวรรณ 70 สามัญ นางปุ้ย  ไชยสุวรรณ หักเงินเดือน
646 8348 น.ส. ปทุมวดี มณีทอง 70 สามัญ นางสุพรรณี  แสงค า หักเงินเดือน
647 8349 น.ส. รัชดา รัตน์ประสิทธ์ิ 70 สามัญ พ.อ.ชัยยันต์  รัตน์ประสิทธ์ิ หักเงินเดือน
648 8350 น.ส. พิศมัย อ านวย 70 สามัญ นายอรุณ  อ านวย หักเงินเดือน
649 8352 น.ส. ขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต 70 สามัญ นางทองหล่ัน  ปรีชาไพศาลจิต หักเงินเดือน

650 8354 น.ส. จีรภา วราดุล 70 สามัญ น.ส.ทิภาภรณ์  วราดุล หักเงินเดือน
651 8355 นาง                 จิตรประภา นุชเกษม 70 สามัญ นางสาวกฤติกา  นุชเกษม หักเงินเดือน
652 8356 น.ส. สมร(ชุติมณทน์) ผุดผ่อง(ผ่านส าแดง) 70 สามัญ นายขวัญเมือง  ผุดผ่อง หักเงินเดือน
653 8357 นาย                 วสุ สุวรรณสุขโรจน์ 70 สามัญ นางวันทนีย์  เนียมเทศ หักเงินเดือน
654 8363 นาง นภาพร ฮมภิรมย์ 70 สมทบ นายสมพร  ฮมภิรมย์ หักเงินเดือน
655 8366 นาง เพ็ญนภา ฐิตะฐาน 70 สามัญ น.ส.ปฐมพร  ฐิตะฐาน หักเงินเดือน
656 8371 นาง บุญมาก ศรีสุวรรณ 70 สมทบ นายสมบัติ ศรีสุวรรณ หักเงินเดือน
657 8377 น.ส. ปริยกา ตาละลักษณ์ 70 สมทบ นายชัยเสฏฐ์  พรหมศรี หักเงินเดือน
658 8378 น.ส. มาลี วงศ์ย่ิงภิญโญ 70 สามัญ นายวิชัย วงศ์ย่ิงภิญโญ หักเงินเดือน
659 8382 นาย สนอง รักษ์คิด 70 สมทบ นางสาวนันท์นภัส  รักษ์คิด หักเงินเดือน
660 8385 นาง อมรา จันทรทรัพย์ 70 สมทบ นายคเณศวร์ จันทรทรัพย์ หักเงินเดือน
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661 8386 นาย ดวงจันทร์ จินะกาศ 70 สามัญ นางข่าย จินะกาศ หักเงินเดือน
662 8387 นาง สุนีย์ ครุฑทิน 70 สมทบ นายมนูญ ครุฑทิน หักเงินเดือน
663 8392 นาย ธนกร พวงทอง 70 สามัญ ด.ญ.เสาวนีย์ พวงทอง หักเงินเดือน
664 8396 นาง ศิริพร โลหิตชาติ 70 สมทบ ด.ช.ศักด์ิสิทธ์ิ โลหิตชาติ หักเงินเดือน
665 8398 นาง ล าใย อินทร์ทิพย์ 70 สมทบ นายสิทธิศักด์ิ อินทร์ทิพย์ หักเงินเดือน
666 8399 นาย สุชาติ บุญสพ 70 สมทบ นางปิยมาศ บุญสพ หักเงินเดือน
667 8402 นาง อ านวยศิลป์ สุวรรณรัตน์ 70 สมทบ ว่าท่ี ร.ต.ยุนิตย์ สุวรรณรัตน์ หักเงินเดือน
668 8403 นาง สมัด ฤาชา 70 สมทบ นางอรอนงค์ สถิรวงศ์วรรณ หักเงินเดือน
669 8404 นาง สุปราณี จันทรปรีชายุทธ 70 สมทบ นายประดิษฐ์ จันทรปรีชายุทธ หักเงินเดือน
670 8405 นาง แสงเพียร ชาญวนังกูร 70 สมทบ นายมานัส ชาญวนังกูร หักเงินเดือน
671 8407 นาย อิทธิโชติ ชมะโชติ 70 สมทบ น.ส.มณผกา  ชมะโชติ หักเงินเดือน
672 8414 นาย อนันต์ คุ้มวงศ์ดี 70 สมทบ นางศรีฟ้า คุ้มวงศ์ดี หักเงินบ านาญ
673 8418 นาย รณรงค์ ฐิตะฐาน 70 สมทบ น.ส.ปฐมพร  ฐิตะฐาน หักเงินเดือน
674 8420 นาย                 ทศพร วงศ์ละ 70 สามัญ ด.ญ.วรฤทัย  วงศ์ละ หักเงินเดือน
675 8421 นาย                 วิทยา เขมะชิต 70 สามัญ นางฉวีวรรณ  เขมะชิต หักเงินเดือน
676 8425 นาย                 ดิเรก สัจจะบุตร 70 สามัญ นาย ชิระวุธ  สัจจะบุตร หักเงินเดือน
677 8426 นาง                 กนกวรรณ จันอ ารุง 70 สามัญ น.ส.เบญจมาศ จันอ ารุง หักเงินเดือน
678 8427 นาย                 ประดิษฐ ดวงแก้ว 70 สามัญ นางวรรณรัตน์  ดวงแก้ว หักเงินเดือน
679 8428 นาย                 วิรัช ลอยเล่ือน 70 สามัญ นาย เรวิทย์  ลอยเล่ือน หักเงินเดือน
680 8429 นาง                 รัชนี ลอยเล่ือน(ศรีปรางค์) 70 สมทบ นายวิรัช  ลอยเล่ือน หักเงินเดือน
681 8430 นาง                 วรีวรรณ ตรีสุวรรณ 70 สามัญ น.ส.หทัยกาญจน์  ตรีสุวรรณ หักเงินเดือน
