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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นายโนรี สายสกล 77.00 ช าระแล้ว
2/57 นางสนอง พวงทอง 48.00 ช าระแล้ว
3/57 นางบุญเรือน เทียนโชติ 76.00 ช าระแล้ว
4/57 นายด ารง เทียนโชติ 92.00 ช าระแล้ว
5/57 นางสาวสมใจ สายสกล 64.00 ช าระแล้ว
6/57 นายวโิรจน์ เทียนโชติ 110.00
7/57 นางสาวส ารวย รอดพยงุ 8.00
8/57 นายส าราญ รอดพยงุ 8.00
10/57 นายบุญหยดุ สายสกล 102.00 ช าระแล้ว
11/57 นายจริน เพ็ชรอยู ่  (ตาย) 20.00 ช าระแล้ว
12/57 นายชอบ แดงสังวาลย์ 408.00
13/57 นายอุทัย สาสาร 28.00 ช าระแล้ว
14/57 นางพเยาว์ ลิมลับ 52.00 ช าระแล้ว
15/57 นายปลีก ทิมสุข ที่อยูอ่าศัย
16/57 นายแจง้ สายสกล 69.00 ช าระแล้ว
17/57 นางศรีนวล ปานปูน 100.00 ช าระแล้ว
18/57 นายวนิัย ปานปูน 80.00 ช าระแล้ว
19/57 นายประสิทธิ์ แสงเดือน ที่อยูอ่าศัย
20/57 นางสาวรัชนี ทิมเทศ 56.00 ช าระแล้ว
21/57 นายอรุณ เพ็ชรอยู่ 12.00 ช าระแล้ว
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ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลอ่าวน้อย
เรื่อง  แจง้การประเมนิเพ่ือเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที่
ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕7  ถึงป ี พ.ศ. ๒๕๖0

หมำยเหตุชือ่-สกุล เงนิภำษี ปีละ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ขอประกาศ
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ฉะนั้น  ใหเ้จา้ของที่ดินน าเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ตามจ านวนทา้ยประกาศนี้  ไปช าระเปน็รายป ี ณ ที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอา่วนอ้ย   ภายในเดือนมกราคม - เมษายน  ของทกุป ี   

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

หมู่ที่  6  บำ้นเกตเุอน

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

สามสิบวัน  นบัแต่วันได้รับแจง้การประเมนิตามนยัมาตรา  ๔๙    แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7

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

ใหเ้จา้ของที่ดินทราบว่า      บดันี้ได้ค านวณเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ที่ดินในหมู่ที.่...6........ต าบลอา่วนอ้ย   อ าเภอเมอืงฯ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์       ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕7  ถงึป ี พ.ศ. ๒๕๖0 เสร็จแล้ว
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22/57 นางสุกานดา เพ็ชรอยู่ ที่อยูอ่าศัย
23/57 นางหลุย เต็มทวี 79.00 ช าระแล้ว
24/57 นายสุทิน สาสาร ที่อยูอ่าศัย
