
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 นาง นิตยา  พรหมหาญ  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

2 นาง อุไร  วรนุช  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

3 นาย สมชาย  สังข์ดี  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

4 นาย ประจบ  โขมพัตร  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

5 นาง จันทร์เพ็ญ  พัฒนาสัก  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

6 นาง จ านง  ชูยก  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

7 นาง นงเยาว์  อภัยบริรัตน์  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

8 นาย ถาวร  นาคอุดม  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

9 จ.ส.อ. สมศักด์ิ  อุ่นใจ  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

10 นาย วรศักด์ิ  ด่านสวัสด์ิ  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

11 นาย อรุณ  ลักษณาโพธ์ิ  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

12 นาย วีระ  พรเสถียรพงศ์  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

13 นาย ภิญโญ  คนซ่ือ  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

14 นาง จุรี  โคมแก้ว  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

15 นาง พร้อมพันธ์  เรืองทอง  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

16 นางสาว บุญช่ืน  เพ็ชรกูล  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

17 นาง วรรณยุรี  เกษสถิตย์  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

18 นาย ประเสริฐ  รอบคอบ  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

19 นาง พวาทอง  ด าสนิท  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

20 นาง เพ็ญศรี  พรหมขุนทอง  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

21 นาย ทวีศักด์ิ  ส่งข่าว  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

22 นาย สมพงษ์  อวยพร  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

23 นาง จิตรา  จันทร์น้อย  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

24 นาย สวาสด์ิ  ปานตะโก  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

25 นาง มาลัย  พันธ์ุทอง  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

26 นาย สาทร  ทวิชศรี  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

27 นาย เวทศิลป์  พรหมขุนทอง  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ำกัด

รำยช่ือตำมโครงกำรปันสุขวันเกิด ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน

ข้อมูลสมำชิกตำมระบบสหกรณ์ ณ วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

28 นาง ลินดา  เพชรดี  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

29 นาง ระวิวรรณ  พรรณสันฐาน  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

30 นาง ปราณีต  เย็นสุวรรณ  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

31 นางสาว อุดมลักษณ์  เอ่ียมตระกูล  บ านาญ สปช.(สวี)                      1,000.00    

32 นาง จุไร  ตุมประธาน  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

33 นาง อาภรณ์  ทองรักษ์  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

34 นาย นิวัฒน์  นาคหกวิค  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

35 นาย สนิท  นวลพรหม  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

36 นาย ณัฐวุฒิ  วิวัฒน์ภิญโญ  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

37 นาง วรรณี  จงจิตต์  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

38 นาย ช านิ  นาคภู่  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

39 นางสาว จีรวรรณ  แซ่ภู่  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

40 นาง นิยมพร  เบ็ญจพันธ์ุ  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

41 นาย วิทยา  เหมาะสม  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

42 นาย ประยูร  ชูชมกล่ิน  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

43 นาง รัตนา  จันทร์ทัพ  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

44 นาย เกียรติศักด์ิ  จันทร์ทัพ  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

45 นาง เพลินพิศ  โพธ์ิสัตย์  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

46 นาง กัญจนี  พุทธเกิด  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

47 นาย วันชัย  ศรีสุวรรณ  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

48 นาง อิงอร  บุญฤทธ์ิ  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

49 นาย พีระพล  ภักดีเสนา  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

50 นาง มานิดา  สวัสดิวงศ์  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

51 นาย สว่าง  นิจสุชัด  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

52 นาย เลิศ  คนึงคิด  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

53 นาง พรทิพย์  นาคแสงจันทร์  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

54 นาง สุนิน  ผลพฤกษา  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

55 นาย ประพันธ์  นุ่นแก้ว  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

56 นาย ปัญญา  อินทรสุภา  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    

57 นาย ณภัทร  แขนงามข า  บ านาญ สปอ.ท่าแซะ                   1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

58 นาย สุมน  อุดมศิลป์  บ านาญ สปอ.พะโต๊ะ                   1,000.00    

59 นาง พรรณี  กฤษณะทรัพย์  บ านาญ สปอ.พะโต๊ะ                   1,000.00    

60 นาง ประพิมพันธ์  ด าสนิท  บ านาญ สปอ.พะโต๊ะ                   1,000.00    

61 นาย ณรงฤทธ์ิ  อุดมกุศลศรี  บ านาญ สปอ.พะโต๊ะ                   1,000.00    

62 นาง อ านวย  สุดาเลิศ  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

63 นาย ประทีป  คุ้มวงศ์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

64 นาง พรพิมล  กาฬบุตร  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

65 นาย นิยม  พรหมน้อย  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

66 นาง สุรีย์  ภากรณ์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

67 นาง เกษร  ชุมบุญเรือง  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

68 นาง กชพร  ไทยชน  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

69 นาย นรสิงห์  ต้ังบุญอนุสรณ์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

