
ชื่อ - นามสกลุ เลขทีบ่ัญชี จ านวนเงิน หมายเหตุ

นายปอซี ดาหมาด 9100009202 860.00 เมือง

น.ส.รัจนา สุขมาศ 9101783793 360.00 เมือง

นางซอฟีย๊ะ บิลโอ 9100191647 500.00 เมือง

นางกัญชลิกา องศารา 9100252921 300.00 กาหลง

นายสมนึก เตบฮสงะ 9100095370 600.00 กาหลง

หจก.โรงพิมพ์เมืองสตูล 910-0-02220-9 500.00 ศนูย์

เมือง300(165/8201)+300(165/8230)+

300(165/8219)+300(165/8202)

นายศุภฤกษ์ ฝากไทสง 9834222351 6,500.00 ทุง่หว้า500(60036)+6000

นางกนกพร บุญเจริญ 9100069035 3,000.00 เมือง(2250+750)

หจก.สินเจริญบุค๊สโตร์ 910-0-48751-1 3,682.80 เมือง(014/0657)

ละงู(1000(5/2560)+560(4/2560)+

1200(6/2560)

ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน 910-0-01499-0 4,000.00

สหกรณ์การเกษตรท่าแพจ ากัด 910-0-08518-9 1,271.35 ทา่แพ(601500000981)

ร้านโมเดิร์นกราฟฟกิแอนด์พร้ินต้ิง 910-0-36226-3 1,200.00 เมือง(165/022)

ละงุ3000(005/0223)+4900(003/0103)+

4820(004/0169)+4965(004/0166-67)

นายสันห์ ศรีประพันธ์ 9101544020 1,299.36 ละงู

นางสนธยา  ดือราแม 9101290010 806.10 ละงู

นางปิน่อนงค์ ศรีประพันธ์ 9101334425 1,488.85 ละงู

นายมรกต กันหนองผือ 9101490877 3,249.60 ทุง่หว้า(1624.80+1624.80)

น.ส.วชิรา คงพูล 9100410373 1,000.00 ทา่แพ

นายวีระพงค์ วิสมิตะนันท์ 686-0-27455-7 8,640.00 เมือง

นายสุนันท์ อานัน 932-1-22342-8 4,800.00 เมือง

น.ส.วิภานันท์ พุทธนุกูล 9100420719 559.08 เมือง

นายมนัส  ชูเมือง 9100366528 930.00 ศนูย์

นางปารีดี บูตา 9101801163 1,560.00 เมือง

1,200.009100229911ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พร้ินต้ิง

17,685.00910-1-63792-4ร้านแก้ววิทยา

2,760.00980-5-41974-6นายสุนทร สดุดี



น.ส.อนุสรา ยาพระจันทร์ 9100023248 4,600.00 เมือง(2120+2480)

นายวีระศักด์ิ บุญไชยสุริยา 907-1-83562-6 10,925.00 ทา่แพ

ร้านคอมเทค 910-6-04236-8 500.00 กาหลง(6002-0035)

ร้านหลักสิบ 9190139534 300.00 กาหลง(029/1414)

น.ส.หสันี  หสัมา 910-0-27628-6 15,000.00 ละงู

น.ส.เนธิตา มูเก็ม 910-0-42713-6 15,000.00 ละงู

น.ส.สร้อยประดับ ข าหวาน 9100598364 16,000.00 กาหลง

น.ส.ยูวาหรี รีหมีน 9824859667 16,000.00 กาหลง

นายยูโสบ แก้วสล า 9100571296 9,000.00 เมือง

นางปราณี  สังข์ทอง 910-0-49123-3 9,000.00 ศนูย์

นายสนัน พงศ์สวสัด์ิ 910-1-70034-0 11,680.00 ศนูย์

นายยะโกบ หมาดรา 910-0-25675-7 9,000.00 ศนูย์

น.ส.ทิพวัลย์ เยาวะ 910-0-45202-5 11,680.00 ศนูย์

น.ส.สลาม๊ะ เจ๊ะง๊ะ 910-0-44672-6 11,680.00 ศนูย์

น.ส.จ านงจิต ขาวหวาน 910-0-19746-7 11,680.00 ศนูย์

นายซุกรี รบบานา 9100595489 9,000.00 ศนูย์

นายรอดูวลัย์  รบบานา 9100608718 9,000.00 ศนูย์

น.ส.สุชาดา เขาเจริญ 9100492868 9,000.00 เมือง

น.ส.นอรีย๊ะ ปะดุกา 910-0-34976-3 15,000.00 เมือง

น.ส.ฮัสนีย๊ะ เก็มสัน 910-0-36100-3 15,000.00 ทา่แพ

น.ส.หทัยวรรณ หวันอาหลัง 910-0-25667-6 15,000.00 กาหลง

น.ส.พัชรี  ยอดราช 910-0-35222-5 15,000.00 ทุง่หว้า

น.ส.อริศรา ปังแลมาปุเลา 910-0-26651-5 15,000.00 ควนโดน

น.ส.อาอีซ๊ะ เจ๊ะง๊ะ 9100522546 15,000.00 มะนัง

น.ส.ภัทร์ทิรา ช่วยเกต 980-9-50063-7 15,000.00 ละงู

นายณรงค์ชัย เกื้อสกุล 9824592008 9,000.00 ละงู

นายพิชาธร หีมเจริญ 910-0-39240-5 11,680.00 ศนูย์

นายอายุวัฒน์ เกิดแสงสุริยงค์ 985-1-98743-3 9,000.00 ศนูย์

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 7,840.00 ทุง่หว้า(3840+4000)

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

แจ้งโอนเงินเขา้บญัชวีันที ่31 มีนาคม 2560