682 8432 นาย                 สนอง โสสุวรรณากุล 70 สามัญ นายโพธา โสสุวรรณากุล หักเงินเดือน
683 8433 นาย                 สัมพันธ์ รอดปรีชา 70 สามัญ นางเฉลิมศรี  รอดปรีชา หักเงินเดือน
684 8434 พ.อ. สมพร สีทองดี 70 สมทบ นางสาวนวลนุช  สีทองดี หักเงินเดือน
685 8436 น.ส. ปัญจพร จึงด ารงค์สมสุข 70 สามัญ นายบุญช่วย  อ านวย หักเงินเดือน
686 8437 นาย                 อุดม ภิญโญ 70 สามัญ นายวิบูลย์  ภิญโญ หักเงินเดือน
687 8442 นาย                 สิทธิศักด์ิ อินทร์ทิพย์ 70 สามัญ นางล าใย  อินทร์ทิพย์ หักเงินเดือน
688 8443 น.ส. นิภา จริยากูล 70 สามัญ นางชนิดดา  สุนทรทิพย์ หักเงินเดือน
689 8444 นาย                 สมศักด์ิ พีระชัยรัตน์ 70 สามัญ นางสาวพัทธมน  พีระชัยรัตน์ หักเงินเดือน
690 8445 นาย                 สุนทร โลหิตชาติ 70 สามัญ ด.ช. ศักด์ิสิทธ์ิ  โลหิตชาติ หักเงินเดือน
691 8448 นาย                 ศุภณัฐ ภูปัญญา 70 สามัญ น.ส. สาวิตรี  ภูปัญญา หักเงินเดือน
692 8452 น.ส. ปิยนุช ตู้แก้ว 70 สามัญ นางวันทนีย์  ตู้แก้ว หักเงินเดือน
693 8453 นาง แสนยากรณ์ นาสูงเนิน 70 สามัญ นางจันทนา  ปรีศิริ หักเงินเดือน
694 8459 นาง สมถวิล เย็นแข 70 สามัญ นายปราโมทย์  เย็นแข หักเงินเดือน
695 8461 นาง                 วารี ปานม่ังมี 70 สามัญ ด.ช.นันท์นภัส  ปานม่ังมี หักเงินเดือน
696 8462 นาง                 เตือนจิตร ห้ิงทอง 70 สามัญ นายสุธีย์  ห้ิงทอง หักเงินเดือน
697 8466 นาง ศิรินทร์ทิพย์ ทรงฤทธ์ิ 70 สามัญ นางสาวเนตรอารี  วิษโณภาส หักเงินเดือน

698 8467 นาย                 โอภาส วิษโณภาส 70 สมทบ นางศิรินทร์ทิพย์  ประจญ หักเงินเดือน
699 8468 น.ส. ชนานันท์ สุขะตุงคะ 70 สามัญ นางสาวณัฐริการ์  ไกรเพ่ิม หักเงินเดือน
700 8469 น.ส. นันทนา ขันมณี 70 สามัญ นางราตรี  ขันมณี หักเงินเดือน
701 8470 นาง                 ณิชาภัทร วัฒนพงษ์ 70 สามัญ นางวิไลวรรณ  เหมนาค หักเงินเดือน
702 8473 น.ส. สุชีรา ผิวงาม 70 สามัญ นายสุธีร์  ผิวงาม หักเงินเดือน
703 8474 นาง                 รัตนา ทองก้านเหลือง 70 สามัญ ด.ญ.นันทพร  ทองก้านเหลือง หักเงินเดือน
704 8476 นาย                 ภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา 70 สามัญ นางปริญญา  บุญศรัทธา หักเงินเดือน
705 8477 นาย                 นิคม วัฒนพงษ์ 70 สามัญ นางจริยา  วัฒพงษ์ หักเงินเดือน
706 8478 นาง                 เพียงพิศ ลาชโรจน์ 70 สามัญ ด.ญ.จุฑามาส  ลาชโรจน์ หักเงินเดือน
707 8479 นาง                 สมศรี สุทธิพงษ์ 70 สามัญ ด.ช.ธนากร  สุทธิพงษ์ หักเงินเดือน
708 8480 นาย                 สุชัยชิต สุทธิพงษ์ 70 สมทบ นางสมศรี  สุทธิพงษ์ หักเงินเดือน
709 8481 นาย                 ธนูชัย เล๊าะหลง 70 สามัญ นางสุรีย์พร  เล๊าะหลง หักเงินเดือน
710 8483 นาง                 บัวลา  อ่อนสี 70 สามัญ ด.ช.กิตินัทธ์  อ่อนศรี หักเงินเดือน
711 8484 นาย                 พจน์ เนียมขุนทด 70 สามัญ นางกุหลาบ  เนียนขุนทด หักเงินเดือน
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712 8485 นาย                 วัชระศักด์ิ สิงห์โตข า 70 สามัญ นางพัชรินทร์  สิงห์โตข า หักเงินเดือน
713 8486 น.ส. โกสี บุญเฟรือง 70 สามัญ ด.ช.ทศพล  ต้ังจิตสามัคคี หักเงินเดือน
714 8487 นาง                 สุภาภรณ์ ลุณหงส์ 70 สามัญ ส.ต.อ.สมพร  ลุณหงส์ หักเงินเดือน