25/57 นางสาวปราณี สายสกล 31.00 ช าระแล้ว
26/57 นางนุจรี รินณรงค์ 8.00 ช าระแล้ว
27/57 นางแหวน คุณารักษ์ 22.00 ช าระแล้ว
28/57 นายอุดม สุดทวี 48.00 ช าระแล้ว
29/57 นางละเอียด สุดทวี 161.00 ช าระแล้ว
30/57 นายหยด สายสกล  (ตาย) 139.00 ช าระแล้ว
31/57 นายหยด สายสกล  (ตาย) 37.00 ช าระแล้ว
32/57 นางสาวปราณี สายสกล 16.00 ช าระแล้ว
33/57 นางพยอม ทับทอง 95.00 ช าระแล้ว
34/57 นางพยอม ทับทอง 110.00 ช าระแล้ว
35/57 นางสาวบุญยิง่ สายสกล 18.00 ช าระแล้ว
36/57 นางสาววาสนา สายสกล 39.00 ช าระแล้ว
37/57 นางพนาไพ สุขโข 152.00 ช าระแล้ว
39/57 นายทนง อาจสัญจร 45.00 ช าระแล้ว
40/57 นางล าใย เกาะแก้ว 102.00 ช าระแล้ว
41/57 นางผวน อ่อนจอ้ย 309.00 ช าระแล้ว
42/57 นายอมรเทพ อ่อนจอ้ย 19.00 ช าระแล้ว
43/57 นายมณฑล พุม่พวง 16.00 ช าระแล้ว
44/57 นางกัลยา สมพงษ์ 17.00 ช าระแล้ว
45/57 นางสาวทิน พุม่พวง 17.00 ช าระแล้ว
46/57 นางยพุา ยะมะสมิตร์ 17.00
47/57 นางสุนทรี วนวรรณนาวนิ 15.00 ช าระแล้ว
48/57 นางสุรินทร์ อาจสัญจร 243.00 ช าระแล้ว
49/57 นายประสาร สายสกล 108.00 ช าระแล้ว
50/57 นายสมัย เหล่างาม 11.00
51/57 นายสุเทพ สาสาร 73.00 ช าระแล้ว
52/57 นางเอื้อน เซ่ียงจง 23.00
53/57 นายเซ่ียมเต็ก เซ่ียงจง 37.00
54/57 นางสังวาลย์ ศาสตร์ฤกษ์ ที่อยูอ่าศัย
55/57 นางสาวสุจนิต์ สายสกล 31.00 ช าระแล้ว
56/57 นางพร สายสกล  (ตาย) 216.00 ช าระแล้ว
57/57 นางสาวสุดจติต์ ธปูแก้ว  กับพวก 104.00 ช าระแล้ว
58/57 นางจนัทร์ เยือ่ใย 16.00
59/57 นายศักด์ิชาย สายสกล 200.00
60/57 นางส้ัน สายสกล 131.00
61/57 นายวชิัย เต็มทวี 37.00 ช าระแล้ว
62/57 นางพเยาว์ เต็มทวี 67.00 ช าระแล้ว
63/57 นายเจริญ ปทุมวดีรัตน์ 77.00 ช าระแล้ว
64/57 นางสาวประเทือง อาจสัญจร 49.00 ช าระแล้ว
65/57 นางสมหมาย ปทุมวดีรัตน์ 48.00 ช าระแล้ว
66/57 นางสาวธติิมา ครุฑพยคั 34.00 ช าระแล้ว
67/57 นายโพ ครุฑพยคั 12.00
68/57 นางอ านวย ฤกษ์อ่ า 105.00 ช าระแล้ว
69/57 นายสม ฤกษ์อ่ า 87.00 ช าระแล้ว
70/57 นายสมจติร สายคล้าย 75.00 ช าระแล้ว
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71/57 นายแปลก พิมสุข 3.00
72/57 นางสวรรค์ พุม่เกษม 18.00 ช าระแล้ว
73/57 นายวลิาศ เทียนโชติ 24.00 ช าระแล้ว
74/57 นางบุญศรี ขาวละเอียด 27.00 ช าระแล้ว
75/57 นางบ ารุง ขาวละเอียด 49.00 ช าระแล้ว
76/57 นายประสงค์ สายสกล 53.00 ช าระแล้ว
77/57 นางสาวทุเรียน รอดพยงุ 8.00 ช าระแล้ว
78/57 นายสามารถ ปทุมวดีรัตน์ 30.00 ช าระแล้ว
79/57 นายสัมฤทธิ์ รอดพยงุ 16.00 ช าระแล้ว
80/57 นายประสาท ช้างทอง 106.00 ช าระแล้ว
81/57 นายนพ อาจสัญจร  60.00 ช าระแล้ว
82/57 นางทิพย์ เหล่างาม 15.00 ช าระแล้ว
