
ชื่อ - นามสกลุ เลขทีบ่ัญชี จ านวนเงิน หมายเหตุ

ร้าน เจ พี เอส 9100496545 2,604.00 ศนูย์

น.ส.ทพิวรรณ ริยาพนัธ์ 9101782290 1,750.00 เมือง

น.ส.ทศันา ก าปตัตา 9100442992 1,400.00 กาหลง(1200+200)

ละงู1200(014/0667+3500(014/0666)+

กาหลง240(5912-0031)+240(5912-0032)+

240(5912-0035)+240(5912-0027)+

240(5912-0038)+ท่าแพ450(5912-0057)+

450(6001-0014)

ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน 9100014990 11,483.00

นางปิน่อนงค์ ศรีประพันธ์ 9101334425 2,365.90 ละงู(998+1367.90)

หจก.สินเจริญบุค๊สโตร์ 9100487511 1,019.70 ศนูย์

นางฮอเดียะ หมาดทิง้ 9190259254 4,000.00 กาหลง

ท่าแพ499(253/12617)+880(251/12546)

1530(251/12545)

ละงู1200(40/2559)+1000(39/2559)+

620(38/2559)

นายสัณห ์ศรีประพนัธ์ 9101544020 900.00 ละงู

น.ส.อริศนันท ์หวนัสู 919-0-37320-0 1,600.00 กาหลง

นายมูฮ าหมาดซุกรี โต๊ะดอล๊ะ 919-1-26643-2 1,200.00 กาหลง

นายมูฮ าหมัดดาฟี แก้วสล า 919-0-37315-4 1,200.00 กาหลง

น.ส.สันนิสา สมัยอยู่ 910-0-14808-3 4,800.00 ละงู

นายมูฮ าหมาด หมูดงงาม 981-3-44140-2 4,800.00 ละงู

ว่าที ่ร.ต.สมศักด์ิ หลังชาย 910-1-68198-2 4,800.00 ละงู

นางจิรา หัสมา 910-1-40343-5 4,800.00 ละงู

น.ส.ญาวีนา หมีนพราน 980-7-56147-7 4,800.00 ละงู

น.ส.อาทิมา หมีดนุ 985-2-92780-9 4,800.00 ละงู

น.ส.วิชรา คงพูล 9100410373 854.93 ทา่แพ

6,900.009812962557ร้านมลโฆษณา

2,820.00980-5-41974-6นายสุนทร สดุดี

2,909.009100107743ร้านท่าแพเคร่ืองเขียน

2,100.009106042368ร้านคอมเทค



นายอนุชา ภิญโญ 984-0-11743-2 3,840.00 ละงู

น.ส.ฐิติกา รองเดช 981-3-82055-1 3,840.00 ละงู

นายปฐมพงษ์ นิลมาตย์ 984-4-92867-2 3,840.00 ละงู

น.ส.นูรอ คามิ 9834191839 3,840.00 ทุง่หว้า

น.ส.ฉัตรนภา หนูฉ้ง 9840951564 3,840.00 ทุง่หว้า

น.ส.เสาวลักษณ์ มานะกล้า 9849917474 3,840.00 ทุง่หว้า

น.ส.มณีรัตน์ ยังปากน้ า 985-4-42917-2 3,840.00 ทุง่หว้า

นางสนธยา ดือราแม 9101290010 5,380.00 ละงู(5000+380)

นายอิสมาแอน ถั่วดี 9100574732 620.00 ทา่แพ

ร้านกมลนัทธ์ 980-4-10736-8 3,448.00 กาหลง2748(004/0177)+ท่าแพ700(005/0217)

น.ส.จตุพร ทหารไทย 9100458473 3,500.00 มะนัง(1500+1000+500)

น.ส.ลดาวัลย์ ชาชะ 9100470066 800.00 ทา่แพ

นางวิมลา แดงวิไล 9100174513 525.00 กาหลง

น.ส.กัญชลิกา องศารา 9100252921 250.00 มะนัง

นายสมาน ระสา 9100427462 5,000.00 ละงู

นายสมาน อีดหมาด 983-1-56468-5 5,000.00 ทา่แพ

ร้านไอเดีย 910-0-04186-6 1,980.00 ทา่แพ(013/0611)

น.ส.ดวงแก้ว ถาวรจิต 9101637924 1,600.00 ละงู(020/1000)

น.ส.ภาริณี หัสดิน 919-0-16639-6 4,000.00 กาหลง

นายมนัส แดงงาม 919-1-05207-6 4,000.00 กาหลง

นางจรัส สุกเผือก 919-0-25524-0 4,000.00 กาหลง

นายกอเฉ็ม นกเกษม 984-5-68275-8 10,000.00 ละงู7000+ร้าน ฉ.อลูมินัยม 3000(2/15)

นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอม 910-0-21560-0 3,120.00 ควนโดน

น.ส.จ๊ะ แคยิหวา 9100272930 7,000.00 ละงู

หจก.โรงพิมพ์เมืองสตูล 9100022209 2,594.39

ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พร้ินต้ิง 9100229911 600.00 กาหลง300(162/8072)+300(161/8044)

ร้านลูกไม้ 910-1-51996-4 6,000.00 กาหลง3000(4/59/3)+3000(4/59/10)

นางซอเฝ๊ียะ นุ่งอาหลี 919-0-19963-4 1,000.00 ควนโดน(001/1)

ร้าน พ.ตระกูลเกษตร-ก่อสร้าง 9191144663 1,000.00 ควนโดน(019/005)



ร้านท่าแพเจริญกิจ 910-1-34863-9 7,104.00 ท่าแพ3554(5900023)+3500(5900022)

ร้านโดด 910-0-25955-1 3,546.00 ทา่แพ(005/00203)

ร้านบ้านช่างไฟ 910-1-76981-2 3,550.00 ทา่แพ(002/0066-67)

บ.ละงูค้าวัสดุ จ ากัด 980-6-80363-9 6,042.99 ละงู3100(591221-0007)+3000(591220-0004)

น.ส.เฉลิม บัวด า 980-2-23285-8 3,000.00 ละงู(2/8)

ร้านยูโสบคาน 982-5-15097-2 3,000.00 ละงู(063/3116)

น.ส.วนิดา ปังแลมาปุเลา 9101634259 97,690.00 เมือง

แจ้งโอนเงินเขา้บญัชวีันที ่27 มกราคม 2560
หมายเหต ุรา้นฉลุงเครือ่งเขียน/หจก.โรงพิมพ์เมืองสตูล ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูลจะด าเนินการติดตามใบเสรจ็ให้


