
ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นางเบญจวรรณ    ชูทอง xxxxxx9454 9,000.00                 กงหราพิชากร

2 นางจาริยะ    ชัยประดิษฐ์ xxxxxx5721 9,000.00                 นางเอื�อยวิทยา

3 น.ส.กัณฐมณี   วรเมวิชยุตม์ xxxxxx1357 9,000.00                 ขุนทะเลวิทยาคม

4 น.สพันวิภา   ขาวสนิท xxxxxx2419 9,000.00                 อินทร์ธานีวิทยาคม

5 น.ส.ธัญชนก   คงภักดี xxxxxx0633 9,000.00                 ชะอวดวิทยาคาร

6 น.ส.กันยากานต์   ศรีชูทอง xxxxxx7993 9,000.00                 ตะแพนพิทยา

7 น.ส.กรรณการ์   ชูบุญทอง xxxxxx7784 9,000.00                 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

8 น.ส.รัศมี   ศิลปรัศมี xxxxxx9496 9,000.00                 ตรีนิมิตรวิทยา

9 น.ส.พัชริยา  แนบเนียด xxxxxx6594 9,000.00                 กรุงหยันวิทยาคาร

10 นางศรัณย์พร   ศรีระษา xxxxxx7066 9,000.00                 ทุ่งสงสหประชาสรรค์

11 น.ส.ณิชกานต์   แป้นจันทร์ xxxxxx5213 9,000.00                 ตระพังพิทยาคม

12 น.ส.นิ�มอนงค์   ภิรมย์ xxxxxx2630 9,000.00                 คงคาประชารักษ์

13 นายวโรดม   จันทร์เรือง xxxxxx8910 9,000.00                 โศภนคณาภรณ์

14 น.ส.สาวิตรี   แซ่ลิ�ม xxxxxx7301 9,000.00                 เทพราชพิทยาสรรค์

15 นายณัฐพงษ์   สังทอง xxxxxx6419 9,000.00                 หานโพธิ�พิทยาคม

16 น.ส.เพ็ญผกา   ล้อมเมือง xxxxxx7958 9,000.00                 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

17 นางอารี   ชูประสูตร xxxxxx2701 9,000.00                 ท้องเนียนคณาภิบาล

18 น.ส.มาลี   จันทร์คง xxxxxx0762 9,000.00                 ขอนหาดประชาสรรค์

19 น.ส.ชนัญรัตน์   ชุมขุน xxxxxx6077 9,000.00                 ธัญญาวดีศึกษา

20 น.ส.ศิโรรัตน์   บุญกอง xxxxxx1605 9,000.00                 ควนเกยสุทธิวิทยา

21 น.ส.พรพิมล   คงแก้ว xxxxxx5003 9,000.00                 ละอายพิทยานุสรณ์

22 น.ส.รวินท์นิภา   ชูไกรไทย xxxxxx3955 9,000.00                 เชียรใหญ่สามัคคี

23 น.ส.ศิริวรรณ    ศรีนุกูล xxxxxx8766 9,000.00                 วังหินวิทยาคม

24 น.ส.ศุภรัตน์   ขําตรี xxxxxx2425 9,000.00                 เกาะขันธ์ประชาภิบาล

25 น.ส.เสาวนันท์   แหนะหมัด xxxxxx0676 9,000.00                 ควนพระสาครินทร์

26 น.ส.วชิราภรณ์    ปัจฉิม xxxxxx0076 9,000.00                 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

27 นางวันวิสาข์  ฤทธิรุตม์  ชนะขํา xxxxxx6532 9,000.00                 ช้างกลางประชานุกูล
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ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.ศิรกาญจน์   ราชมณี xxxxxx9980 9,000.00                      พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นายณัฐนุกรณ์ เกลาฉีด xxxxxx2669 8,550.00                      ป่าพะยอมพิทยาคม

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นายประสิทธิ�   ขวัญคีรี xxxxxx4545 8,550.00                      นาขยาดวิทยาคาร

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.วิชุตา   คงทอง xxxxxx1627 9,000.00                 นาขยาดวิทยาคาร

2 น.ส.ปิยะนุช   ชูปาน xxxxxx9606 9,000.00                 ดอนศาลานําวิทยา

3 น.ส.ลลินตา   หนูด้วง xxxxxx6655 9,000.00                 พนางตุง

4 น.ส.เกศรัศมิ�    เหมะจุฑา xxxxxx6630 9,000.00                 อุดมวิทยายน

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.สุดารัตน์      สวนแก้ว xxxxxx4754 11,880.00               สพม.12

2 น.ส.ฟารีดา       ยอดเวียน xxxxxx7002 11,880.00               สพม.12

3 น.ส.สุกัญญา    ยอดเวียน xxxxxx7010 11,880.00               สพม.12

4 น.ส.สุไวบ๊ะ     อุมา xxxxxx2050 11,880.00               สพม.12

5 น.ส.ซาปียา    รัตนศรีสุข xxxxxx9153 11,880.00               สพม.12

6 นายหัสนัย     พรหมมาน xxxxxx6074 11,880.00               สพม.12

7 น.ส.อลิวรรณ   สว่างวงศ์ xxxxxx5655 11,880.00               สพม.12
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8 นายพงศ์พิชญ์   จันทวงศ์ xxxxxx9962 11,880.00               สพม.12

9 ว่าที� ร.ต.สิริวัฒน์   พิทักษ์หิรัญพงศ์ xxxxxx2725 11,880.00               สพม.12

10 นายพรเทพ   เพชรไทยพงค์ xxxxxx4275 9,000.00                 สพม.12

11 นายสุทธิพงษ์   นกยูงทอง xxxxxx4291 9,000.00                 สพม.12

12 นางเสาวลักษณ์  ชอบทํากิจ xxxxxx5976 9,000.00                 สพม.12

13 นายสุนิทย์       บํารุงพงศ์ xxxxxx3138 9,000.00                 สพม.12

14 น.ส.รักษ์ชนก   พราหมณี xxxxxx1825 9,000.00                 สพม.12

15 น.ส.สุดารัตน์  กาญจนวงศ์ xxxxxx1388 9,000.00                 สพม.12
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