70 นาง วรวรรณ  เปรมปรี  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

71 นาง วาสนา  นุ้ยสุข  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

72 นาง นฤมล  จิญกาญจน์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

73 นาง วิไลวรรณ  นันทิพล  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

74 นาง สุจิตรา  สุขศิริ  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

75 นาย ปรีชา  มีแก้ว  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

76 นาง ราตรี  สมบัติ  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

77 นาง มณฑาทิพย์  บุณยพานิช  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

78 นางสาว ถนอมศรี  ไชยพร  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

79 นาย วินัย  อนันตะกูล  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

80 นางสาว จรรยา  อนุจิตร  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

81 นาง พิสมัย  สงจันทร์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

82 นาง กาญจนา  จินายง  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

83 นาง สมัย  แตงรอด  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

84 นาย ธรรมรัตน์  กล่ินละออ  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

85 นาย วันชัย  ขันธวงค์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

86 นาย โสภณ  พรหมเจริญ  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

87 นาย นิพันธ์  ทรัพย์กรณ์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

88 นาง สายใจ  เมนะคงคา  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

89 นาง จุไรรัตน์  คงเขียว  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

90 นาย สมควร  สังขนฤบดี  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

91 นาง ภูปณี  ทองคง  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

92 นาง วิไลพร  รุ่งรัตนชีวิน  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

93 นาง ระจิต  ครองไตรเวทย์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

94 นาง นิตยา  ผลเกษร  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

95 นาง นงภัทร  โกสิยพันธ์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

96 นางสาว อุทุมพร  ขวัญราช  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

97 นาง นารี  เปรมปรี  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

98 นางสาว ประภา  ศรีรอด  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

99 นาง อุไรภรณ์  ฉายากุล  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

100 นาง สุจินต์  มิตรกูล  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

101 นาง วิชชุลดา  โชคคณาพิทักษ์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

102 นาง อุไรศรี  พรหมน้อย  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

103 นาย สายัณห์  ศิริรัตน์  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

104 นาง อิษราวีร์  สินสุภา  บ านาญการประถมหลังสวน               1,000.00    

105 นาย สมนึก  คชการ  บ านาญเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1             1,000.00    

106 นาย วรรณะ  ทองเทพ  บ านาญเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1             1,000.00    

107 นาย เดชา  มลธุรัช  บ านาญเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1             1,000.00    

108 นางสาว สมศรี  เทพประชา  บ านาญเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1             1,000.00    

109 นาย ประสิทธ์ิ  กิจจาพิสุทธ์ิ  บ านาญเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1             1,000.00    

110 นาย สุวัฒน์  แช่ม  บ านาญวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 1,000.00    

111 นาง เยาวรัตน์  แซ่ฮ่อ  ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง                    1,000.00    

112 นางสาว รจนาพร  เพ็ชรแก้ว  ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง                    1,000.00    

113 นางสาว อินธุอร  พรหมเนตร  ร.ร.ชุมชนบ้านคุริง                 1,000.00    

114 นางสาว เหมือนจันทร์  สังพะบุโชติ  ร.ร.ชุมชนบ้านถ้ าสิงห์              1,000.00    

115 นาย ณัฐสิทธิ  จองกฤษ  ร.ร.ชุมชนบ้านถ้ าสิงห์              1,000.00    

116 นาง ราตรี  เวชชศาสตร์  ร.ร.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์            1,000.00    

117 นางสาว วรภรณ์  สุตราม  ร.ร.ชุมชนบ้านนาชะอัง               1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

118 นางสาว วันทนีย์  เยาวยัง  ร.ร.ชุมชนประชานิคม                 1,000.00    

119 นางสาว จันจิรา  หนูจุ้ย  ร.ร.ชุมชนประชานิคม                 1,000.00    

120 นาย ปรัชญา  กาดีโลน  ร.ร.ชุมชนประชานิคม                 1,000.00    

121 นาง วิไลพร  บุญญตา  ร.ร.ชุมชนมาบอ ามฤต                  1,000.00    

122 นาง ยุพกานณ์  นาคยอด  ร.ร.ชุมชนมาบอ ามฤต                  1,000.00    

123 นาย นพรัตน์  คงอาสา  ร.ร.ชุมชนมาบอ ามฤต                  1,000.00    

124 นาย อภิศักด์ิ  สมบุญ  ร.ร.ชุมชนมาบอ ามฤต                  1,000.00    

125 นางสาว สุรีพร  ประสานทอง  ร.ร.ชุมชนมาบอ ามฤต                  1,000.00    

126 นางสาว พรนภัส  จงส าราญ  ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน                1,000.00    