83/57 นางสุมล แจม่วฎักุล 30.00 ช าระแล้ว
84/57 นางสาวสุภัค เหล่างาม 26.00 ช าระแล้ว
85/57 นายสุพจน์ เหล่างาม 49.00 ช าระแล้ว
86/57 นายสุริยา เหล่างาม 49.00 ช าระแล้ว
87/57 นางสาวสุชาดา เหล่างาม 47.00 ช าระแล้ว
88/57 นางเมี้ยน ร้อยแก้ว 41.00
89/57 นายทองชุบ เลิศเวช 102.00
90/57 นางราตรี สิริทรัพยท์วี 31.00
91/57 นางสาวสมกาย เรืองโรจน์ 21.00
92/57 นางทองพูน จนัทร์เปล่ง 37.00
93/57 นางนุกูล แอบทิพย์ 198.00 ช าระแล้ว
94/57 นายส ารวย ศรีสุข 121.00 ช าระแล้ว
95/57 นายเกตุ พึง่แยม้  (ตาย) 116.00 ช าระแล้ว
96/57 นางเก็บ พรหมสุรินทร์ 61.00 ช าระแล้ว
97/57 นายชอบ ปานปูน 192.00 ช าระแล้ว
98/57 นางเนือง สุดทวี 18.00
99/57 นายประมินทร์ ภมร 8.00 ช าระแล้ว
100/57 นางคนึง ภมร 76.00 ช าระแล้ว
101/57 นางสาววธญัญา อภัยรัตน์ 33.00
102/57 นางเฮียง แจม่วงษ์ 51.00 ช าระแล้ว
103/57 นายประสิทธิ์ ครุฑพยคั ที่อยูอ่าศัย
104/57 นายจ านง เทียมเผือก 214.00 ช าระแล้ว
105/57 นายชูชาติ จนัทร์เปล่ง 41.00
106/57 นายเชิญ คมข า 116.00 ช าระแล้ว
107/57 นางสุภาพ สายสกล 30.00 ช าระแล้ว
108/57 นางจงจติร์ งามดี 68.00
109/57 นางละม้าย เอี่ยมปา 20.00
110/57 นางสมบูรณ์ เขียวประทุม 20.00 ช าระแล้ว
111/57 นางปราณี แซ่ล้ิม  กับพวก 170.00
112/57 นายยอ้ย รัตนแสงงาม 79.00 ช าระแล้ว
113/57 นายไสว ชื่นกล่ิน 97.00 ช าระแล้ว
114/57 นายสมบูรณ์ ล้วนเล็ก ที่อยูอ่าศัย
115/57 นางวภิา รอดพยงุ 38.00 ช าระแล้ว
116/57 นายหวงิ บางกระ 185.00
117/57 นางอรษา กุลแก้ว 149.00
118/57 นายบรรจบ นิลมณี 2.00 ช าระแล้ว
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119/57 นายอ านาจ บุญมี 78.00 ช าระแล้ว
120/57 นางสาวขวญัใจ สายสกล 57.00 ช าระแล้ว
121/57 นายเพลิน อิ่มพราหมณ์ 12.00
122/57 นายอ านาจ คุ้มไพพล 8.00 ช าระแล้ว
123/57 นางอารีย์ ทองแดง 39.00
124/57 นางสาวหฤทัย ขอพร 268.00 ช าระแล้ว
125/57 นายสัมฤทธิ์ รอดพยงุ ที่อยูอ่าศัย
126/57 นางสาวสุภาพ พงศ์พานิช 157.00 ช าระแล้ว
127/57 นายเยอืน สายสกล 58.00 ช าระแล้ว
128/57 น.อ.อ านวย โนรีวงษ์ 16.00 ช าระแล้ว
129/57 นายนิรันดร์ โนรีวงษ์  กับพวก 187.00
130/57 นายสมร เหล่างาม 68.00 ช าระแล้ว
131/57 นางบุบผา รังสิยาวรานนท์ 133.00 ช าระแล้ว
132/57 นายมานะ พงศ์พานิช 35.00 ช าระแล้ว
133/57 นางศิริพร เจนนาวนิ 29.00 ช าระแล้ว
134/57 นางอุสา ตระกูลไพศาล 151.00 ช าระแล้ว
135/57 นางสาวกิตติมา ยทุธวารีชัย 607.00 ช าระแล้ว
136/57 นายส าราญ งามดี 2.00
137/57 นายช านาญ บ าเพ็ญผล 140.00 ช าระแล้ว
138/57 นางแพรว บ าเพ็ญผล 47.00
139/57 นางค าเตียง แสนศิลา 29.00 ช าระแล้ว
140/57 นางถนอมศรี เงินแท่ง 22.00
