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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นายประเสริฐ อัดแสง 200.00 ชําระแล้ว
2/57 นายชอบ แดงสังวาลย์ 205.00
3/57 นางนงนุช สมบูรณ์ 880.00 ชําระแล้ว
4/57 นายดํารงค์ แจม่ยวง 105.00 ชําระแล้ว
5/57 นางอาริส จนิดาวงษ์ 92.00
6/57 นายวรัิต จนัทร์กระจา่ง 212.00
7/57 นายเสรี สมบูรณ์ 596.00 ชําระแล้ว
8/57 นายพรชัย รัศมีล่ิมทอง 200.00 ชําระแล้ว
9/57 นายสาคร เจยีมโพธิ์ 151.00 ชําระแล้ว
10/57 นายดาว มีทองพูน 117.00 ชําระแล้ว
11/57 นายบุญเร่ิม อินทสังข์ 161.00 ชําระแล้ว
12/57 วา่ที่ร.ต.พูนศักด์ิ กนิษฐานนท์ 52.00 ชําระแล้ว
13/57 นายเฉลิม ศรีสอาด 78.00 ชําระแล้ว
14/57 นางสมชวร จนัทร์แดง 58.00 ชําระแล้ว
15/57 นายวชิัย จนัทร์แดง 180.00 ชําระแล้ว
16/57 นางสวงิ จติรถนอม 220.00 ชําระแล้ว
17/57 นายประจกัษ์ จติรถนอม 55.00 ชําระแล้ว
18/57 นางบุญชู มณีอินทร์ 200.00 ชําระแล้ว
19/57 นางแสงเดือน จติรถนอม 214.00 ชําระแล้ว
20/57 นางสาววภิารัตน์ จติรถนอม 86.00 ชําระแล้ว

หมู่ที่  9  บำ้น กม.12

อนึ่ง   เจา้ของที่ดินผู้ใดได้รับแจง้การประเมนิภาษบี ารุงทอ้งที่แล้ว       เหน็ว่าการประเมนินั้นไมถ่กูต้อง  
มสิีทธิอทุธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดได้       โดยยื่นอทุธรณ์แกเ่จา้พนกังานประเมนิตามแบบ    ภ .บ.ท.  ๑๒   ภายใน
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 ี   

ถา้ไมช่ าระภายในก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน    ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษบี ารุงทอ้งที่
ตามมาตรา ๔๕  (๔)  แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ขอประกาศ
ใหเ้จา้ของที่ดินทราบว่า      บดันี้ได้ค านวณเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ที่ดินในหมู่ที.่...9........ต าบลอา่วนอ้ย   อ าเภอเมอืงฯ 

จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์       ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕7  ถงึป ี พ.ศ. ๒๕๖0 เสร็จแล้ว
ฉะนั้น  ใหเ้จา้ของที่ดินน าเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ตามจ านวนทา้ยประกาศนี้  ไปช าระเปน็รายป ี ณ ที่ท าการ 
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21/57 นางบุญธรรม เผือกทอง 48.00 ชําระแล้ว
22/57 นายยงยทุธ อิ่มพราหมณ์ 24.00 ชําระแล้ว
23/57 นายประสิทธิ์ จติรถนอม 89.00 ชําระแล้ว
24/57 นางเนรัญชรา ดอกกุหลาบ 234.00 ชําระแล้ว
25/57 นายสมบัติ มิ่งขวญั 11.00
