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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นางสาววารี เชื้อนิล 19.00 ชําระแล้ว
2/57 นางนภัสสร เชื้อนิล 21.00 ชําระแล้ว
3/57 นางฉลอย แดงโร่ 61.00 ชําระแล้ว
4/57 นางพะเยาว์ พวงบุบผา 93.00
5/57 นายสมัคร พึง่ศร 40.00 ชําระแล้ว
6/57 นายประจวบ นิมน้อย  (ตาย) 32.00 ชําระแล้ว
7/57 นายแสง ปูพุ่ด 155.00 ชําระแล้ว
8/57 นางสวาด ปูพุ่ด 23.00 ชําระแล้ว
9/57 นายซ่วน อยูเ่จริญ 87.00 ชําระแล้ว
10/57 นางทัศนีย์ ทองนาค 63.00 ชําระแล้ว
11/57 นายเสง่ียม ทองนาค 178.00 ชําระแล้ว
12/57 นางสาวจนัทิมา ทองนาค 147.00 ชําระแล้ว
13/57 นายสมพร ปทุมวดีรัตน์ 235.00 ชําระแล้ว
14/57 นายเจริญ ปทุมวดีรัตน์ 168.00 ชําระแล้ว
15/57 นางละออง จวบนก 24.00
16/57 นายบุญส่ง ชูเนียม 98.00 ชําระแล้ว
17/57 นางฟุง้ อิ่มพราหมณ์ 54.00
18/57 นางประสิทธิ์ เนียมสมบัติ 202.00 ชําระแล้ว
19/57 นางสาวราตรี นาคน้อย 26.00 ชําระแล้ว
20/57 นางจนิตนา จนัทร์ทอง 35.00 ชําระแล้ว

หมู่ที่  5  บำ้นเนินแก้ว
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สามสิบวัน  นบัแต่วันได้รับแจง้การประเมนิตามนยัมาตรา  ๔๙    แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7

(ลงชื่อ).....................................................................................
      (นายธนะกจิ    แทนคุณ)

      เจา้พนกังานประเมนิ

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลอ่าวน้อย
เรื่อง  แจง้การประเมนิเพ่ือเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที่
ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕7  ถึงป ี พ.ศ. ๒๕๖0

องค์การบริหารส่วนต าบลอา่วนอ้ย   ภายในเดือนมกราคม - เมษายน  ของทกุป ี   
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ขอประกาศ
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21/57 นางสงกรานต์ เดชะบุญ 74.00 ชําระแล้ว
22/57 นางทองก้าน โตทอง 103.00 ชําระแล้ว
23/57 นายบุญส่ง วราภิบาล 161.00 ชําระแล้ว
24/57 นายทองมูล น่วมนิ่ม 136.00 ชําระแล้ว
25/57 นายเจอื พึง่สอน 33.00 ชําระแล้ว
26/57 นางสาวรําเพย จานแก้ว 37.00 ชําระแล้ว
27/57 นายนาวนิ เกตุแก้ว 42.00 ชําระแล้ว