127 นางสาว กนกพร  ต้ังมณี  ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน                1,000.00    

128 นาย จิรวัฒน์  เอ่ียมนาวา  ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน                1,000.00    

129 นางสาว รติรส  ขวัญชุม  ร.ร.ชุมชนสวี                       1,000.00    

130 นาง พัฒน์นรี  โพธ์ิน้อย  ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล                1,000.00    

131 นางสาว สุวภรณ์  เรนชะนะ  ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล                1,000.00    

132 นางสาว จุฑารัตน์  คงสาลี  ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล                1,000.00    

133 นางสาว ดุษฎี  เยาวนิตย์  ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล                1,000.00    

134 นาย เรวัติ  หมู่โยธา  ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล                1,000.00    

135 นางสาว เจนจิรา  สมพันธ์  ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล                1,000.00    

136 นางสาว อธิตา  สดากร  ร.ร.ชุมพรศึกษา                     1,000.00    

137 นาย จรัล  มณีรัตน์  ร.ร.เทศบาลวัดด่านประชากร           1,000.00    

138 นางสาว ศิวพร  จันทร์สถิตย์  ร.ร.เทศบาลวัดด่านประชากร           1,000.00    

139 นาง จินตนา  ร่วมใจ  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 66 1,000.00    

140 นาง กาญจนา  อรุณโชติ  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 66 1,000.00    

141 นางสาว นงลักษณ์  ทอดสนิท  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76                 1,000.00    

142 นาง อรทัย  อ้นทอง  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76                 1,000.00    

143 นางสาว เสาวณี  เกล้ียงอักษร  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77                 1,000.00    

144 นาย เจษฎา  บุญช่วย  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77                 1,000.00    

145 นางสาว จุฑามาศ  กล่อมมิตร  ร.ร.นิรมลชุมพร                    1,000.00    

146 นางสาว เพ็ญนภา  เผ่าวิหค  ร.ร.นิรมลชุมพร                    1,000.00    

147 นาง เมตตา  นาคมณี  ร.ร.บ้านกลาง (ท่าแซะ)              1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

148 นางสาว ประภาภรณ์  ถ่ินเขาน้อย  ร.ร.บ้านแก่งกะท่ัง                  1,000.00    

149 นางสาว ชุติมา  สิงคง  ร.ร.บ้านเขาค่าย                    1,000.00    

150 นางสาว กมลชนก  เยาว์รัมย์  ร.ร.บ้านเขาค่าย                    1,000.00    

151 นางสาว จันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์  ร.ร.บ้านเขาค่าย                    1,000.00    

152 นาย วิทยา  ทิพย์มงคล  ร.ร.บ้านเขาชันโต๊ะ                 1,000.00    

153 นาย ชนน  สวนกุล  ร.ร.บ้านเขาชันโต๊ะ                 1,000.00    

154 นาง รัตนา  แก้วใจดี  ร.ร.บ้านเขาตากุน                   1,000.00    

155 นางสาว เพ็ญประภา  วิโรจน์  ร.ร.บ้านเขาทะลุ                    1,000.00    

156 นาย สราวุทธ  น้อยนาเวช  ร.ร.บ้านเขาน้อยสามัคคี              1,000.00    

157 นาย สมพร  ข าอ้วม  ร.ร.บ้านเขายาวราษฏร์พัฒนา                     1,000.00    

158 นาง อมรรัตน์  พวงนุ้ย  ร.ร.บ้านเขายาวราษฏร์พัฒนา                     1,000.00    

159 นางสาว ฤทัยรัตน์  แสงวิจิตร  ร.ร.บ้านเขายาวราษฏร์พัฒนา                     1,000.00    