26/57 นางสาวระพีพรรณ นวลเอี่ยมเอก 160.00 ชําระแล้ว
27/57 นางจนัทร์ฉาย ยงักิจการ 29.00 ชําระแล้ว
28/57 นางสมร ดุษฎี 45.00 ชําระแล้ว
29/57 นางอําไพพัชร อิ่มพราหมณ์ 10.00 ชําระแล้ว
30/57 นายชั้น ครุฑพยคัฆ์ 108.00 ชําระแล้ว
31/57 นางพวง โตจั่น 195.00 ชําระแล้ว
32/57 นางสาวสุนีย์ กรมแผน  กับพวก 74.00 ชําระแล้ว
33/57 นายวลัลภ จไุรยานนท์ 95.00 ชําระแล้ว
34/57 นางสาวอุไรวรรณ อินทรทัต 159.00 ชําระแล้ว
35/57 นายเสง่ียม อินทรทัต 11.00 ชําระแล้ว
36/57 นางเฉลา เทียนเทศ 35.00 ชําระแล้ว
37/57 นายสอิ้ง เทียนเทศ 28.00 ชําระแล้ว
38/57 นางชูศรี ชนะพันธ์ 77.00 ชําระแล้ว
39/57 นายบุญ บุญรินทร์ 200.00 ชําระแล้ว
40/57 นายอนุชา แสงเพลิง 167.00 ชําระแล้ว
41/57 นายสุนทร ศรีวเิชียร  กับพวก 110.00 ชําระแล้ว
42/57 นางต๋ิม ศรีวเิชียร 203.00 ชําระแล้ว
43/57 นางวนัเพ็ญ วฒิุรัตน์ 30.00
44/57 นางสอาด ภูผา 100.00 ชําระแล้ว
45/57 นางองุ่น อินทสังข์ 362.00 ชําระแล้ว
46/57 นายอิง แสงแตง (ตาย) 193.00 ชําระแล้ว
47/57 นางสุวรรณา โตจั่น 56.00 ชําระแล้ว
48/57 นายพิชิตชัย ไชยโชค 47.00 ชําระแล้ว
49/57 นางนิภา ลามอ 201.00 ชําระแล้ว
50/57 นางสาวกาญจนา โตจั่น 16.00 ชําระแล้ว
51/57 นายวชัรินทร์ อิ่มพราหมณ์ 24.00 ชําระแล้ว
52/57 นางเฉลียว คุ้มไพพล 80.00 ชําระแล้ว
53/57 นายศิริ อินทสังข์ 394.00 ชําระแล้ว
54/57 นายประยรู วดัแก้ว 278.00 ชําระแล้ว
55/57 นางสะเน๊าะ วงัสตัง 80.00 ชําระแล้ว
56/57 นางอรุณ เท่งฮวง 162.00
57/57 นางทองใบ ทึกขุนทศ 77.00 ชําระแล้ว
58/57 นายประเสริฐ จนัตรี 83.00 ชําระแล้ว
59/57 นายเฉลิม ดอกกุหลาบ 67.00 ชําระแล้ว
60/57 นางสาวสมใจ กระจบัเงิน 162.00 ชําระแล้ว
61/57 นายไพศาล อัครเสถียร 150.00 ชําระแล้ว
62/57 นางมุข นิลวรรณ  (ตาย) 180.00
63/57 นายพิมพา นรศาสตร์ (ตาย) 85.00 ชําระแล้ว
64/57 นางสุนีย์ ธรรมสังวาลย์ 80.00 ชําระแล้ว
65/57 นายอิศเรศ ดิษฐประเสริฐ 132.00 ชําระแล้ว
66/57 นายสอาด ภูผา 210.00 ชําระแล้ว
67/57 นายโกศล มูฮัมหมัด 57.00
68/57 นายมานิตย์ ตังอ่วม 103.00
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69/57 นายอนุวฒัน์ พ่วงทรัพยสิ์น 36.00 ชําระแล้ว
70/57 นางศิริพร ยงักิจการ 98.00 ชําระแล้ว
71/57 นางพัด ราหุลปาน 80.00 ชําระแล้ว
72/57 นางมาลี อิ่มพราหมณ์ 26.00 ชําระแล้ว
73/57 นางสาวนงลักษณ์ อิ่มพราหมณ์ 16.00 ชําระแล้ว
74/57 นายศักด์ิชัย สีชมพูพาน 84.00 ชําระแล้ว
75/57 นางมาเรียม เพ็ชรเกิด 174.00 ชําระแล้ว
76/57 นายเล่ือน ม่วงปัน้ 190.00 ชําระแล้ว