28/57 นางอรหทัย พลับใหญ่ 215.00
29/57 นางสาวสุภาภรณ์ เพชรประดับ 388.00
30/57 นายณัฐวฒิุ ท้วมเทียบ 278.00
31/57 นายเชื่อม อยูห่นุน 182.00 ชําระแล้ว
32/57 นางเพย อยูห่นุน 113.00 ชําระแล้ว
33/57 นายวนัจาง เปรมปรีด์ิ 206.00 ชําระแล้ว
34/57 นายประกรณ์ น่วมนิ่ม 173.00 ชําระแล้ว
35/57 นางจําลอง ชุ่มชิด 9.00 ชําระแล้ว
36/57 นางบุญชุบ เปรมปรีด์ิ ที่อยูอ่าศัย
38/57 นายสายณัห์ สุกสี 226.00 ชําระแล้ว
39/57 นายสมบัติ เกตุรักษา 56.00
40/57 นางเกล่ือน พึง่ศร 63.00 ชําระแล้ว
42/57 นางมานี สายสกล 64.00 ชําระแล้ว
43/57 นางสาวสายพิน เกตุแก้ว 69.00 ชําระแล้ว
44/57 นายมานะ เนียมสมบัติ ที่อยูอ่าศัย
45/57 นางบุญล้อม เหมือนวาด 61.00
46/57 นายธรีภัทร วรรัตน์ 265.00 ชําระแล้ว
47/57 นายสามารถ เปรมปรีด์ิ 84.00 ชําระแล้ว
48/57 นางสาวอัญชลี เอี่ยมแก้ว 40.00 ชําระแล้ว
49/57 นางสาวอนงค์ เอี่ยมแก้ว 40.00 ชําระแล้ว
50/57 นายชาญชัย ร่มพุทธศาสนา 50.00 ชําระแล้ว
51/57 นายบุญชื่น ผุดเผือก 20.00 ชําระแล้ว
52/57 นายเสวก เรืองโรจน์ 142.00 ชําระแล้ว
53/57 นางจนิดา พึง่ศร 100.00 ชําระแล้ว
54/57 นางประไพ พลพาล 27.00 ชําระแล้ว
55/57 นายสมาน แจม่กระจา่ง 55.00 ชําระแล้ว
56/57 นายวน แจม่กระจา่ง 172.00 ชําระแล้ว
57/57 นางทองเพีย้น แก้วเขียว 101.00 ชําระแล้ว
58/57 นางนงเยาว์ แจง้กิจ 118.00 ชําระแล้ว
59/57 นายเล็ก สายสกล 25.00 ชําระแล้ว
60/57 นายถวลิ สีแดง 154.00 ชําระแล้ว
61/57 นางลัดดา ปุม่เพชร 111.00 ชําระแล้ว
62/57 นางบุญช่วย พึง่ศร  (ตาย) ที่อยูอ่าศัย
63/57 นายฉลอง สีแดง 107.00 ชําระแล้ว
64/57 นางแอม รัตนแสงงาม ที่อยูอ่าศัย
65/57 นายมานพ เนียมสมบัติ ที่อยูอ่าศัย
66/57 นายสมบัติ รัตนแสงงาม 3.00 ชําระแล้ว
67/57 นายชิงชัย เกตุแก้ว 2.00 ชําระแล้ว
68/57 นายฉลวย เอี่ยมแก้ว 119.00 ชําระแล้ว
69/57 นายอนันต์ เหมือนวาด 56.00
70/57 นางแสวง ดอกบัว 78.00 ชําระแล้ว
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71/57 นายสมบูรณ์ รัตนา 74.00 ชําระแล้ว
72/57 นางเล็ก จนัทร์แจม่ 129.00 ชําระแล้ว
73/57 นายสหัส ทองนาค 65.00 ชําระแล้ว
74/57 นางยิม้ พึง่สอน 35.00 ชําระแล้ว
75/57 นางสาวชนิดา เทศแยม้ ที่อยูอ่าศัย
76/57 นายธนวรรชน์ รุ่งพัฒน์อัครกุล 352.00
77/57 นายพยบั แก้วเขียว 31.00 ชําระแล้ว