715 8488 นาง                 สุรัตดา จุลศร 70 สามัญ ด.ญ.เนตต์ภัสสร  จุลศร หักเงินเดือน
716 8489 ด.ต. กิตตินันตร์ จุลศร 70 สมทบ นางสุรัตดา  จุลศร หักเงินเดือน
717 8491 น.ส. หฤทัย เอกจรรยา 70 สามัญ นายพลเดช  เอกจรรยา หักเงินเดือน
718 8492 นาย                 สุทิน สารักษ์ 70 สามัญ น.ส.พัชรี  แสงวิทย์ หักเงินเดือน
719 8493 นาง                 ส ารวย(ณัฐฐิภาวัณย์) น้อยสุวรรณ 70 สามัญ ด.ช.ธนพล  น้อยสุวรรณ หักเงินเดือน
720 8494 นาย                 นกเล็ก น้อยสุวรรณ 70 สมทบ ด.ญ.ญาติกานต์  น้อยสุวรรณ หักเงินเดือน
721 8500 น.ส. สุภารัตน์ จิตอุดมวัฒนา 70 สามัญ นางอัมพร  จิตอุดมวัฒนา หักเงินเดือน
722 8501 นาง                 เอ้ืออารีย์ สุขสมบูรณ์ 70 สามัญ ด.ช.ธนพนธ์  สุขสมบูรณ์ หักเงินเดือน
723 8502 น.ส. เอ้ืออารีย์ บัวทอง 70 สามัญ นางบุญยืน  บัวทอง หักเงินเดือน
724 8509 นาง                 ฟ้าทอง ประพฤติธรรม 70 สามัญ นายณัฐธี  ประพฤติธรรม หักเงินเดือน
725 8510 นาง                 เพ็ญจันทร์ สุโอดี 70 สามัญ ด.ญ.วิรัตนา  สุโอดี หักเงินเดือน
726 8511 น.ส. บุญหลง แป้นนุช 70 สามัญ นางผัน  หิรัญวงศ์ หักเงินเดือน
727 8521 นาง                 รวีวรรณ วงษ์ทองดี 70 สามัญ ด.ช.ธนพนธ์  วงษ์ทองดี หักเงินเดือน
728 8522 นาย                 พัชรินทร์ สิงห์โตข า 70 สามัญ นายวัชระศักด์ิ  สิงห์โตข า หักเงินเดือน

729 8528 น.ส. ยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ 70 สามัญ นางส ายอง  ช่วยวงษ์ญาติ หักเงินเดือน
730 8530 น.ส. อมรศรี ประทุม 70 สามัญ นางประมวล  ประทุม หักเงินเดือน
731 8531 น.ส. สุมลพร(จรรยาวรรธน์)อุดสัย(จารุภัทร์รัตกุล) 70 สามัญ นางนวนศรี  อุดสัย หักเงินเดือน
732 8533 นาง                 นรา เทพวัลย์ 70 สามัญ นายนิพนธ์  เทพวัลย์ หักเงินเดือน
733 8534 นาง                 โสนน้อย บุราเจริญ 70 สามัญ นายวีรวัฒน์  บุราเจริญ หักเงินเดือน
734 8535 น.ส. กาญจนา ภู่มาลี 70 สามัญ นายอารี  ภู่มาลี หักเงินเดือน
735 8536 น.ส. มณีรัตน์ เสนทับพระ 70 สามัญ ด.ญ. ประภาพรรณ  โกมินแดง หักเงินเดือน
736 8538 น.ส. สุกฤตา โสดานิล 70 สามัญ นายวรพล  โสดานิล หักเงินเดือน
737 8539 น.ส. วรัญญา สุขวงศ์ 70 สามัญ นางวัจนา   สุขวงศ์ หักเงินเดือน

738 15381 นาย                 สมบัติ ศรีสุวรรณ 70 สามัญ นางบุญมาก  ศรีสุวรรณ หักเงินเดือน
739 15426 นาย ทวีศักด์ิ จินดาลักษณ์ 70 สามัญ นางขันธ์ทอง  จินดาลักษณ์ หักเงินเดือน
740 15769 นาง ขันธ์ทอง จินดาลักษณ์ 70 สมทบ นายทวีศักด์ิ  จินดาลักษณ์ หักเงินเดือน
741 15782 น.ส. จิตตพิมพ์ ขุนเทพ 70 สามัญ นายสุรชัย  เอกอนันท์ หักเงินเดือน
742 15783 นาง จิตติยา นามกระจ่าง 70 สมทบ ด.ช.ฉัตรรัตน์  นามกระจ่าง หักเงินเดือน
743 15794 น.ส. จุไรวรรณ เอการัมย์ 70 สามัญ นางแสง  เอการัมย์ หักเงินเดือน
744 15802 น.ส. ช่อรัก อินทนนท์ 70 สามัญ นางบุญมี  อินทนนท์ หักเงินเดือน
745 15839 นาย ทรงพล ใหม่สาลี 70 สามัญ นางอัญชลี  ใหม่สาลี หักเงินเดือน
746 15891 น.ส. ปฐมพร ฐิตะฐาน 70 สามัญ นางเพ็ญนภา  ฐิตะฐาน หักเงินเดือน

747 15908 นาย ปราโมทย์ เย็นแข 70 สามัญ น.ส.สมถวิล  สิทธิจักร หักเงินเดือน
748 15912 นาย ปองพิชัย รัตนวงศ์ 70 สมทบ น.ส.ชุติรัตน์  รัตนวงศ์ หักเงินเดือน
749 15916 น.ส. ผกาวดี ครุกานนท์ 70 สามัญ นางข้ิน  ครุกานนท์ หักเงินเดือน
750 15931 น.ส. พัชยา เลาสุทแสน 70 สามัญ นายทวีศักด์ิ  เลาสุทแสน หักเงินเดือน