77/57 นางสาวลัดดา รติโรจนากุล 96.00 ชําระแล้ว
78/57 นายหอมหวล ลามอ 160.00 ชําระแล้ว
79/57 นางอุทัยวรรณ อยูห่นุน 6.00 ชําระแล้ว
80/57 นางสาวกมลวรรณ ภูผา  กับพวก 62.00 ชําระแล้ว
81/57 นายจกัรพันธ์ ภูผา 94.00 ชําระแล้ว
82/57 นายวรวฒิุ วฒิุรัตน์ 149.00
83/57 นางสาวกําไร ธนิกกุล 202.00 ชําระแล้ว
84/57 นางสาววรรณดี ธนิกกุล 201.00 ชําระแล้ว
85/57 นายเจริญ ธนิกกุล 203.00 ชําระแล้ว
86/57 นางนิตยา โพธิ์ทอง 62.00
87/57 นางบุญส่ง ธนิกกุล 208.00 ชําระแล้ว
88/57 นางจํารัส อินทสังข์ 200.00
89/57 นางวรรณา นุชประเสริฐ 163.00 ชําระแล้ว
90/57 นายประสงค์ นุชประเสริฐ 13.00 ชําระแล้ว
91/57 นายประสงค์ นุชประเสริฐ 24.00 ชําระแล้ว
92/57 นายประสงค์ นุชประเสริฐ 153.00 ชําระแล้ว
93/57 นางบุญลอย ธนิกกุล  (ตาย) 162.00 ชําระแล้ว
94/57 นายทองอาบ จติรถนอม 66.00 ชําระแล้ว
95/57 นายอาดัม ศักด์ิดาหาญ ที่อยูอ่าศัย
96/57 นางสุนันทา รัศมีฉาย 30.00 ชําระแล้ว
97/57 นายณรงค์ เดือนฉาย 106.00 ชําระแล้ว
98/57 นางเอื้อ จนัทร์สุทธิ์ 22.00 ชําระแล้ว
99/57 นายเทศ เปรมสุข 90.00 ชําระแล้ว
100/57 นายส่ิน จติรถนอม 135.00 ชําระแล้ว
101/57 นายสมนึก ศิลาเลิศสกุล 100.00 ชําระแล้ว
102/57 นางสาวนันทวดี ศิลาเลิศสกุล 36.00 ชําระแล้ว
103/57 นางธดิาณัฐ เขียวหวาน 24.00 ชําระแล้ว
104/57 นายทองอาบ จติรถนอม  (ตาย) 153.00 ชําระแล้ว
105/57 นายทองอาบ จติรถนอม  (ตาย) 80.00 ชําระแล้ว
106/57 นางกิ่ง ศิลาเลิศสกุล 227.00 ชําระแล้ว
107/57 นางสาวณัฐธญา ศิลาเลิศสกุล 100.00 ชําระแล้ว
108/57 นางสาววาสนา ศิลาเลิศสกุล 36.00 ชําระแล้ว
109/57 วา่ที่ร.ต.พูนศักด์ิ กนิษฐานนท์ 81.00 ชําระแล้ว
110/57 นางสาวพยอม แช่มช้อย 220.00 ชําระแล้ว
111/57 นางสํารวย บุญส่ง 48.00 ชําระแล้ว
112/57 นายเฉลิม อ้นสอาด 81.00
113/57 นายเพลิน อิ่มพราหมณ์ 16.00 ชําระแล้ว
114/57 นางเนียน รอดคง  (ตาย) 176.00
115/57 นายณรงค์ โสภาคํา 80.00 ชําระแล้ว
116/57 นายสมนึก สําราญรมย์ 92.00 ชําระแล้ว
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117/57 นายหอมหวล ลามอ 103.00 ชําระแล้ว
118/57 นางสาวกัญจนา ศักด์ิวงษ์ 40.00 ชําระแล้ว
119/57 นายเฉลิมศักด์ิ ลีอารมณ์ 395.00 ชําระแล้ว
120/57 นางสุทัศน์ สุขผ่อง 170.00
121/57 นางสาวพรศิลป์ บุตรแก้ว 13.00
122/57 นางเหรียญกี่ เหลืองโสภากร 49.00 ชําระแล้ว
123/57 นางสาววงเดือน แสนหนู 13.00 ชําระแล้ว
124/57 นายวเิชียร แจม่ยวง 50.00 ชําระแล้ว
125/57 นางสาวสมพิศ อิ่มพราหมณ์ 15.00 ชําระแล้ว