78/57 นายชด อั้งล้ี 52.00 ชําระแล้ว
79/57 นายสมภพ กันเงิน 37.00 ชําระแล้ว
80/57 นางกิ่งดาว พุทธพงษ์ 12.00
81/57 นางทองคํา บุญสิทธิ์ 49.00 ชําระแล้ว
82/57 นางปิน่ กล่อมเกล้ียง 42.00
83/57 นางสาวทัศนีย์ พึง่ศร 32.00 ชําระแล้ว
84/57 นายอนันต์ ศรีสุวรรณศิลป์ 400.00
85/57 นางสายฝน กล่อมเกล้ียง 37.00 ชําระแล้ว
86/57 นางยุย้ อินทรวาด 61.00 ชําระแล้ว
87/57 นายบุญลอง สายสกล 72.00 ชําระแล้ว
88/57 นายประทวน เบีย้วโจ้ 16.00 ชําระแล้ว
89/57 นายสุรศักด์ิ รัตนา 102.00 ชําระแล้ว
90/57 นางสาวประกอบ ช้างครุฑ ที่อยูอ่าศัย
91/57 นางสาวประเสริฐ น่วมนิ่ม 26.00
92/57 นางอรุณ คํามูล 44.00 ชําระแล้ว
93/57 นางมณี เข็มเงิน 21.00 ชําระแล้ว
94/57 นางนกเล็ก แซ่ต้ัง 53.00 ชําระแล้ว
95/57 นางอําไพ ศิริตานนท์ 400.00 ชําระแล้ว
96/57 นายศิวเสก สายหยดุทอง 400.00 ชําระแล้ว
97/57 นายสมนึก โพธิ์ทอง 20.00 ชําระแล้ว
98/57 นายแสน ปูพุ่ด 64.00 ชําระแล้ว
99/57 นางบุญนาค โพธิ์ทอง 18.00 ชําระแล้ว
100/57 นายณรงค์ สังข์ทอง 37.00 ชําระแล้ว
101/57 นางโสภี เต็มทวี 72.00 ชําระแล้ว
102/57 นายสมคิด พุม่แจ้ 8.00 ชําระแล้ว
103/57 นายบุญเชิด จติรถนอม 108.00
104/57 นายทองหล่อ สายสกล 36.00 ชําระแล้ว
105/57 นางจําเนียร ล้นเหลือ 174.00 ชําระแล้ว
106/57 นางมณี เข็มเงิน 9.00
107/57 นางวารินทร์ พึง่ศร 57.00 ชําระแล้ว
108/57 นางอําพัน เหมือนวาด 60.00
109/57 นางอุดม แซ่โง้ว 40.00 ชําระแล้ว
110/57 นายสายนั ปัฐกวี 66.00 ชําระแล้ว
111/57 นางสาวกาญดา เปรมปรีด์ิ 61.00 ชําระแล้ว
112/57 นายทองดี รัตนา 241.00 ชําระแล้ว
113/57 นางบรรจง ปัฐกวี 132.00 ชําระแล้ว
114/57 นายประยรู ปานแดง 120.00 ชําระแล้ว
115/57 นางลํายวน ทองคํา 103.00
116/57 นางรจนา ใจกล้า 88.00 ชําระแล้ว
117/57 นายคนึง ทองนาค 48.00 ชําระแล้ว
118/57 นางสาวลํายอง เหมือนวาด 32.00 ชําระแล้ว
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119/57 นางสาวรําพึง จานแก้ว 35.00 ชําระแล้ว
120/57 นางสาวอัญชลี เดชะบุญ 34.00 ชําระแล้ว
121/57 นางจนัฟ้า เดชะบุญ 160.00 ชําระแล้ว
122/57 นางสุภาพ ปานแดง 66.00 ชําระแล้ว
123/57 นายสมโภชน์ จานแก้ว 55.00 ชําระแล้ว
124/57 นายสุชาติ จานแก้ว 55.00 ชําระแล้ว
125/57 นายกิ่ม ทองนาค 16.00 ชําระแล้ว