141/57 นายอ าพร แสนศิลา 49.00 ช าระแล้ว
142/57 นายพงษ์ศักด์ิ นิลจู 50.00 ช าระแล้ว
143/57 นางฉลวย ค าห่อ 70.00 ช าระแล้ว
144/57 นายถนอม อาจสัญจร 135.00 ช าระแล้ว
145/57 นายสนั่น เทียนโชติ 96.00 ช าระแล้ว
146/57 นางสาวสมจติ เรืองฤทธิ์ 24.00 ช าระแล้ว
147/57 นางเบญจมา อุปฮาด 30.00 ช าระแล้ว
148/57 นางสาวโศภิษฐ์ เทียนโชติ 44.00 ช าระแล้ว
149/57 นายสุชาติ เด่นจารุกูล 476.00 ช าระแล้ว
150/57 นางสุปารณีย์ เสียงสนั่น 87.00
151/57 นางอาพร เด่นจารุกูล 112.00 ช าระแล้ว
152/57 นางเอื้อมพร คงสิน 28.00 ช าระแล้ว
153/57 นางเล็ก สายสกล 88.00 ช าระแล้ว
154/57 นางน้อย จานแก้ว 32.00 ช าระแล้ว
155/57 นางสนธิ์ พุม่ไสว 26.00 ช าระแล้ว
156/57 นางนิภา เพิม่อิ่ม 114.00 ช าระแล้ว
157/57 นายสมศักด์ิ เพิม่อิ่ม 59.00 ช าระแล้ว
158/57 นางสมบัติ ถือความสัตย์ 30.00 ช าระแล้ว
159/57 นางวรรณี สายสกล 38.00 ช าระแล้ว
160/57 นางเทียม เจนนาวนิ 160.00 ช าระแล้ว
161/57 นายประสงค์ ปัญญาศิริกุล 99.00 ช าระแล้ว
162/57 นายสุรัชน์ อินทสังข์ 192.00 ช าระแล้ว
163/57 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) 419.00 ช าระแล้ว
164/57 บมจ.อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วศิวการ 60.00
165/57 นางสมัย ศาสตร์ฤกษ์ 78.00 ช าระแล้ว
166/57 นายปรีดา ศาสตร์ฤกษ์ 20.00 ช าระแล้ว
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167/57 นายบุญเจอื เรืองไกรศิลป์ 20.00 ช าระแล้ว
168/57 นางถวลิ เจริญธรรม 36.00 ช าระแล้ว
169/57 นางบุญสืบ จริยาวดี 48.00 ช าระแล้ว
170/57 นางปรานอม กล่ินสมหวงั 4.00 ช าระแล้ว
171/57 นางเวยีน สายสกล 100.00 ช าระแล้ว
172/57 นายพีรพล โยธาทิพย์ 38.00 ช าระแล้ว
172/57 นายแสงศักด์ิ สายสกล 49.00 ช าระแล้ว
173/57 นายทวชีัย นันทกิจโกศล 366.00 ช าระแล้ว
173/57 นายทองสุข อาจสัญจร 119.00 ช าระแล้ว
174/57 นางประหยดั แอบทิพย์ 96.00 ช าระแล้ว
174/57 นางประไพ อาจสัญจร 17.00 ช าระแล้ว
175/57 นางสมบูรณ์ พลศร 59.00 ช าระแล้ว
175/57 นางประเทือง รอดด ารงค์ 285.00 ช าระแล้ว
176/57 นางสุรีย์ อินเม้ 114.00 ช าระแล้ว
176/57 นายสงัด สีขาว 109.00 ช าระแล้ว
177/57 นายอั้น สดใส 81.00 ช าระแล้ว
177/57 นางวาสนา เหล่างาม 163.00 ช าระแล้ว
178/57 นางอ านวย เต็มเปีย่ม 14.00 ช าระแล้ว
179/57 นางสาววฒันา คงด้วง 21.00 ช าระแล้ว
180/57 นางเหนี่ยง ชื่นกล่ิน 142.00 ช าระแล้ว
181/57 นายจวน ช้างทอง 47.00 ช าระแล้ว
182/57 นางสาวเจอืน สายสกล  (ตาย) 91.00 ช าระแล้ว
183/57 นางบรรจง เทียนโชติ 118.00 ช าระแล้ว
184/57 นายประสิทธิ์ เหล่างาม ที่อยูอ่าศัย
185/57 นายสมปาน คงด้วง 2.00 ช าระแล้ว