126/57 นายวเิชษฐ ยงักิจการ 132.00 ชําระแล้ว
127/57 นายสุพล ศิริทองคํา 316.00 ชําระแล้ว
128/57 นายบุญช่วย สมฤดีทวกีิจ 89.00 ชําระแล้ว
129/57 นายอุดร ภูผา ที่อยูอ่าศัย
130/57 นางสาวฮาวอ ลามอ  กับพวก 23.00 ชําระแล้ว
131/57 นางสาวศิริพรรณ ดิษฐประเสริฐ 200.00 ชําระแล้ว
132/57 นางวนัเพ็ญ มูฮัมหมัด 200.00
133/57 นายถวลิ อินทสังข์ 251.00 ชําระแล้ว
134/57 นางบุสกร ภูผา 198.00 ชําระแล้ว
135/57 นายชูชาติ เพ็ชรเกิด 458.00 ชําระแล้ว
136/57 นางสาวจํานงค์ รัศมีฉาย 100.00 ชําระแล้ว
137/57 นางสาวทัศนีย์ ดวงใส 603.00 ชําระแล้ว
138/57 นายวงัสิต ยีตั่น 6.00 ชําระแล้ว
139/57 นางเยาวพา บัวทอง ที่อยูอ่าศัย
140/57 นางปอง จนัทร์แพง 162.00 ชําระแล้ว
141/57 นางคมคาย ทองทับทิม 168.00 ชําระแล้ว
142/57 นางสาวบุญเลิศ อิ่มพราหมณ์ 24.00 ชําระแล้ว
143/57 นางสาวสมจติร ละออเอี่ยม 102.00 ชําระแล้ว
144/57 นายสมชาย เตือนวรีะเดช 75.00 ชําระแล้ว
145/57 นางสาวอารีย์ วนัทา 89.00 ชําระแล้ว
146/57 นางสาวปราณี วนัทา 81.00 ชําระแล้ว
147/57 นางละม่อม แสงทองอร่าม 170.00
148/57 นางวนัดี บุตรอากาศ 76.00
149/57 นายวรัิช ฮะยู้ 276.00
150/57 นายสมบูรณ์ กระจา่งศรี 80.00 ชําระแล้ว
151/57 นางระนอง แก้วมณี 113.00 ชําระแล้ว
152/57 นายพรชัย รังสิยาวรานนท์ 87.00 ชําระแล้ว
153/57 นางล่ันทม งุ่ยไก่ 49.00
154/57 นายสุชาติ เด่นจารุกูล 272.00 ชําระแล้ว
155/57 นางอาพร เด่นจารุกูล 152.00 ชําระแล้ว
156/57 นางดวงใจ นฤมิตร 109.00 ชําระแล้ว
157/57 นายสมจติร์ งุ่ยไก่ 65.00
158/57 นายสุรัชน์ อินทสังข์ 200.00 ชําระแล้ว
159/57 นางแอนนารินทร์ อินทสังข์ 386.00 ชําระแล้ว
160/57 นางสาวเสง่ียม ชุมถนอม 971.00 ชําระแล้ว
161/57 นางอําพร เพ็งเหมือน 200.00 ชําระแล้ว
162/57 นางจริะวรรณ พุม่ศิริ 156.00 ชําระแล้ว
163/57 นางโสรัจ วรีะนันทกุล 100.00 ชําระแล้ว
164/57 นายปัณฑา แสงทองอร่าม 67.00 ชําระแล้ว
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165/57 นางวนัเพ็ญ เติมสวา่ง 5.00 ชําระแล้ว
166/57 นายเสวย ปัน้อินทร์ 445.00 ชําระแล้ว
167/57 นางปาริชาต นกน้อย 192.00 ชําระแล้ว
168/57 นางเยือ้น พวงบุบผา 86.00 ชําระแล้ว
169/57 นางศศิธร ชาญชัย 56.00 ชําระแล้ว
170/57 นางสําราญ ปัน้อินทร์ 139.00 ชําระแล้ว
171/57 นางจําเนียร ฟุง้เฟือ่ง 80.00 ชําระแล้ว
172/57 นางพยอง โพธิ์วงค์ 257.00 ชําระแล้ว
173/57 นางธนัญ์วริน กมลพัฒน์ธนโชต 78.00 ชําระแล้ว
174/57 นายฟืน้ ทองสัมฤทธิ์ 77.00 ชําระแล้ว
175/57 นายสมัย สะอิ๊ 148.00 ชําระแล้ว