126/57 นางสาวบุญสร้าง เปรมปรีด์ิ 69.00 ชําระแล้ว
127/57 นางสาวรัตติยา กันเงิน 28.00
128/57 นายบุญเอื้อม เปรมปรีด์ิ 352.00 ชําระแล้ว
129/57 นายประจวบ เกตุรักษา 95.00 ชําระแล้ว
130/57 นางสาววาสนา เกตุรักษา 96.00 ชําระแล้ว
131/57 นางสาวอุทัย เกตุรักษา 56.00
132/57 นายธปู เช้าวงัเยน็ 27.00 ชําระแล้ว
133/57 นางสาวจําปี พรมสอาด 22.00 ชําระแล้ว
134/57 นายมานะ แซ่โง้ว 50.00 ชําระแล้ว
135/57 นางสาวชื้น อุดมแตง 44.00 ชําระแล้ว
136/57 นางสาวทองสุข ปูพุ่ด 33.00 ชําระแล้ว
137/57 นายอธปิ แพใหญ่ 136.00
139/57 นางนงนุช สมบูรณ์ 166.00
140/57 นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์ 400.00 ชําระแล้ว
141/57 นางสาวภรณี เพียงพอพิศาล 393.00 ชําระแล้ว
142/57 นางสาวสายใหม เสียงใหญ่ 94.00
143/57 นางสาวตรีนุช เพียงพอพิศาล 157.00 ชําระแล้ว
144/57 นางจรูญรัตน์ เงินวดี 107.00 ชําระแล้ว
145/57 นายสุเทพ พุทธพงษ์ 63.00 ชําระแล้ว
146/57 นายทินกร โกมลมาลย์ 8.00 ชําระแล้ว
147/57 นายประสิทธิ์ ลาภพิทักษ์มงคล 23.00 ชําระแล้ว
148/57 นางพวง ระตะสา 51.00 ชําระแล้ว
149/57 นางสาวสายฝน มูลมงคล 292.00 ชําระแล้ว
150/57 นายมาโนช ชินธนทรัพย์ 300.00 ชําระแล้ว
151/57 นางแตงกวา มุ่งดี 149.00 ชําระแล้ว
152/57 นายบุญช่วย นิ่มน้อย 57.00 ชําระแล้ว
153/57 นางโสภา คุ้มเขต 76.00 ชําระแล้ว
154/57 นายบรรจง อยูห่นุน 85.00 ชําระแล้ว
155/57 นางสาวปุณณภา เรืองโรจน์ 175.00 ชําระแล้ว
156/57 นางเอื้อมพร นิลประเสริฐ 72.00 ชําระแล้ว
157/57 นายไสว สายสกล 192.00 ชําระแล้ว
158/57 นางวเิวยีน เรืองโรจน์ 120.00 ชําระแล้ว
159/57 นางวลัลภา สามสีลา 260.00 ชําระแล้ว
160/57 นางสาวสาคร โพธิ์ทอง 14.00 ชําระแล้ว
161/57 นายบุญเจตน์ เลียบดี 168.00 ชําระแล้ว
162/57 นายขจร เจยีมจริยา 28.00 ชําระแล้ว
163/57 นายเสมอ ผุดเผือก 20.00 ชําระแล้ว
164/57 นางบํารุง ขาวละเอียด 205.00 ชําระแล้ว
165/57 นายชอบ อยูห่นุน 43.00
166/57 นางมานี สายสกล 61.00 ชําระแล้ว
167/57 นายแอ็ด สายสกล 57.00 ชําระแล้ว
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168/57 นายแอ็ด สายสกล 74.00 ชําระแล้ว
169/57 นายประทวน แดงกระจา่ง 238.00 ชําระแล้ว
170/57 นางอุไร แดงกระจา่ง 15.00 ชําระแล้ว