160 นางสาว มณีรัตน์  วงศ์มณี  ร.ร.บ้านเขาวง                      1,000.00    

161 นางสาว เกวลิน  จินตวรณ์  ร.ร.บ้านเขาวง                      1,000.00    

162 นางสาว อลิษา  ด าเกล้ียง  ร.ร.บ้านเขาวง                      1,000.00    

163 นางสาว วรวรรณ  รักษาราษฎร์  ร.ร.บ้านเขาวง                      1,000.00    

164 นางสาว นพมาศ  พรหมขุนทอง  ร.ร.บ้านคลองสูบ                    1,000.00    

165 นาง อัญชลี  พลสังข์  ร.ร.บ้านคลองเหนก                   1,000.00    

166 นาง ภัทรศิริ  นาคมณี  ร.ร.บ้านคันธทรัพย์                 1,000.00    

167 นาง โสพิศ  วชิรศิริ  ร.ร.บ้านคู                         1,000.00    

168 นาง ชมมรกต  สุขเจริญ  ร.ร.บ้านงาช้าง                     1,000.00    

169 นาง ธิดา  มีสุข  ร.ร.บ้านงาช้าง                     1,000.00    

170 นางสาว พนมพรรณ  ศรีโยหะ  ร.ร.บ้านงาช้าง                     1,000.00    

171 นางสาว สุทธสินี  ยุเหล็ก  ร.ร.บ้านจันทึง                     1,000.00    

172 นางสาว ปริญา  ดาวตาล  ร.ร.บ้านช่องไทรราษฏร์พัฒนา 1,000.00    

173 นาง อุไรพัชร  แบนเพชร  ร.ร.บ้านดวด                        1,000.00    

174 นาง เกษร  แก้วกล่ัน  ร.ร.บ้านดอนแค                      1,000.00    

175 นางสาว บุญน า  อินทนนท์  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม                  1,000.00    

176 นางสาว ปัทมาสน์  เพชรสม  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม                  1,000.00    

177 นาง นิภา  มณีกุล  ร.ร.บ้านทรายทอง                    1,000.00    
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178 นาย มนัส  แก้วแดง  ร.ร.บ้านทับวัง                     1,000.00    

179 นาง พัทธนันท์  จ าเดิม  ร.ร.บ้านทับวัง                     1,000.00    

180 นาง พรทิพย์  ผลผลา  ร.ร.บ้านทับใหม่                    1,000.00    

181 นางสาว ปวิชญา  ส้ันทอง  ร.ร.บ้านท่าแพฯ                     1,000.00    

182 นางสาว ช่อผกา  ศิลปกุล  ร.ร.บ้านท่าแพฯ                     1,000.00    

183 นาง วรรลา  จิตตวงศ์ชวลิต  ร.ร.บ้านทุ่งเขาสะบ้า               1,000.00    

184 นางสาว เน็ท  ศรีสงคราม  ร.ร.บ้านทุ่งคาโตนด                 1,000.00    

185 นาย ทวีป  คล่องใจชน  ร.ร.บ้านทุ่งมะขาม                  1,000.00    

186 นางสาว สุกัลยา  บุญศรี  ร.ร.บ้านไทยพัฒนา                   1,000.00    

187 นาง อุทิน  แสนพันธ์  ร.ร.บ้านธรรมเจริญ                  1,000.00    

188 นางสาว สไบทิพย์  มุขน้อย  ร.ร.บ้านธรรมเจริญ                  1,000.00    

189 นางสาว ชญานี  โสสิงห์  ร.ร.บ้านธรรมเจริญ                  1,000.00    

190 นางสาว สุธาทิพย์  เกิดเดช  ร.ร.บ้านนาแซะ                      1,000.00    

191 นาง บุศราวดี  รังภูรีย์  ร.ร.บ้านนาเหรียง                   1,000.00    

192 นางสาว ถนอมศรี  ชูรังสฤษฎ์ิ  ร.ร.บ้านน้ าเย็น                    1,000.00    

193 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฐิติรัตน์  วีระกูล(อินทรจันทร์)  ร.ร.บ้านน้ าลอดน้อย                 1,000.00    

194 นางสาว กุลธิดา  แซ่เหง่า  ร.ร.บ้านน้ าลอดน้อย                 1,000.00    

195 นางสาว วนิดา  สุขพล  ร.ร.บ้านเนินทอง                    1,000.00    

196 นางสาว พิมพ์สุดา  พินเจริญ  ร.ร.บ้านในหุบ                      1,000.00    

197 นาง วิบูลย์ศิริ  ศรีผ่อง  ร.ร.บ้านในเหมือง                   1,000.00    

198 นาง ชิสา  เพตาเสน  ร.ร.บ้านในเหมือง                   1,000.00    

199 นาง อรอนงค์  สังฆะสา  ร.ร.บ้านบางคอย                     1,000.00    

200 นาง ณหทัย  เวชสุบรรณ  ร.ร.บ้านบางคอย                     1,000.00    

201 นาย สุเมธ  จันทะโกมล  ร.ร.บ้านบางคอย                     1,000.00    

202 นางสาว ณัฏฐกานต์  ดูสันเทียะ  ร.ร.บ้านบางคอย                     1,000.00    

203 นาง กนกพิชญ์  มากผล  ร.ร.บ้านบางจาก                     1,000.00    

204 นางสาว อัจฉรา  เจ้ียมดี  ร.ร.บ้านบางจาก                     1,000.00    

205 นาย ปรีชา  ดวงกมล  ร.ร.บ้านบางจาก                     1,000.00    

206 นาง สายฝน  ปานโรจน์  ร.ร.บ้านปากคลอง                    1,000.00    

207 นางสาว อุบลวรรณ  ดีช่วย  ร.ร.บ้านปากน้ า            1,000.00    
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208 นาง กันตินันท์  ศรีสุบัติ  ร.ร.บ้านปากน้ าหลังสวน              1,000.00    