176/57 นายพูน ร้อยแก้ว 122.00 ชําระแล้ว
177/57 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 383.00 ชําระแล้ว
178/57 นางสาวศิริเพ็ญ ฐิติเลิศวรชัย 392.00 ชําระแล้ว
179/57 นางศศินันท์ ฐิติเลิศวรชัย 383.00 ชําระแล้ว
180/57 นางสาวภิญญลักษณ์ ฐิติเลิศวรชัย 611.00 ชําระแล้ว
181/57 นายธร์ีรัฐ ฐิติเลิศวรชัย 192.00 ชําระแล้ว
182/57 นางสาวสายพิน ทองสุข 94.00 ชําระแล้ว
183/57 นางอรอนงค์ รัศมีล่ิมทอง 200.00 ชําระแล้ว
184/57 นายเฉลิม ดอกกุหลาบ 97.00 ชําระแล้ว
185/57 นายเล้ียว จติรถนอม 272.00 ชําระแล้ว
186/57 นางสาวประไพ แสงเพลิง 106.00 ชําระแล้ว
187/57 นางลัดดา นุชประเสริฐ 59.00 ชําระแล้ว
188/57 นายสมชาย ยงักิจการ 209.00 ชําระแล้ว
189/57 นางสุวรรณ อินกงลาด 144.00 ชําระแล้ว
190/57 นางเชียร อินทร์แยม้ 15.00 ชําระแล้ว
191/57 นายรัตน์ บุญมี 27.00 ชําระแล้ว
192/57 นางสาวศิริพร แสนสําราญ 114.00 ชําระแล้ว
193/57 นางสาวศุภปราณี ติปยานนท์ 89.00 ชําระแล้ว
193/57 นางสาวชุลีกร คุ้มไพพล 32.00
194/57 นางฟารีด๊ะ ยามันสะบีดีน 85.00 ชําระแล้ว
195/57 นางผ่อน ศรีกร 28.00 ชําระแล้ว
196/57 นายจํารอง ศรีม่วง 356.00 ชําระแล้ว
197/57 นางอารีย์ เล้าโสภาภิรมย์ 196.00 ชําระแล้ว
199/57 นางสาวสํารวย บุญมี 48.00 ชําระแล้ว
200/57 นายก่ํา สุวรรณประเสริฐ ที่อยูอ่าศัย
201/57 นางจํารัส ศรีม่วง 200.00 ชําระแล้ว
202/57 นายมานิตย์ นุชประเสริฐ ที่อยูอ่าศัย
203/57 นางทัศนีย์ ไชยโชค 255.00 ชําระแล้ว
204/57 นายวชัรินทร์ เอี่ยมอินทร์ 80.00 ชําระแล้ว
205/57 นายสุชิน รุ่งเรือง 153.00 ชําระแล้ว
206/57 นายสมนึก ม่วงปัน้ 143.00 ชําระแล้ว
207/57 นางสุดา สีมาลา 126.00 ชําระแล้ว
208/57 นายสมเกียรติ โตมอญ 160.00 ชําระแล้ว
209/57 นางจนัทิมา บุญชูศรี 23.00 ชําระแล้ว
210/57 นางสมจติต์ จนัทร์เปล่ง 59.00 ชําระแล้ว
211/57 นายลําจวน จนัทร์เปล่ง 11.00 ชําระแล้ว
212/57 นายผิว บุญชูศรี 33.00 ชําระแล้ว
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213/57 นายสมศักด์ิ นุชประเสริฐ 16.00 ชําระแล้ว
215/57 นางสวงิ ภูสํ่าลี 159.00 ชําระแล้ว
216/57 นางกล่อม ประทุมทิพย์ 78.00 ชําระแล้ว
217/57 นายประพันธ์ เจริญธรรม 86.00 ชําระแล้ว
218/57 นางสาวศิริพร ดิษฐประเสริฐ 388.00 ชําระแล้ว
219/57 นางสาวยพุิน แก้วมาก กับพวก 159.00 ชําระแล้ว
220/57 นางสาวประเทือง แสงมณี 98.00 ชําระแล้ว
221/57 นางอําพร เพ็งเหมือน 152.00 ชําระแล้ว
222/57 นางอําพร แตงไทย 111.00 ชําระแล้ว
223/57 นางลําไย บุญเฟือง 76.00 ชําระแล้ว