171/57 นางสาวเล้ียว สายหยดุทอง 369.00 ชําระแล้ว
172/57 นางสาวกิมร้ัว สายหยดุทอง 94.00 ชําระแล้ว
173/57 นางสาวฉัตรเงิน เรืองโรจน์ 16.00 ชําระแล้ว
174/57 นายยิม้ ศรีจนัทร์ 32.00 ชําระแล้ว
175/57 นายทวชิ เรืองโรจน์ 177.00 ชําระแล้ว
176/57 นางยพุิน เดชบุญ 27.00 ชําระแล้ว
177/57 นางนิศา จานแก้ว 122.00 ชําระแล้ว
178/57 นางสาวน้ําฝน เรืองโรจน์ 99.00 ชําระแล้ว
179/57 นายยอดเจริญ เรืองโรจน์ 44.00 ชําระแล้ว
180/57 นายถนอม บําเรอสุข 23.00 ชําระแล้ว
181/57 นายทองมา รุ่งสี 168.00 ชําระแล้ว
182/57 นายมานะ เรืองโรจน์ 124.00 ชําระแล้ว
183/57 นายแอ็ด สายสกล 70.00 ชําระแล้ว
184/57 นางสาวสุวริน นิลพันธ์ 24.00
185/57 นางสายชล แก้วฉวี 63.00
186/57 นางศศิธร จารุพนานนท์ 58.00
187/57 นายสมศักด์ิ น่วมนิ่ม 166.00 ชําระแล้ว
188/57 นายบุญเขต จารุพนานนท์ 176.00 ชําระแล้ว
189/57 นางสาวจนัทิรา เงินสุวรรณ 124.00 ชําระแล้ว
190/57 นางสาวพเยาว์ เรืองโรจน์ 122.00 ชําระแล้ว
191/57 นายจี๋ เรืองโรจน์ 66.00 ชําระแล้ว
192/57 นางแวว นาคน้อย 120.00 ชําระแล้ว
193/57 นายบุญชุบ พึง่โพธิ์ 72.00 ชําระแล้ว
194/57 นางสาวชบา อ่อนนุ่ม 28.00 ชําระแล้ว
195/57 นางระเบียบ อ่อนนุ่ม 30.00
196/57 นายสะอาด อ่อนนุ่ม 8.00 ชําระแล้ว
197/57 นายสําเนียง เรืองโรจน์ 207.00 ชําระแล้ว
198/57 นางสาวตุ้ม พ่วงทอง 6.00 ชําระแล้ว
199/57 นายสวงิ จุ้ยตาล 136.00
200/57 นายปิน่บุญ แตงอ่อน 242.00 ชําระแล้ว
201/57 นางบุญเรือน จุ้ยตาล 40.00
202/57 นางศิริพร เจนนาวนิ 67.00 ชําระแล้ว
203/57 นางชุบ แอบทิพย์ ที่อยูอ่าศัย
204/57 นายอํานวย นิลประเสริฐ 27.00 ชําระแล้ว
205/57 นายวฑูิรย์ บัวลอย 116.00
206/57 นายประวทิย์ จานแก้ว 120.00 ชําระแล้ว
207/57 นางเบือน ชื่นวารี 56.00 ชําระแล้ว
208/57 นางจนิดา อยูห่นุน 40.00 ชําระแล้ว
209/57 นางกําพร้า อ่อนนุ่ม 260.00 ชําระแล้ว
210/57 นายอรัญ เดชะบุญ 46.00
211/57 นางสลิลทิพย์ เหล็กไหล 48.00 ชําระแล้ว
212/57 นางอัมพร พลชัย 103.00 ชําระแล้ว
213/57 นายสุดชาติ สีล้ินจี่ 189.00 ชําระแล้ว
214/57 นายสุรศักด์ิ แซ่อึ้ง 318.00 ชําระแล้ว
215/57 นายประทุม น้อยคํา (ตาย) 284.00 ชําระแล้ว
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216/57 นายสมนึก ขวญัเมือง 121.00 ชําระแล้ว