751 15985 นาง ละอองดาว คมสัน 70 สามัญ ด.ช.คมกริช  ยุทธบรรดล หักเงินเดือน
752 15992 น.ส. วนาวรรณ ทองช่ัง(แท่นพรหม) 70 สามัญ นายส าราญ  ทองช่ัง หักเงินเดือน
753 15994 นาย วรชัย(ชัยณรงค์) นามกระจ่าง 70 สามัญ ด.ช.ฉัตรรัตน์  นามกระจ่าง หักเงินเดือน
754 16016 นาย วิเชษ สนธิกุล 70 สามัญ นางก่ิงกาญจน์  สนธิกุล หักเงินเดือน
755 16024 นาย วิศิษย์ศักด์ิ ศิริวัฒน์ 70 สามัญ ด.ญ.สุภิดา  ศิริวัฒน์ หักเงินเดือน
756 16047 นาง สงกรานต์ วงษา 70 สามัญ นายคมวุฒิ  วสุมดี หักเงินเดือน
757 16081 นาง สายจิต ขุทรานนท์ 70 สามัญ น.ส.อัญชิสา  สุวรรณกุล หักเงินเดือน
758 16120 นาง สุรีย์พร เล๊าะหลง 70 สมทบ ด.ญ.ภัทร์ธีรา  เล๊าะหลง หักเงินเดือน
759 16125 นาย เสน่ห์ เขียวพร้อม 70 สมทบ นางสงกรานต์  เขียวพร้อม หักเงินเดือน
760 16149 น.ส. อัญชลี เหล่ียมทองค า 70 สามัญ น.ส.มนชนก  เหล่ียมทองค า หักเงินเดือน
761 16162 นาง อ าพัน นัคราโรจน์ 70 สามัญ นายชาญ   นัคราโรจน์ หักเงินเดือน
762 16757 นาย จิรัฏฐ์ วงค์สังข์ภาพ 70 สามัญ น.ส.ขันทอง  สังข์ภาพ หักเงินเดือน
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763 16758 น.ส. สวนบุญ ทิพย์สงค์ 70 สามัญ น.ส.จุฑารัตน์  ไชยชนะ หักเงินเดือน
764 16759 น.ส. นฤมล ไกลพาล 70 สามัญ นางกัญจนพร  ไกลพาล หักเงินเดือน
765 16761 น.ส. สุกัญญา ห้วยหงษ์ทอง 70 สามัญ นายสุทิน  ห้วยหงษ์ทอง หักเงินเดือน
766 16764 นาย ชัชวาลย์ ศิริสุข 70 สามัญ น.ส.ภรณ์วดี  สุประดิษฐ์ หักเงินเดือน
767 16765 นาง นาฎอนงค์ มีรี 70 สามัญ นายภิรมย์  มีรี หักเงินเดือน
768 16766 นาย ภิรมย์ มีรี 70 สามัญ นางนาฎอนงค์ มีรี หักเงินเดือน
769 16778 น.ส. วัชราภรณ์ โพธ์ิม่ัน 70 สามัญ นางสัมพันธ์  โพธ์ิม่ัน หักเงินเดือน
770 16779 น.ส. วัชรี วิจิตรพุฒกุล 70 สามัญ นางพรธิภา  วิจิตรพุฒกุล หักเงินเดือน
771 16780 นาย นวกิต ทรัพย์คงทน 70 สามัญ นางอรวรรณ  ทรัพย์คงทน หักเงินเดือน
772 16781 น.ส. กมลทิพย์ พูลแก้ว 70 สามัญ นางข้ า  พูลแก้ว หักเงินเดือน
773 16782 น.ส. ยุพิน อุณชาติ 70 สามัญ นางประพิม  อุณชาติ หักเงินเดือน
774 16784 น.ส. มลธิตา ศรีสุวรรณ 70 สามัญ น.ส.ศิริพร  ศรีสุวรรณ หักเงินเดือน
775 16803 นาง นงนุช บุรีเรือง 70 สามัญ ด.ญ.ญาณิชศา  บุรีเรือง หักเงินเดือน

776 16850 น.ส. สมปอง แย้มเกตุ 70 สามัญ น.ส.วิรัญญา  บ าเรอญาติ หักเงินเดือน
777 16851 น.ส. วิไล ซึมกลาง 70 สามัญ นายศรศิลป์  ซึมกลาง หักเงินเดือน
778 16852 นาง วิภาภรณ์ น้าเจริญ 70 สามัญ น.ส.พรทิพย์  น้าเจริญ หักเงินเดือน
779 16853 น.ส. เพ็ญ เป่ียมจิตรสุข 70 สามัญ นางวิภา  เป่ียมจิตรสุข หักเงินเดือน
780 16863 นาย สจัจพงษ์ ดวงลาดนา 70 สามญั นางฐานิดา  ดวงลาดนา หักเงินเดือน
781 16864 นาง ฐานิดา ดวงลาดนา 70 สมทบ นายสจัจพงษ ์ ดวงลาดนา หักเงินเดือน
782 16895 นาง กาญจนา ยึรัมย์ 70 สมทบ ด.ญ.รชิดา  ยึรัมย์ หักเงินเดือน
783 16929 นาง นิภาพร เอกพัฒน์ 70 สามัญ ด.ช.นที  เพ่ิมเจริญ หักเงินเดือน
784 16932 นาง สายยนต์ อรุณเนตร 70 สมทบ ด.ช.กษิดิส  อรุณเนตร หักเงินเดือน
785 16958 น.ส. วรรณา ทองนวน 70 สามัญ นางห้อง  ทองนวน หักเงินเดือน
786 16981 นาง บรรณสรณ์ ชัชวาลย์ 70 สมทบ ด.ญ.ปรียาภัทร  ชัชวาลย์ หักเงินเดือน
787 16982 นาย สุมิตร ชัชวาลย์ 70 สามัญ ด.ญ.รพีภัทร ชัชวาลย์ หักเงินเดือน
788 16991 นาง เพลิน ชาติแพงตา 70 สมทบ น.ส.ชนนิกานต์  ชาติแพงตา หักเงินเดือน