224/57 นางเฉล่ียว สังข์สุวรรณ์ ที่อยูอ่าศัย
225/57 นายสมหวงั สนองสิทธิ์  (ตาย) 168.00 ชําระแล้ว
226/57 นางโสภี สินกลาง 74.00 ชําระแล้ว
227/57 นางชะหลิว จติรถนอม 157.00 ชําระแล้ว
228/57 นางสาวประคอง ทองทับทิม 244.00 ชําระแล้ว
229/57 นางบุญเชิด จติรถนอม 23.00 ชําระแล้ว
230/57 นางรอยวารีย์ แสงเดือน 45.00 ชําระแล้ว
231/57 นายทับทิม สิงหรา 200.00 ชําระแล้ว
232/57 นายประสาน มณีวงษ์ 200.00 ชําระแล้ว
233/57 นายสมศักด์ิ ทองสัมฤทธิ์ 119.00 ชําระแล้ว
234/57 นางสาวบังอร โพธิ์ทอง 55.00 ชําระแล้ว
235/57 นายเฮง มาลีสุวรรณ 77.00 ชําระแล้ว
236/57 นายหาร ปอวงัตะโก 120.00 ชําระแล้ว
237/57 นายแจม่ งุ่ยไก่ 255.00 ชําระแล้ว
238/57 นายวเิชียร จนัทร์สุทธิ์ 160.00 ชําระแล้ว
239/57 นายทศสภณ แซ่ล้ิม 363.00 ชําระแล้ว
240/57 นางแอ๊ว ฝ่ายเดช 291.00 ชําระแล้ว
241/57 นายปรีชา ดอกกุหลาบ 16.00 ชําระแล้ว
242/57 นางอําพร สุดทวี 102.00 ชําระแล้ว
243/57 นางอารยา ถาวรสวสัด์ิ 98.00 ชําระแล้ว
244/57 นางนารี ตันยาตพรชัย 100.00 ชําระแล้ว
245/57 นายสานิตย์ ฉุนราชา 88.00 ชําระแล้ว
246/57 นายทิวา นิลประเสริฐ 25.00 ชําระแล้ว
247/57 นางบุญเรือง สุขผล 30.00 ชําระแล้ว
248/57 นางสาวธญัญรัตน์ สิงหรา 58.00 ชําระแล้ว
249/57 นายมานพ แจง้จรัส 138.00 ชําระแล้ว
250/57 นางสาวธญัญรัตน์ สิงหรา 98.00 ชําระแล้ว
251/57 นายประสิทธิ นาคเกตุ 79.00 ชําระแล้ว
252/57 นายสุธี สร้อยทอง 121.00 ชําระแล้ว
253/57 นายเอื่อน เยือ่ใย 100.00 ชําระแล้ว
254/57 พ.อ.อ.อารมย์ สุขบาง 69.00 ชําระแล้ว
255/57 นางบุญยนื จติรสมดี 28.00 ชําระแล้ว
256/57 นายประทิว มณฑาทอง ที่อยูอ่าศัย
257/57 นายสุเทพ สร้อยทอง 151.00 ชําระแล้ว
258/57 นางอรชร สิทธธิรรม 137.00 ชําระแล้ว
259/57 นายเอื้อ โพธิ์ทอง 4.00 ชําระแล้ว
260/57 นางวเิชียร อินทร์แยม้ 24.00
261/57 นางสาวสิริมา พูลประสิทธิ์ 51.00 ชําระแล้ว
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262/57 นางวนัทนีย์ สมบูรณ์ 51.00 ชําระแล้ว
263/57 นางละมูล ศิริทองคํา 127.00 ชําระแล้ว
264/57 นายวชิัย เต็มทวี 200.00 ชําระแล้ว
265/57 นางริน โตจั่น  (ตาย) 58.00 ชําระแล้ว
266/57 นางประทีป พาเพียร 375.00 ชําระแล้ว
267/57 นายประเสริฐ อยูป่ระจํา 101.00 ชําระแล้ว
268/57 นางประคอง สุขเกษม 169.00 ชําระแล้ว
269/57 นายปราสัย จติรถนอม 119.00 ชําระแล้ว
270/57 นายจําลอง ทรัพยใ์หม่ 80.00 ชําระแล้ว
270/57 นางเปียทิพย์ บัวหลวง 75.00 ชําระแล้ว
271/57 นางสาวพรทิพา อรุณอร่ามวงศ์ 60.00 ชําระแล้ว
272/57 นางฉลวย บังกรแก้ว 80.00 ชําระแล้ว