209 นาง สุนิจ  พละศักด์ิ  ร.ร.บ้านปากเลข                     1,000.00    

210 นางสาว ปวริศา  จันด า  ร.ร.บ้านแพรกแห้ง                   1,000.00    

211 นาง สายพิณ  ช่วยสกุล  ร.ร.บ้านยายไท                      1,000.00    

212 นางสาว วรรณี  สอนสุภา  ร.ร.บ้านร้านตัดผม                  1,000.00    

213 นาง วีรภรณ์  ผลประทุม  ร.ร.บ้านร้านตัดผม                  1,000.00    

214 นาง ปิยนุช  ย้ิมศรี  ร.ร.บ้านร้านตัดผม                  1,000.00    

215 นาง อัจฉรีย์  เกษเสมา  ร.ร.บ้านวังช้าง                    1,000.00    

216 นางสาว อรอุมา  ธานีรัตน์  ร.ร.บ้านสวนจันทร์                  1,000.00    

217 นางสาว อมรา  กาฬสมุทร  ร.ร.บ้านสวนสมบูรณ์                 1,000.00    

218 นางสาว สายพิน  พันธ์เคลือบ  ร.ร.บ้านสะพลี                      1,000.00    

219 นาง นิตยา  เสียมศักด์ิ  ร.ร.บ้านสะพลี                      1,000.00    

220 นางสาว เจนจิรา  สระแก้ว  ร.ร.บ้านห้วยกลาง                   1,000.00    

221 นางสาว กาญจนา  แสงจรัส  ร.ร.บ้านห้วยกลาง                   1,000.00    

222 นาย พศพงษ์  ช่วยเมือง  ร.ร.บ้านห้วยกลาง                   1,000.00    

223 นางสาว ณัฐนันท์  ศรีซังส้ม  ร.ร.บ้านหัวถนน                     1,000.00    

224 นางสาว ดวงพรทิพย์  ยมโชติ  ร.ร.บ้านหาดทรายรี                  1,000.00    

225 นาง บุญทิวา  แก้วรักษ์  ร.ร.บ้านหาดใน                      1,000.00    

226 นาง เนตรชนก  พรมทอง  ร.ร.บ้านหินกบ                      1,000.00    

227 นางสาว ธนภรณ์  นวลล าภู  ร.ร.บ้านหินกบ                      1,000.00    

228 นางสาว จุฑาทิพย์  ขาวปล่ัง  ร.ร.บ้านหินกบ                      1,000.00    

229 นาง ศุภญา  จุติธรรม  ร.ร.บ้านหินแก้ว                    1,000.00    

230 นางสาว พิชญ์สินี  พันธ์ธร  ร.ร.บ้านหินแก้ว                    1,000.00    

231 นาง สุลีวัลย์  ทองอาญา  ร.ร.บ้านแหลมสันติ                  1,000.00    

232 นาย สายชล  เย็นใจ  ร.ร.บ้านโหมงฯ                      1,000.00    

233 นางสาว สุทัตตา  ทินวงศ์  ร.ร.บ้านใหม่สมบูรณ์                1,000.00    

234 นางสาว ศรุตา  ชูขาว  ร.ร.บุณยสมบัติวิทยา 1,000.00    

235 ว่าท่ี ร.ต. ทรงเกียรติ  พุทธวี  ร.ร.ประชานิคม 2                    1,000.00    

236 นางสาว มุกดา  ทองแดง  ร.ร.ประชานิคม 4                    1,000.00    

237 นาง วราพร  ศรีพนมยม  ร.ร.ประชานิคม 4                    1,000.00    
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238 นาย ปัตมาสน์  สุริยโวหาร  ร.ร.ประชาบุษยวิทย์                 1,000.00    

239 นางสาว จันทิมา  เกตุวารี  ร.ร.ประชาบุษยวิทย์                 1,000.00    

240 นาย ไชยวัฒน์  ไชยทองคง  ร.ร.ประชาเอ้ืออารี                  1,000.00    

241 นางสาว รอน่า  ส าลี  ร.ร.ประชาเอ้ืออารี                  1,000.00    

242 นาง สมพร  แก้วจันทร์เกตุ  ร.ร.ฝวาหมินกงลิ                    1,000.00    

243 นาง สร้อยทอง  พิบูลย์พล  ร.ร.ฝวาหมินกงลิ                    1,000.00    

244 นาง จารุวรรณ  รสสุคนธ์  ร.ร.ฝวาหมินกงลิ                    1,000.00    

245 นางสาว สุชาวดี  จิตรอ าไพ(ชูชาติ)  ร.ร.ฝวาหมินกงลิ                    1,000.00    