217/57 นายเทอดศักด์ิ เกียรติสุขเกษม 194.00 ชําระแล้ว
218/57 นางสาวยงค์ ปานแดง 52.00
219/57 นางสาวบุญยิง่ ปานแดง 46.00
220/57 นางยอ้ย ปานคลาย 49.00
221/57 นางวาสนา พักเถื่อน 47.00
222/57 นางสาวนนทกร ทรศัพย์ 200.00 ชําระแล้ว
223/57 นางสาวกิตติมา ยทุธวารีชัย 586.00 ชําระแล้ว
224/57 นางบุญช่วย พึง่ศร  (ตาย) ที่อยูอ่าศัย
225/57 นายบุญส่ง พวงเดช 176.00 ชําระแล้ว
226/57 นางบานแยม้ สอยจนิดา 216.00 ชําระแล้ว
227/57 นางสมจติร เยือ่ใย 20.00 ชําระแล้ว
228/57 นายโพธิ์ แตงอ่อน 38.00 ชําระแล้ว
229/57 นายสุขเกษม ลิบลับ 34.00 ชําระแล้ว
230/57 นางบุษบา มาสมัคร 27.00 ชําระแล้ว
231/57 นางพัชรินทร์ เจี้ยมดี 106.00 ชําระแล้ว
232/57 นางเพชรนภา ตันเวชศิลป์ 40.00 ชําระแล้ว
233/57 นางชั้น ปลอดภัย 280.00 ชําระแล้ว
234/57 นายสุทิน น้อมกล่อม 22.00 ชําระแล้ว
235/57 นายฉลาด พันโซ 55.00
236/57 นายประสิทธิ์ สายสกล 71.00 ชําระแล้ว
237/57 นายประสิทธิ์ สายสกล 67.00 ชําระแล้ว
238/57 นายเฉลิม บัวล้อม 105.00 ชําระแล้ว
239/57 นางสุนทร โพธิ์คีรี 348.00 ชําระแล้ว
240/57 นางรัชนี มีสติ 370.00 ชําระแล้ว
241/57 นายปรีชา ประสงค์ไทย 178.00 ชําระแล้ว
242/57 นายยอม เรืองโรจน์ 140.00 ชําระแล้ว
243/57 นางจนัทร์ อยูห่นุน (ตาย) 181.00 ชําระแล้ว
244/57 นางสมบูรณ์ จนัทร์แจม่ 44.00 ชําระแล้ว
245/57 นายชยธร แสงเพลิง 190.00 ชําระแล้ว
246/57 นายพงษ์ศักด์ิ วรรัตน์ 253.00 ชําระแล้ว
247/57 นายบุญช่วย นิ่มน้อม 28.00 ชําระแล้ว
248/57 นางระเบียบ เจยีมจริยา 62.00 ชําระแล้ว
249/57 นายธนศักด์ิ เจยีมจริยา 14.00 ชําระแล้ว
250/57 นางสมจติร เยือ่ใย กับพวก 68.00 ชําระแล้ว
251/57 นายอํานวย พุทธรักษา 202.00 ชําระแล้ว
252/57 นางเอื้อมพร นิลประเสริฐ 46.00 ชําระแล้ว
253/57 นายสรศักด์ิ วรรัตน์ 212.00 ชําระแล้ว
254/57 นายหวั่น มีทรัพย์ 232.00 ชําระแล้ว
255/57 นายใจ พึง่สอน 237.00 ชําระแล้ว
256/57 นางสาวจรรยา พึง่สอน 40.00 ชําระแล้ว
257/57 นายไฉน อ่อนนุ่ม 56.00
258/57 นายธนศักด์ิ เจยีมจริยา 42.00 ชําระแล้ว
259/57 นางสาวกัญญา ศรีสุวรรณศิลป์ 517.00 ชําระแล้ว
260/57 นางสาวเยือ่ ปานแดง 52.00 ชําระแล้ว
261/57 นายชด ปานแดง 46.00 ชําระแล้ว
262/57 นางสาวพะเยาว์ ปานแดง 53.00 ชําระแล้ว
263/57 นายยอม ปานแดง 52.00 ชําระแล้ว