273/57 นายโกศล สังข์พัฒน์ 223.00 ชําระแล้ว
274/57 นายพงศธร พร้อมขุนทด 182.00 ชําระแล้ว
275/57 นางอนงค์ จนัทร์มล 80.00 ชําระแล้ว
276/57 นายไพศาล ไชยโชค 80.00 ชําระแล้ว
277/57 นางสาวละเอียด เหมือนพงษ์ 80.00 ชําระแล้ว
278/57 นายวมิล น้อยมณี 160.00 ชําระแล้ว
279/57 นางกลอบ หงษ์ทอง 197.00 ชําระแล้ว
280/57 นายถวลิ ดอกกุหลาบ 8.00 ชําระแล้ว
281/57 นายไพรัช บุญวงษ์ 304.00 ชําระแล้ว
282/57 นายวเิชียร ศรีทร 62.00 ชําระแล้ว
283/57 นางสาวนลิน กิจวรเมธา 392.00 ชําระแล้ว
284/57 นายวชิัย ยงักิจการ 95.00 ชําระแล้ว
285/57 นางสังเวยีน เพ็งเหมือน 76.00 ชําระแล้ว
286/57 นายแคล้ว โพธศิรี 194.00 ชําระแล้ว
287/57 นางสาวเกสินี ชื่อธานุวงศ์ 78.00 ชําระแล้ว
288/57 นายอินทรีย์ ชื่อธานุวงศ์ 312.00 ชําระแล้ว
289/57 นางกุหลาบ ศรีใส 51.00 ชําระแล้ว
290/57 นางวไิล วชิรเมธากุล 86.00 ชําระแล้ว
291/57 นายพิชัย ฉัยยาฤทธิ์ 360.00 ชําระแล้ว
292/57 นางอําพร ม่วงปัน้ 167.00 ชําระแล้ว
293/57 นางอัจฉรา แสงทองอร่าม 196.00 ชําระแล้ว
294/57 นางธนิดา ปริกขิตตานนท์ 80.00 ชําระแล้ว
295/57 นายชนินทร์ ปริกขิตตานนท์ 80.00 ชําระแล้ว
296/57 นางวริษฐา ปริกขิตตานนท์ 80.00 ชําระแล้ว
297/57 นายศิษฎ์ ปริกขิตตานนท์ 94.00 ชําระแล้ว
298/57 นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์ 140.00 ชําระแล้ว
299/57 นายอรุณศักด์ิ โพธิ์ทอง 48.00 ชําระแล้ว
300/57 นายสมาน ลาละเมอ 142.00 ชําระแล้ว
301/57 นางศิริพร โตมอญ 382.00 ชําระแล้ว
302/57 นางอุบล อินทสังข์ 228.00 ชําระแล้ว
303/57 นายอภิศักด์ิ วงษ์บัวเหลือง 104.00 ชําระแล้ว
304/57 นายสด ชุมรักษา 68.00 ชําระแล้ว
305/57 นางสาวอําไพ สลาบเต๊ะ 80.00 ชําระแล้ว
306/57 นายวสันต์ อินทสังข์ 300.00 ชําระแล้ว
307/57 นางฤทัยวรรณ พงศ์ธนากุล 87.00 ชําระแล้ว
308/57 นายสุดใจ ขาวสุทธิ 81.00 ชําระแล้ว
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309/57 นายกล้าผจญ สังข์สวา่ง 72.00 ชําระแล้ว
310/57 นายศักรินทร์ บุญเจริญ 56.00 ชําระแล้ว
311/57 นางสร้อย รังสัจจะ 372.00 ชําระแล้ว
312/57 นายสรรค์ รังสัจจะ 955.00 ชําระแล้ว
313/57 นางนงนุช พวงเพ็ชร 83.00 ชําระแล้ว
314/57 นายเจริญ เทียนสวา่ง 44.00 ชําระแล้ว
315/57 นายพนม แคล้วคลาด 210.00 ชําระแล้ว
316/57 นางบุญเรือน มาเจริญ 61.00 ชําระแล้ว
317/57 นายสมนึก มาเจริญ 160.00 ชําระแล้ว
318/57 นางสาวมณี สุระเดช 87.00 ชําระแล้ว

43,521.00    
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