246 นาย โกวิท  แซ่เจีย  ร.ร.ฝวาหมินกงลิ                    1,000.00    

247 นางสาว เอมวดี  คงรุ่ง  ร.ร.ฝวาหมินกงลิ                    1,000.00    

248 นาย นพรัตน์  สักคะนา  ร.ร.ฝวาหมินกงลิ                    1,000.00    

249 นางสาว ดวงพร  ทองพรหม  ร.ร.เมืองชุมพรฯ                    1,000.00    

250 นางสาว เยาวลักษณ์  เส้งอ่ิม  ร.ร.เมืองชุมพรฯ                    1,000.00    

251 นางสาว ชนิกา  ไตรย์พืชน์  ร.ร.เมืองชุมพรฯ                    1,000.00    

252 นาย สมพล  อินทรัตน์  ร.ร.วัดจันทราวาส                   1,000.00    

253 นางสาว ศุภรัสม์ิ  ทินวงศ์  ร.ร.วัดดอนมะม่วง                   1,000.00    

254 นางสาว ณัฐรุจา  ศรีซังส้ม  ร.ร.วัดดอนรวบ                      1,000.00    

255 นางสาว จีรวรรณ  ชูรังสฤษฎ์ิ  ร.ร.วัดท่าหิน                      1,000.00    

256 นาง อัจฉรา  ทิพย์มงคล  ร.ร.วัดนาทุ่ง                      1,000.00    

257 นางสาว กันต์กมล  วิทย์  ร.ร.วัดนาสัก                       1,000.00    

258 นาย สุนันท์  แก้วนาโพธ์ิ  ร.ร.วัดบรรพตวารีเขต                1,000.00    

259 นาง อรัญญา  ตัสโต  ร.ร.วัดบางแหวน                     1,000.00    

260 นางสาว นพวรรณ  ค าเพ็ญ  ร.ร.วัดบางแหวน                     1,000.00    

261 นางสาว นันท์นภัส  โมระมัต  ร.ร.วัดประสาทนิกร                  1,000.00    

262 นาย กฤติเดช  ศาริตวรรธน์  ร.ร.วัดประสาทนิกร                  1,000.00    

263 นาย อรรถชัย  ชมภูหนู  ร.ร.วัดประสาทนิกร                  1,000.00    

264 นาง สาคร  จงบุญเจือ  ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม           1,000.00    

265 นาย พิทยา  ยมสวัสด์ิ  ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม           1,000.00    

266 นาย พงษ์ศักด์ิ  แซ่ฉ่ัว  ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม           1,000.00    

267 นางสาว เกวลิน  ผลทวี  ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม           1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

268 นางสาว กัญญ์วรา  ยอดดี  ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม           1,000.00    