789 16992 นาย สุพรรณ ชาติแพงตา 70 สามัญ น.ส.ชนนิกานต์  ชาติแพงตา หักเงินเดือน
790 17002 นาย วรศักด์ิ สังฆมณี 70 สามัญ นางกัลยา  สังฆมณี หักเงินเดือน
791 17003 น.ส. สุภาวดี เสมพูล 70 สามัญ ด.ช.สมิทธิ  เสมพูล หักเงินเดือน
792 17010 นาง กัลยา สังฆมณี 70 สมทบ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี หักเงินเดือน
793 17143 นาย สนธยา นาสูงเนิน 70 สมทบ นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน หักเงินเดือน
794 17376 น.ส. ชฎารัตน์ จินตยะ 70 สามัญ นางอัจฉรา  ศรีเล็กดี หักเงินเดือน
795 17380 นาย พรเทพ ขันเงิน 70 สมทบ นางอรุณรัตน์  ขันเงิน หักเงินเดือน
796 17456 น.ส. รวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ 70 สามัญ นางวิมล  บุญยะกลัมพะ หักเงินเดือน
797 17551 น.ส. กรุณา ศรีคลัง 70 สามัญ นายธนาคาร  ศรีคลัง หักเงินเดือน

798 17557 น.ส. กริฑารมย์ ศิริโกศินาพร 70 สามัญ ด.ญ.ฉัตรทริกา  ทรรพสุทธิ หักเงินเดือน
799 17558 นาย ทนงศักด์ิ พูนายาว 70 สมทบ นางภูริดา  พูนายาว หักเงินเดือน
800 17559 นาง นุชจรี พันธุพิณ 70 สามัญ ด.ช.ภูวดล  พันธุพิณ หักเงินเดือน
801 17560 นาง ภูริดา พูนายาว 70 สามัญ นายทนงศักด์ิ พูนายาว หักเงินเดือน
802 17561 น.ส. เยาวลักษณ์ แสงศิริ 70 สามัญ น.ส.สิริรัตน์  ช่อระก า หักเงินเดือน
803 17562 นาย สิทธิชัย พันธุพิณ 70 สมทบ นางนุชจรี  พันธุพิณ หักเงินเดือน
804 17655 น.ส. วันทนีย์ แจ๊ดเอ่ียม 70 สามัญ นายกิตติศักด์ิ  แจ๊ดเอ่ียม หักเงินเดือน
805 17767 นาย ค าภา ศรีดาพันธ์ 70 สามัญ น.ส.จุรีรัตน์  ใจเร็ว หักเงินเดือน
806 17772 นาง อธิชา กรีทอง 70 สามัญ น.ส.นัทธมน  กรีทอง หักเงินเดือน
807 17774 น.ส. จารุชา (เปมิกา) วงศ์รักสง่า 70 สามัญ น.ส.กนกกุล  วงศ์รักสง่า หักเงินเดือน
808 17889 น.ส. ธัญลักษณ์ มณีวัฒนา 70 สามัญ นายจงพวง  มณีวัฒนา หักเงินเดือน
809 17899 นาง ภาวิตา ทรงกลดสกุล 70 สามัญ นายพลอธิป  ทรงกลดสกุล หักเงินเดือน
810 17905 นาย สมใจ ชวนละคร 70 สามัญ นางค านาง  แสวง หักเงินเดือน
811 17942 น.ส. ศรินทิพย์ อินบ ารุง 70 สามัญ ด.ช.เลิศพิพัฒน์  ตงประเสริฐ หักเงินเดือน
812 17948 น.ส. สุนิสา ฟุ้งลัดดา 70 สามัญ น.ส.เนติมา  ฟุ้งลัดดา หักเงินเดือน
813 18099 นาย ธีรเดช ธรรมโกศล 70 สามัญ น.ส.สุทัตตา  ธรรมโกศล หักเงินเดือน
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814 18172 น.ส. วิภาดา เซ็งสุทธา 70 สามัญ นายวัลลภ  เซ็งสุทธา หักเงินเดือน
815 18316 น.ส. พิมพ์ลภัส อินทโก 70 สามัญ ด.ญ.เกวลิน  กาลาม หักเงินเดือน
816 18335 น.ส. เบญจมาศ เลิศตระกูล 70 สามัญ ด.ญ.สุณัฎฐา  แสงมณี หักเงินเดือน
817 18349 นาง ณัฐสุดา สมภูงา 70 สามัญ ด.ช.นิติภูมิ  สมภูงา หักเงินเดือน
818 18358 น.ส. ลัคนา ตันติวัฒน์ 70 สามัญ นางวัชนี พัฒนวิบูลวงศา หักเงินบ านาญ
819 18395 นาย ชาติสยาม สุขเจริญ 70 สมทบ นางสาวบุญศรี  จันทร์รุ่งโรจน์ หักเงินเดือน
820 18397 น.ส. บุญศรี  จันทร์รุ่งโรจน์ 70 สามัญ ด.ญ.ปุณยนุช  จันทร์รุ่งโรจน์ หักเงินเดือน
821 18402 นาง กาญจนา ค าจุ้ย 70 สามัญ นายภาณุพงศ์  ค าจุ้ย หักเงินเดือน
822 18420 นาย สุเมธ ค าจุ้ย 70 สมทบ นายภาณุพงศ์  ค าจุ้ย หักเงินเดือน
823 18490 น.ส. ศิริพร จันทร์กล่ า 70 สามัญ นายภุชงค์  เรือนทอง หักเงินเดือน
824 18499 นาง วิภา กองนักวงษ์ 70 สามัญ นายไกรวิชญ์  กองนักวงษ์ หักเงินเดือน

825 18509 นาง ธนันดา ประมาณพล 70 สามัญ นางสาววิมลพรรณ  ประมาณพล หักเงินเดือน