186/57 นางอ าไพ เสียงใหญ่ 290.00 ช าระแล้ว
187/57 นางสาวเสวก รัตนคอน 25.00 ช าระแล้ว
188/57 นางทองเติม มีอิ่ม 132.00 ช าระแล้ว
189/57 นายส ารวย ศรีวรานนท์  กับพวก 31.00 ช าระแล้ว
190/57 นายเทศ พึง่แยม้  (ตาย) 117.00 ช าระแล้ว
191/57 นางแล พึง่แยม้  86.00 ช าระแล้ว
192/57 นายล าจวน จนัทร์เปล่ง 84.00 ช าระแล้ว
194/57 นางณฐา รอดเร็น 96.00 ช าระแล้ว
195/57 นางกาญจนา เผือกยิม้ 180.00 ช าระแล้ว
196/57 นายไสว คงด้วง  (ตาย) 77.00 ช าระแล้ว
197/57 นางภรอนงค์ อยูช่า 363.00 ช าระแล้ว
198/57 นายเดช อยูช่า 187.00 ช าระแล้ว
199/57 นายจวน เผือกยิม้ 130.00 ช าระแล้ว
200/57 นายสุรชิต อาจสัญจร 89.00 ช าระแล้ว
201/57 นางระเบียบ ผลไพศาลศักด์ิ 97.00 ช าระแล้ว
202/57 นายเกษม นิลมณี 41.00 ช าระแล้ว
203/57 นางจารุวรรณ พะมะ 149.00 ช าระแล้ว
204/57 นางสมบูรณ์ นาคสุวรรณ์ 64.00 ช าระแล้ว
205/57 นายประเสริฐ นาคสุวรรณ์ 99.00 ช าระแล้ว
206/57 นายภาณุมาศ โตมอญ 18.00 ช าระแล้ว
207/57 จ.ส.อ.ส้ันชัย คงด้วง 41.00 ช าระแล้ว
208/57 นายสวงิ สุดทวี 68.00 ช าระแล้ว
209/57 นางอ าพร สุดทวี 99.00 ช าระแล้ว
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210/57 นายประจวบ นิลมณี 5.00 ช าระแล้ว
211/57 นางสาวสมหมาย นิลมณี 19.00 ช าระแล้ว
212/57 นางบรรจง จา่ราช 28.00 ช าระแล้ว
213/57 นายทองยอ้ย ส าราญรมย์ 84.00 ช าระแล้ว
214/57 นายธวชัชัย บ าเพ็ญผล 9.00 ช าระแล้ว
215/57 นางสาวรัตนา แสงทอง 131.00 ช าระแล้ว
216/57 นายวาธติย์ พลอยนก 20.00 ช าระแล้ว
217/57 นางบุญยนื จติรสมดี 9.00 ช าระแล้ว
218/57 นางเฉลา มณฑาทอง 16.00 ช าระแล้ว
219/57 นางเยิม้ อินทะรังศรี 7.00 ช าระแล้ว
220/57 นายสุรชัย ไพฑูรย์ 9.00 ช าระแล้ว
221/57 นางวยิดา ไพฑูรย์ 35.00 ช าระแล้ว
222/57 นางสังเวช จา่ราช 39.00 ช าระแล้ว
223/57 นางสาวปราณี ชื่นกล่ิน 29.00 ช าระแล้ว
224/57 นายวชัระ แซ่ล้ิม 97.00 ช าระแล้ว
225/57 นางสาวเยก็ฮุ้น แซ่ล้ิม 48.00 ช าระแล้ว
226/57 นายเถา ศรีสกุล (ตาย) 67.00 ช าระแล้ว
227/57 นายทนง คลองข่อย 320.00 ช าระแล้ว
228/57 วา่ที่ร.ต.ศรวษิฐ์ เบญจานุวตัร 100.00 ช าระแล้ว
229/57 นายคเชนทร์ อ าพันแสง 32.00 ช าระแล้ว
230/57 นางปลีก แอบทิพย์ 78.00 ช าระแล้ว
231/57 นายป่วน แอบทิพย์ 58.00 ช าระแล้ว
232/57 นายกิตติทัศน์ คลองข่อย 51.00 ช าระแล้ว
233/57 นางกัญญารัตน์ อิ้วสู 135.00 ช าระแล้ว
234/57 นางสาวสุกัญญา คลองข่อย 212.00 ช าระแล้ว
235/57 นายยิง่ เผือกยิม้ 219.00 ช าระแล้ว
236/57 นางสาวศุภพร พุม่เกษม ที่อยูอ่าศัย
237/57 นางจนิดา ใจใหญ่ 501.00 ช าระแล้ว
238/57 นายประเสริฐ ใจใหญ่  (ตาย) 334.00 ช าระแล้ว
