
ลําดับ ชื�อบัญชี เลขที�บัญชี จํานวนเงิน

1 น.ส.สุดารัตน์      สวนแก้ว xxxxxx4754 11,880.00                

2 น.ส.ฟารีดา       ยอดเวียน xxxxxx7002 11,880.00                

3 น.ส.สุกัญญา    ยอดเวียน xxxxxx7010 11,880.00                

4 น.ส.สุไวบ๊ะ     อุมา xxxxxx2050 11,880.00                

5 น.ส.ซาปียา    รัตนศรีสุข xxxxxx9153 11,880.00                

6 นายหัสนัย     พรหมมาน xxxxxx6074 11,880.00                

7 น.ส.อลิวรรณ   สว่างวงศ์ xxxxxx5655 11,880.00                

8 นายพงศ์พิชญ์   จันทวงศ์ xxxxxx9962 11,880.00                

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

10 นายพรเทพ   เพชรไทยพงค์ xxxxxx4275 9,000.00                  

11 นายสุทธิพงษ์   นกยูงทอง xxxxxx4291 9,000.00                  

12 นางเสาวลักษณ์  ชอบทํากิจ xxxxxx5976 9,000.00                  

13 นายสุนิทย์       บํารุงพงศ์ xxxxxx3138 9,000.00                  

14 น.ส.รักษ์ชนก   พราหมณี xxxxxx1825 9,000.00                  

15 น.ส.สุดารัตน์  กาญจนวงศ์ xxxxxx1388 9,000.00                  

ลําดับ ชื�อบัญชี เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช xxxxxx6638 14,250.00                กัลยาณีศรีธรรมราช

2 น.ส.สุนิศา     พรหมณาเวช xxxxxx0080 14,250.00                คีรีราษฎร์พัฒนา

3 น.ส. สุกัญญา    นิลดับแก้ว xxxxxx2532 14,250.00                จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

4 นางหนึ�งฤทัย    จันทร์ปาน xxxxxx2666 14,250.00                ฉวางรัชดาภิเษก

5 น.ส.กัญจน์ศรณ์  ศิริอนันต์ xxxxxx9443 14,250.00                ชะอวด

6 น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง xxxxxx0672 14,250.00                เชียรใหญ่

7 นางปุญชรัสม์   รัฐอุทัย xxxxxx9129 14,250.00                เบญจมราชูทิศ

8 น.ส.มุกดา   ด้วงทอง xxxxxx8437 14,250.00                ปากพูน

9 น.ส. ณัฐริกา    รังสิมันตุชาติ xxxxxx0728 14,250.00                พรหมคีรีพิทยาคม
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10 น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ xxxxxx9204 14,250.00                พระพรหมพิทยานุสรณ์

11 น.ส.ชุลีวัลย์     อินทร์แก้ว xxxxxx2249 14,250.00                โยธินบํารุง

12 นางนงค์รัตน์    รัตนนุพงศ์ xxxxxx5712 14,250.00                สตรีปากพนัง

13 น.ส. เกษร       สุขช่วย xxxxxx0080 14,250.00                หัวไทรบํารุงราษฎร์

14 นายสําเริง   แก้วสาร xxxxxx6607 14,250.00                นิคมควนขนุนวิทยา

15 นายพีรเชษฐ์    ทองบาง xxxxxx6532 14,250.00                ทรายขาววิทยา

ลําดับ ชื�อบัญชี เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

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

2 น.ส.นิสาชล   มะศรี xxxxxx5489 9,000.00                  ประสาธน์ราษฎร์บํารุง

3 นางศรัณย์พร   ศรีระษา xxxxxx7066 9,000.00                  ทุ่งสงสหประชาสรรค์

4 น.ส.เสาวภา   นวลจันทร์ xxxxxx2198 9,000.00                  ปัญญาวุธ

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

6 นายณัฐพงษ์   สังทอง xxxxxx6419 9,000.00                  หานโพธิ�พิทยาคม

7 น.ส.ลักษมณ    ยิ�มเส้ง xxxxxx5455 9,000.00                  เขาพังไกร

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

9 น.ส.อาลิษา   อัคคีสุวรรณ์ xxxxxx8964 9,000.00                  ทุ่งสังพิทยาคม

10 น.ส.เสาวลักษณ์   เรืองฉาย xxxxxx5480 9,000.00                  เสม็ดจวนวิทยาคม

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

12 นายณภัทร  เพชรานนท์ xxxxxx4902 9,000.00                  โมคลานประชาสรรค์

13 นางเบญจวรรณ    ชูทอง xxxxxx9454 9,000.00                  กงหราพิชากร

14 นางจาริยะ    ชัยประดิษฐ์ xxxxxx5721 9,000.00                  นางเอื�อยวิทยา

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

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

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

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

19 น.ส.ทิพาวรรณ   สมเทพ xxxxxx3056 9,000.00                  วชิรธรรมสถิต

20 น.ส.จิราพร   คงเปีย xxxxxx3562 9,000.00                  แหลมราษฎร์บํารุง
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