826 18512 น.ส. รัชพร แสงอรุณ 70 สามัญ นายณัฐโภคิน  อ้อค า หักเงินเดือน
827 18514 น.ส. สิริมา รงค์นคร 70 สามัญ ด.ญ.ปัณชญา ภาคถารี หักเงินเดือน
828 18536 น.ส. โชติกา แวดอุดม 70 สามัญ นางสาวโสภิตา วงศ์ศรีเทพ หักเงินเดือน
829 18538 นาง ปานรดา ฉ่ัวตระกูล 70 สามัญ ด.ช.ลิปปภาส ฉ่ัวตระกูล หักเงินเดือน
830 18544 นาย อภิศักด์ิ สิทธิพันธ์ 70 สามัญ นายกฤษกร สิทธิพันธ์ หักเงินเดือน
831 18545 น.ส. อาภรณ์ ศรีอินทร์ 70 สามัญ ด.ญ.สุพิชฌา เดชบุรีรัมย์ หักเงินเดือน
832 18578 น.ส. ณัฏฐา เลาหบุตร 70 สามัญ นายณัฐพล เลาหบุตร หักเงินเดือน
833 18579 น.ส. บุษบา สีนากสุก 70 สามัญ นางสาวสุจิตรา สีนากสุก หักเงินเดือน
834 18616 นาย สมบูรณ์ ทิพย์สังข์ 70 สามัญ นางสาววรรณฤดี  ทิพย์สังข์ หักเงินเดือน
835 18618 นาง ทัศนีย์ คล้ายวิจิตร 70 สมทบ นายวิรุฬห์ คล้ายวิจิตร หักเงินเดือน
836 18633 นาย พีระ สุขสมบูรณ์ 70 สมทบ นายเอ้ืออารีย์ สุขสมบูรณ์ หักเงินเดือน
837 18636 น.ส. วรินทร บุญเลิศรัตนะกุล 70 สามัญ นางสาววิมล บุญเลิศรัตนะกุล หักเงินเดือน
838 18648 พ.จ.อ. ณรงค์ ด ารงค์กุล 70 สมทบ นางสุภาภรณ์ ด ารงค์กุล หักเงินเดือน
839 18649 นาย ธนากรณ์ วิทยานันตนารมย์ 70 สามัญ นางสาวชุติกาญจน์ วิทยานันตนารมย์ หักเงินเดือน
840 18650 น.ส. นิกานดา ทะสะโส 70 สามัญ นางจงกล โกมล หักเงินเดือน
841 18651 น.ส. นิตยา ด่านวิริยะกุล 70 สามัญ นางสาววราพร ด่านวิริยะกุล หักเงินเดือน
842 18656 น.ส. วิมล บุญเลิศรัตนะกุล 70 สามัญ นางสาววรินทร บุญเลิศรัตนะกุล หักเงินเดือน
843 18659 นาง สุภรภรณ์ ด ารงค์กุล 70 สามัญ พ.อ.อ.ณรงค์ ด ารงค์กุล หักเงินเดือน
844 18660 นาย สุวรรณา กาเมือง 70 สามัญ นางวัชรี บุญจีน หักเงินเดือน
845 18661 น.ส. สุวรินทร์ เอ่ียมบัลลังก์ 70 สามัญ นางสาวปรียาภา เอ่ียมบัลลังก์ หักเงินเดือน
846 18662 นาง อัญชลี ใหม่สาลี 70 สามัญ นายทรงพล ใหม่สาลี หักเงินเดือน
847 18684 น.ส. อรนุช สมหวัง 70 สามัญ นางกัลยา สมหวัง หักเงินเดือน
848 18710 น.ส. ภิรมย์ ลักษณะ 70 สามัญ นางน่ิม ลักษณะ หักเงินเดือน

849 18917 น.ส. ชนัดดา เรือนนิล 70 สามัญ นายพนา  เรือนนิล หักเงินเดือน
850 18933 นาย ฐิติวัฒน์ แก้วอ าดี 70 สามัญ นางสาวภูษณิศา  แก้วอ าดี หักเงินเดือน
851 18934 น.ส. วราพร พันธ์ุวงค์ 70 สามัญ นางสาวสายสมร  ปรีสว่าง หักเงินเดือน
852 18938 น.ส. ณัฐวลัย คมข า 70 สามัญ นายพรรษา  พรหมมาศ หักเงินเดือน
853 19816 น.ส. รุ่งนภา การุณสิต 70 สามัญ นางยุพิน การุณสิต หักเงินเดือน
854 19380 นาย อุทัย เลิศวิจิตสกุล 70 สามัญ น.ส. สุภาพร  แก่นจันทร์ หักเงินเดือน
855 19317 นาย นันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ 70 สามัญ นายณัชปพจน์  สุรชัยธีรโชติ หักเงินเดือน
856 19186 น.ส. จิระนันท์ พันธรักษ์ 70 สามัญ ด.ญ. ฐิติรัตน์  พฆันกุล หักเงินเดือน
857 19189 นาย ชัยนันท์ พฆันกุล 70 สมทบ น.ส. จิระนันท์  พันธรักษ์ หักเงินเดือน
858 19029 นาง มุ่ยฟ้า วัฒนศักด์ิ 70 สามัญ นายสุทิตย์  วัฒนศักด์ิ หักเงินเดือน
859 19040 นาง วรรณี คมปรียารัตน์ 70 สามัญ นายวิจิตร  คมปรียารัตน์ หักเงินเดือน
860 19349 นาย วิจิตร คมปรียารัตน์ 70 สมทบ นางวรรณี  คมปรียารัตน์ หักเงินเดือน
861 18987 นาย อภิเดช แก่นนาค 70 สามัญ นางสงบ  แก่นนาค หักเงินเดือน
862 19279 น.ส. บุบผา สิงห์สามารถ 70 สามัญ น.ส. ศิรินทิพย์  สิงห์สามารถ หักเงินเดือน