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264/57 นายกําพล เกตุแก้ว 62.00 ชําระแล้ว
265/57 นางกิตต์ิธญัญา อรชุน 18.00 ชําระแล้ว
266/57 นางสมร ต๊ิดคล้าย 35.00 ชําระแล้ว
267/57 นายเฉลิม พันโซ่ 58.00 ชําระแล้ว
268/57 นางสาวปราศัย ปรัชญา 31.00 ชําระแล้ว
269/57 นางสมร ต๊ิดคล้าย 48.00 ชําระแล้ว
270/57 นางสาวสุภาภรณ์ เพชรประดับ 488.00 ชําระแล้ว
271/57 นางอรหทัย พลับใหญ่ 215.00 ชําระแล้ว
272/57 นางน้อย ทองนาค 18.00 ชําระแล้ว
273/57 นางดาราวรรณ ธารีจติร 240.00 ชําระแล้ว
274/57 นายบุญล้อม แสงสอาด 96.00 ชําระแล้ว
275/57 นางเล็ก จนัทร์แจม่ 66.00 ชําระแล้ว
276/57 นางศรี ทองนาค 153.00 ชําระแล้ว
277/57 นายสุวรรณ แพใหญ่ 72.00 ชําระแล้ว
278/57 นายเผือก พึง่ศร 34.00 ชําระแล้ว
279/57 นางสมบูรณ์ เจนนาวนิ 64.00 ชําระแล้ว
280/57 นายวริิทธพิล อนุตราอภิวชิญ์ 78.00 ชําระแล้ว
281/57 นายบุญธรรม สุขเอี่ยม 69.00 ชําระแล้ว
282/57 นายประพิณ สีแดง 31.00 ชําระแล้ว
283/57 นายอาทิตย์ ศักด์ิรัตนมาศ 400.00 ชําระแล้ว
284/57 นางประภาศรี ลีลานิพนธ์ 64.00 ชําระแล้ว
285/57 นายอนุวฒั วรรัตน์ 180.00 ชําระแล้ว
286/57 นายยทุธนา วรรัตน์ 308.00 ชําระแล้ว
287/57 นายบุญส่ง รัตนา 74.00 ชําระแล้ว
288/57 นายประเสริฐ แซ่ล้ิม 8.00 ชําระแล้ว
289/57 นางพวงเงิน นาคสุวรรณ์ 17.00 ชําระแล้ว
290/57 นางนฤมล พูลสวสัด์ิ 63.00 ชําระแล้ว
291/57 นางประเทือง กล่อมเกล้ียง 59.00 ชําระแล้ว
292/57 นายเกษม บุตรขจร 102.00 ชําระแล้ว
293/57 นางพิกุล โกสิยานันท์ 152.00 ชําระแล้ว
294/57 นางมยรีุ แยม้เจริญกิจ 20.00 ชําระแล้ว
295/57 นายประวทิ บํารุงวตัร 201.00 ชําระแล้ว
296/57 นางสาวปิยะมาศ ก่อพงศ์พิพัฒน์ 373.00 ชําระแล้ว
297/57 นางสาวสุกัญญา วรรัตน์ 114.00 ชําระแล้ว
298/57 นางสุภาพ อรุณวฒัน์ 67.00 ชําระแล้ว
299/57 นางแววตา เผือกผุด 80.00 ชําระแล้ว
300/57 นายชาย กล่อมเกล้ียง(ตาย) 35.00 ชําระแล้ว
301/57 นางจําเนียร รัศมีฉาย 240.00 ชําระแล้ว
302/57 นายผัน จานแก้ว 48.00 ชําระแล้ว
303/57 นายประสาต แพใหญ่ 71.00 ชําระแล้ว
304/57 นางสาวชุติกาญจน์ จุ้ยสมบูรณ์ 72.00 ชําระแล้ว
305/57 นายสมบัติ จุ้ยสมบูรณ์ 72.00 ชําระแล้ว

31,685.00
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