269 นาย ยืนยงค์  ดีสมุทร  ร.ร.วัดพิชัยยาราม                  1,000.00    

270 นาง จีรนันท์  สังวรกาญจน์  ร.ร.วัดพิชัยยาราม                  1,000.00    

271 นางสาว ธิดารัตน์  มนัสชัยวรกุล  ร.ร.วัดพิชัยยาราม                  1,000.00    

272 นางสาว พัสณิศา  โจนลายดา  ร.ร.วัดพิชัยยาราม                  1,000.00    

273 นางสาว ปทุมพร  ตันติวิศาลเกษตร  ร.ร.วัดพิชัยยาราม                  1,000.00    

274 นาง เยาวลักษณ์  พิกุลทอง  ร.ร.วัดราษฏร์บ ารุง                 1,000.00    

275 นางสาว อัจฉรา  ขวัญสุวรรณ  ร.ร.วัดสมุหเขตตาราม                1,000.00    

276 นาง วราภรณ์  เครือเมฆ  ร.ร.วัดสว่างมนัส                   1,000.00    

277 นางสาว วิชิตา  ล่องอ าไพ  ร.ร.วัดสว่างมนัส                   1,000.00    

278 นางสาว เมธินุช  ยัติสิทธ์ิ  ร.ร.วัดสว่างมนัส                   1,000.00    

279 นางสาว พรรณรมณ  อินวรพัฒน์  ร.ร.วัดหนองบัว                     1,000.00    

280 นางสาว สุปรีดา  แสงมณี  ร.ร.สหศึกษา                        1,000.00    

281 นาง ชลาทิพย์  ทัศนีย์สุวรรณ  ร.ร.สามัคคีวัฒนา                   1,000.00    

282 นาง ดวงพร  จินดาช่ืน  ร.ร.อนุบาลชุมพร                    1,000.00    

283 นาย ไพฑูรย์  อุ่นอบ  ร.ร.อนุบาลชุมพร                    1,000.00    

284 นาง ธิดารัตน์  คชโรจน์  ร.ร.อนุบาลชุมพร                    1,000.00    

285 นางสาว อัญชลี  มือสันทัด  ร.ร.อนุบาลชุมพร                    1,000.00    

286 นางสาว กมลวรรณ  ลือชัย  ร.ร.อนุบาลชุมพร                    1,000.00    

287 นางสาว สุภาพร  อินทะโก  ร.ร.อนุบาลท่าแซะ                     1,000.00    

288 นางสาว สุนิศา  กิมยู่ฮะ  ร.ร.อนุบาลท่าแซะ                     1,000.00    

289 นาย สมพงษ์  จินดาช่ืน  ร.ร.อนุบาลปะทิว 1,000.00    

290 นางสาว อินท์รวี  นิลวิเชียร  ร.ร.อนุบาลปะทิว 1,000.00    

291 นางสาว สุธาทิพย์  ทองดี  ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ                     1,000.00    

292 นางสาว ธัญญาพร  พลากรวัฒนา  ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ                     1,000.00    

293 นาง ปาริฉัตร  บุญนะรากร  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร                1,000.00    

294 นางสาว ศิริวรรณ  เรือนไทย  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร                1,000.00    

295 นาย ธวัชชัย  ทวนทอง  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร                1,000.00    

296 นาง นันทกาญจน์  หยิกซ้าย  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร                1,000.00    

297 นาง ถกลรัตน์  อ่ิมแช่ม  ร.ร.อนุบาลสวี 1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

298 นาง ชญาดา  ทองดี(พงศ์อร่าม)  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

299 นาย เสรี  แก้วสุวรรณ  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

300 นาย ภัทรพงศ์  ยังสวัสด์ิ  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

301 นางสาว จุฑามณี  สกุลแพทย์  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

302 นาย ทน  วรรณวงษ์  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

303 นาง ศุจินันท์  กรานมูล  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

304 นางสาว ณัฐสุดา  สุวรรณมา  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

305 นางสาว พุทธชาด  แสงสุวรรณ  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม)                   1,000.00    

306 นาย เชาวลิต  แสนข า  ลูกจ้าง ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม)           1,000.00    

307 นาง ณิชมน  เหล่าเมฆ  วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน            1,000.00    

308 นาง พรพิศ  ยาป่าคาย  ศูนย์ฝึกฯ                          1,000.00    

309 นาง กุศลทิพย์  เธียรทรัพย์ กศน.ละแม 1,000.00    

310 นาง ตรึงตา  เมืองทอง กศน.หลังสวน 1,000.00    

311 นาง อุไรวรรณ  แสงนคร กองการศึกษาเทศบาลต าบลปากตะโก 1,000.00    

312 นางสาว นิภาภรณ์  อินทร์สุวรรณ กองการศึกษาเทศบาลวังไผ่ 1,000.00    

313 นาย สังคม  เนียมสุวรรณ จังหวัดหักผ่านบัญชี 1,000.00    

314 นาง วารี  ลือชัย เทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว) 1,000.00    

315 นางสาว พราวพิมล  ราชสังข์ เทศบาลต าบลชุมโค 1,000.00    

316 นาง สมบุญ  พุ่มพร้อมจิตร เทศบาลต าบลทะเลทรัพย์ 1,000.00    

317 นาง ประภาศิริ  อามานนท์ เทศบาลต าบลปะทิว 1,000.00    

318 นาง อัจราพร  สิทธิสังข์ บ านาญ กศน. 1,000.00    

319 นาย วิทยา  สายพัทลุง บ านาญ กศน. 1,000.00    

320 นาง วรรธนี  ขันธวงค์ บ านาญ กศน. 1,000.00    

321 นาย พินิจ  ยังสวัสด์ิ บ านาญ น าส่งเอง 1,000.00    

322 นาย กิตติศักด์ิ  กฤตโยภาส บ านาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) 1,000.00    

323 นาง งามตา  ปานเอ่ียม บ านาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) 1,000.00    

324 นาง พนมวรรณ  เสขะพันธ์ บ านาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) 1,000.00    

325 นาย บุญเลิศ  แหล่งหล้า บ านาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) 1,000.00    

326 นาง สมถวิล  หาญคันธมาศ บ านาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) 1,000.00    

327 นาย นรินทร์  มงกุฏสุวรรณ บ านาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) 1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

328 นาย พรชัย  กล้วยแดง บ านาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) 1,000.00    

329 นาง สมจิตร์  มนตลักษณ์ บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

330 นางสาว ก่ิงแก้ว  เกตุเวชช์ บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

331 นาง วัชราภรณ์  สุบรรณภาส บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

332 นาง พิมจนา  ใยทองค า บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

333 นาย ชุมศิลป์  สังขมรรทร บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