863 19114 นาง พิศมัย แรงกุศล 70 สามัญ น.ส. ศรันยา  แรงกุศล หักเงินเดือน
864 19112 น.ส. ทานตะวัน สุจริต 70 สามัญ นางสงวน  สุจริต หักเงินเดือน
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865 19326 น.ส. พิมพ์ชนก เชาวณาพรรณ์ 70 สามัญ น.ส. จิตรลดา  เชาวณาพรรณ์ หักเงินเดือน
866 19339 น.ส. ศศิธร นนทศิลา 70 สามัญ ร.ต.ท. อวน  นนทศิลา หักเงินเดือน
867 19368 น.ส. พงษ์ทิพย์ ค้ิมแหน 70 สามัญ นางอบ  ค้ิมแหน หักเงินเดือน
868 19252 น.ส. พรทิพย์ จิตราวุธ 70 สามัญ ด.ญ. หฤทชญา  จิตราวุธ หักเงินเดือน
869 19072 น.ส. จารุณี ชุมทอง 70 สามัญ น.ส. สุจารีย์  ชุมทอง หักเงินเดือน
870 19142 น.ส. วิไลพร ดีมาก 70 สามัญ ด.ช. ทัศน์ไท  ชัยมูล หักเงินเดือน
871 19593 น.ส. สุภาวดี เรืองอ่อน 70 สามัญ ด.ญ. ชุติกาญจน์  แสงข า หักเงินเดือน
872 19327 นาง พิลาภ รักไทย 70 สามัญ น.ส. พิมพ์ลภัส  รักไทย หักเงินเดือน
873 19876 นาย สมจิตร์ รักษ์ศรีทอง 70 สามัญ นางชุลีพร  รักษ์ศรีทอง หักเงินเดือน
874 19190 นาง ชุลีพร รักษ์ศรีทอง 70 สมทบ นายสมจิตร์  รักษ์ศรีทอง หักเงินเดือน
875 18984 น.ส. กัญญารัตน์ ไชยคง 70 สามัญ นางบุตรทัย  ไชยคง หักเงินเดือน
876 19417 นาง นารถอนงค์ แตงเติมผล 70 สามัญ นายชนินทร์  แตงเติมผล หักเงินเดือน
877 19399 น.ส. รุจิรา โถทอง 70 สามัญ นายศราวุฒิ  สิงห์แก้ว หักเงินเดือน
878 19497 น.ส. วิภา ทวีศานต์ 70 สามัญ นายธีรวัช  ทวีศานต์ หักเงินเดือน
879 19379 น.ส. อัจฉรา ปฏิมาปกรณ์ 70 สามัญ นางชุติมา  ปฏิมาปกรณ์ หักเงินเดือน
880 19812 น.ส. รักษิณา สรกฤตยาเมธ 70 สามัญ นายสมพร  สรกฤตยาเมธ หักเงินเดือน
881 19813 น.ส. รัชฎา จันทรินทร์ 70 สามัญ น.ส. ภัสสรินภักษ์  จันทรินทร์ หักเงินเดือน
882 19098 น.ส. พรชนก บุญจีน 70 สามัญ ด.ช. ธนพัชญ์  อหะหมัดจุฬา หักเงินเดือน
883 19104 น.ส. กฤติญาณ์ โพธิยานนท์ 70 สามัญ ด.ญ. ธนารีย์  ธนาพงศธร หักเงินเดือน
884 19116 น.ส. ลินดา ศุมานนท์ 70 สามัญ นายมารุต  ศุมานนท์ หักเงินเดือน
885 19117 นาย วัชรศักด์ิ อรัณยกานนท์ 70 สามัญ นางสุคนธา  อรัณยกานนท์ หักเงินเดือน
886 19498 นาย วิโรจน์ ดิษยบุตร 70 สามัญ ด.ญ นฤมล  ดิษยบุตร หักเงินเดือน
887 19413 นาย ณัฎฐสิน วีระประดิษฐ์ 70 สามัญ นางวรรณา  วีระประดิษฐ์ หักเงินเดือน
888 19118 น.ส. ศิระ เลิศวิไล 70 สามัญ น.ส. น้ าทิพย์  เลิศวิไล หักเงินเดือน
889 19111 น.ส. ทัศนีย์ ศิลธรรม 70 สามัญ ด.ญ. กัลยากร  ศิลธรรม หักเงินเดือน
890 19253 น.ส. ภควรินทร์ กิตติสิทธ์ิวัฒนา 70 สามัญ นายธนิตศักด์ิ  กิตติสิทธ์ิวัฒนา หักเงินเดือน
891 7860 น.ส. รัชนี วงศ์รัชตนันท์ 70 สามัญ นางพิรัลพัชร  ชินมโนพันธ์ หักเงินบ านาญ
892 8225 นาง ศิริวรรณ บุญศรีภิรัตน์ 70 สามัญ ด.ญ.กิติพร ทัพศาสตร์ หักเงินบ านาญ
893 8199 นาย เสริมชาย พรหมเทพ 70 สามัญ น.ส.ฐิฎิยา พรหมเทพ หักเงินบ านาญ
894 8065 นาย ณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ 70 สามัญ นางกนกรัตน์ ศรีจันทร์ หักเงินบ านาญ
895 8358 นาง                 กนกรัตน์ ศรีจันทร์ 70 สมทบ นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์ หักเงินบ านาญ
896 8309 น.ส. วรงค์ลักษณ์ ดวงทองธนิน 70 สามัญ น.ส.โชติกา   ดวงทองธนิน หักเงินบ านาญ
897 8006 นาย วิโรจน์ เล่ือนราม 70 สามัญ นางศุวัลย์ เล่ือนราม หักเงินบ านาญ
898 7741 นาย อดุลย์ บรรจงจัด 70 สามัญ นางอังศนา บรรจงจัด หักเงินบ านาญ

899 8085 นาง สุกัญญา กานต์ดา(สุคนธา) 70 สามัญ นายกฤชวิทย์  กานต์ดา หักเงินบ านาญ