239/57 นายชรินทร์ มังกรแก้ว 8.00 ช าระแล้ว
240/57 นางสอน ม่อมเหมาะ 82.00 ช าระแล้ว
241/57 นางนงนุช นิลเพ็ชร์ 41.00 ช าระแล้ว
242/57 นายสมชาย คงค้าง 5.00 ช าระแล้ว
243/57 นางทองหลอม แอบทิพย(์ตาย) 45.00 ช าระแล้ว
244/57 นางฉลวย มังกรแก้ว 8.00 ช าระแล้ว
245/57 นางใส เปล่ียนสมัย 102.00 ช าระแล้ว
246/57 นายฐาณิสร์ สุขะปิณฑะ (ตาย) 206.00 ช าระแล้ว
247/57 นางสาวรัตนาวดี วเิชียรฉาย 16.00 ช าระแล้ว
248/57 นายวทิยา วเิชียรฉาย 16.00 ช าระแล้ว
249/57 นายถาวร วเิชียรฉาย 20.00 ช าระแล้ว
250/57 นายวสันต์ นิลมณี 8.00 ช าระแล้ว
251/57 นางสาววชัรินทร์ บุญญวนิิจ 288.00 ช าระแล้ว
252/57 นายโปรย ตุ่มรักษา   (กับพวก) 103.00 ช าระแล้ว
253/57 นายทว ี นิลถาวรกุล 40.00 ช าระแล้ว
254/57 นายทองชุบ เลิศเวช 147.00 ช าระแล้ว
255/57 นางจ าเลียง เลือเล็ก 85.00 ช าระแล้ว
256/57 นางสาวโสมาวดี ทิมะทองค า 201.00 ช าระแล้ว
257/57 นางเอื้อน จนัทร์เปล่ง 80.00 ช าระแล้ว
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258/57 นายศิริพล จนัทร์เปล่ง 41.00 ช าระแล้ว
259/57 นางชเนตตี วชันะรัตน์ 40.00 ช าระแล้ว
260/57 นายเชลล์ เรืองไกรศิลป์ 250.00         ช าระแล้ว
261/57 นางกัลยา เล้าลู 24.00          ช าระแล้ว
262/57 นางประทีป ล้อแก้ว 112.00         ช าระแล้ว
263/57 นายส าราญ งามดี 2.00            ช าระแล้ว
264/57 นายณรงค์เดช โตมอญ 130.00         ช าระแล้ว
265/57 นางอ าไพ จวนอึ้ง 178.00         ช าระแล้ว
266/57 นายเกรียงศักด์ิ สายสกล 132.00         ช าระแล้ว
267/57 นางศิริพร โตมอญ 36.00          ช าระแล้ว
268/57 นางสุรินทร์ รอดพยงุ 8.00            ช าระแล้ว
269/57 นางฮุ่ยเอ็ง จนัทร์แจม่ 32.00          ช าระแล้ว
270/57 นางเล็ก อินทยงค์(ตาย) 77.00          ช าระแล้ว
271/57 นางเบญจมาศ ข าเจริญ 44.00          ช าระแล้ว
272/57 นายทนง พินโย 60.00          ช าระแล้ว
273/57 นางชเนตตี วจันะรัตน์ 40.00          ช าระแล้ว
274/57 นางศิริวรรณ เสรีรัตน์ (กับพวก) 234.00         ช าระแล้ว
275/57 ด.ต.สมพงษ์ สุดทวี 32.00          ช าระแล้ว
276/57 นางอุบล สุขสุภกิจ 136.00         ช าระแล้ว
277/57 นางสาวสารภี สุดทวี 32.00          ช าระแล้ว
278/57 นางประเทือง คล่องงานฉุย 32.00          ช าระแล้ว
279/57 นางสาวกรกช ศิริไชยยากุล 43.00          ช าระแล้ว
280/57 นางกาญจนา สายสกุล 58.00          ช าระแล้ว
281/57 นายบรรเจดิ เหล่างาม 47.00          ช าระแล้ว
282/57 นางประทีป ล้อแก้ว 12.00          ช าระแล้ว
283/57 นางสาวไพรวลัย์ สายสกล 139.00         ช าระแล้ว

23,276.00    
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