900 8409 นาย อาทร ข าขม 70 สมทบ นางสมพิศ ข าขม หักเงินบ านาญ
901 8415 นาง สมพิศ ข าขม 70 สมทบ นายอาทร ข าขม หักเงินบ านาญ
902 8097 นาย ถนอม ประภารัตน์ 70 สามัญ นางอุทัยวรรณ ประภารัตน์ หักเงินบ านาญ
903 8098 นาง อุทัยวรรณ ประภารัตน์ 70 สมทบ นายถนอม ประภารัตน์ หักเงินบ านาญ
904 18529 นาง เสาวภาคย์ เลิศพิทยากุล 70 สามัญ นายพากเพียร เลิศพิทยากุล หักเงินบ านาญ
905 8096 นาย สุทธิรักษ์ กรรณล้วน 70 สามัญ น.ส.รักษพร  สุขีมศรี หักเงินบ านาญ
906 8005 นาง                 อาทิตยา ย่ิงสูง 70 สามัญ นายมนตรี  ย่ิงสูง หักเงินบ านาญ
907 7863 นาย ดนุช กัจฉปะรักษ์ 70 สามัญ นางกรองแก้ว  กัจฉปะรักษ์ หักเงินบ านาญ
908 8318 นาย วันมุสฏอฟา วันดิลกกุล 70 สามัญ นางนิธิมา   แวดอเลาะ หักเงินบ านาญ
909 8319 นาง นิธิมา แวดอเลาะ 70 สมทบ นายวันมุสฏอฟา  วันดิลกกุล หักเงินบ านาญ
910 8223 นาย บุญเลิศ สุวรรณรัตน์ 70 สามัญ นางวิราพร สุวรรณรัตน์ หักเงินบ านาญ
911 8224 นาง วิราพร สุวรรณรัตน์ 70 สมทบ นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ หักเงินบ านาญ
912 8052 นาย อานนท์ จันทวิช 70 สามัญ ด.ช.ศิวะพงศ์ จันทวิช หักเงินบ านาญ
913 16151 นาย อัฎฐชัย สนิทสนม 70 สามัญ น.ส.กันยา  อ่อนดี หักเงินบ านาญ
914 15761 น.ส. กันยา อ่อนดี 70 สมทบ นายอัฎฐชัย  สนิทสนม หักเงินบ านาญ
915 7696 นาง ภชิรญาน์ มาษพิมล 70 สามัญ นายณัฎฐพล  วารีสอาด หักเงินบ านาญ
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ล ำดับ ทะเบียน จ ำนวนเงิน ประ ผู้รับผลประโยชน์ สถำนะกำร
เลขท่ี เภท จ่ำยเงิน

     ช่ือ - สกุล

916 7893 นาย กฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ 70 สามัญ น.ส.อินทิรา กระจงสูงเนิน หักเงินบ านาญ
917 8148 นาง จินตนา ป้ันอ านวยทรัพย์ 70 สามัญ น.ส.พัฒน์นรี  หอมสินธ์ิ หักเงินบ านาญ
918 8149 นาย สุรพงษ์ หอมสินธ์ 70 สมทบ น.ส.พัฒน์นรี  หอมสินธ์ิ หักเงินบ านาญ
919 8152 นาย ธเนส โกมลวิภาต 70 สามัญ นางสลิลรัตน์ โกมลวิภาต หักเงินบ านาญ
920 8003 นาย สมจิต รัตนพันธ์ 70 สามัญ นายปรีชา รัตนพันธ์ หักเงินบ านาญ
921 8004 นาง ปิยาภรณ์ รัตนพันธ์ 70 สมทบ นายสมจิต   รัตนพันธ์ หักเงินบ านาญ
922 8203 นาย วินัย ผางจันทร์ดา 70 สามัญ ด.ช.วรสฤษด์ิ ผางจันทร์ดา หักเงินบ านาญ
923 8204 นาง หน่ึงฤทัย ผางจันทร์ดา 70 สมทบ นายวินัย ผางจันทร์ดา หักเงินบ านาญ
924 8051 น.ส. สายสุข วัชรเสรี 70 สามัญ น.ส.วาสนา วัชรเสรี หักเงินบ านาญ
925 8238 นาง ชนัญญา วงศ์ษาไชย 70 สามัญ นายศุภวัฒน์ เจริญสวัสด์ิ หักเงินบ านาญ
926 8040 นาย สังเวียน เชาวลิต 70 สามัญ นางเสาวลักษณ์ เชาวลิต หักเงินบ านาญ
927 8104 นาย ชาญ แสงทองอร่าม 70 สามัญ นางอุสาห์ แสงทองอร่าม หักเงินบ านาญ
928 7794 น.ส. จงรักษ์ กิจสินธพชัย 70 สามัญ นายสุนทร กิจสินธพชัย หักเงินบ านาญ
929 8482 น.ส. มาลีวรรณ เลียวศรีสกุลเทพ 70 สามัญ นางนลินี  กางทอง หักเงินบ านาญ
930 7953 น.ส. พงษ์สุดา หลิมรัตน์ 70 สามัญ นายนฤชา  นุชนนทรีย์ หักเงินบ านาญ
931 7985 นาย สรรชาย ช่วงโชติ 70 สามัญ นางสวลี  ช่วงโชติ หักเงินบ านาญ
932 7750 นาย องอาจ โลจันทร์ต๊ะ 70 สามัญ ด.ญ.วรางคณา  โลจันทร์ต๊ะ หักเงินบ านาญ
933 19939 นาย ภาณุพงศ์ กิจเรืองโรจน์ 70 สามัญ นางนิชนันท์  กิจเรืองโรจน์ หักเงินเดือน

65,310             

559 8231 นาง เก้ือพร รัตนค า 70 สามัญ นายชาติชาย รัตนค า รอหักบ านาญ ก.พ. 63