334 นาง เยาวเรศ  แก้วพินิจ บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

335 นาง บังอร  พลไทย บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

336 นาย วิสุทธ์ิ  หังสเนตร บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

337 นางสาว ร าพรรณ  จุลมนต์ บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

338 นาง อวยพร  ตาละลักษณ์ บ านาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) 1,000.00    

339 นาง เยาวดี  ปราชญ์นครเขตต์ บ านาญ ว.อาชีวศึกษาชุมพร 1,000.00    

340 นาง จรรยา  จรเสมอ บ านาญ ว.อาชีวศึกษาชุมพร 1,000.00    

341 นาย จาตุรงค์  พรหมสถิตย์ บ านาญ สถาบันการพลฯ ว.ชุมพร      1,000.00    

342 นาย ประยงค์  สุดสวาสด์ิ บ านาญ สนง.พระพุทธศาสนา 1,000.00    

343 นางสาว สุธิดา  พัฒราช บ านาญ สนง.วัฒนธรรมฯ 1,000.00    

344 นาย อรุณ  แท่นอินทร์ บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

345 นาย สมศักด์ิ  ศุทธิวิโรจน์ บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

346 นาย สุนันท์  พันธคาร บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

347 นาง ยินดี  วิเชียรเช้ือ บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

348 นาย นิสิต  น้อยนาเวศ บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

349 นาย สุนทร  คชเวช บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

350 นาง อุษา  พุ่มสวัสด์ิ บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

351 นาง ชุมสาย  พลรบ บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

352 นาย วิฑูรย์  เจริญสุข บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

353 นาง อุไรวรรณ  ครองทรัพย์ บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

354 นาง นวลศิริ  บัวหลวง บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

355 นาง พนมศรี  ใยอุบล บ านาญ สปอ.ปะทิว                    1,000.00    

356 นาง พาช่ืน  สวัสด์ิศรี บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    

357 นาย ประเสริฐ  แตงเล่ียน บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

358 นาย ดิเรก  จันทร์วิไล บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    

359 นาย นิยม  เยาวเลิศ บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    

360 นาง เบญจา  จิญกาญจน์ บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    

361 นาง กาญจมาศ  คงวารี บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    

362 นาย สุเทพ  ศรีประเสริฐศิลป์ บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    

363 นาง วราภรณ์  พรมมา บ านาญ สศจ.เขต2(มัธยม) 1,000.00    

364 นาย สุทิน  คุ้มวงศ์ บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

365 นาง อุรา  ทรงมุสิก บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

366 นาง สุมาลี  แก้วมณี บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

367 นาง จินตนา  อยู่ม่ัน บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

368 นาย มาโนช  เพชรสมุทร บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

369 นาย สมชาย  ประกอบปราณ บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

370 นาย ประยูร  ธนูศิลป์ บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

371 นาง เสาวลักษณ์  รุ่งบุญคง บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

372 นาง สมสมร  ชนะ บ านาญ อทุ่งตะโก 1,000.00    

373 นาง กัณฑ์ชฎา  ชาญนคร บ านาญเทศบาลเมือง 1,000.00    

374 นาย พินิจชัย  ศรีประจันต์ บ านาญเทศบาลเมือง 1,000.00    

375 นาง ธัญวรัตน์  ประเทียบอินทร์ บ านาญเทศบาลเมืองหลังสวน 1,000.00    

376 นาย ทรงศิลป์  สามารถ บ านาญมัธยม อ.ท่าแซะ 1,000.00    

377 นาง นิตยา  มุขประเสริฐ บ านาญมัธยม อ.ท่าแซะ 1,000.00    

378 นาย ปรีชา  ศรีธารา บ านาญมัธยม อ.ท่าแซะ 1,000.00    

379 นางสาว สมศรี  เพชรขจร บ านาญมัธยม อ.ทุ่งตะโก 1,000.00    

380 นาย ผดล  อัจกลับ บ านาญมัธยม อ.ทุ่งตะโก 1,000.00    

381 นาย พนม  ทองภูเบศร์ บ านาญมัธยม อ.ปะทิว 1,000.00    

382 นางสาว นัดดา  คนซ่ือ บ านาญมัธยม อ.ปะทิว 1,000.00    

383 นาง ลานนา  ศรีรักษา บ านาญมัธยม อ.ปะทิว 1,000.00    

384 นาย ไมตรี  บัวเพชร บ านาญมัธยม อ.เมือง 1,000.00    

385 นางสาว พรพิศ  บุญยะศิลป์ บ านาญมัธยม อ.เมือง 1,000.00    

386 นาย สมศักด์ิ  นิลเขาปีบ บ านาญมัธยม อ.สวี 1,000.00    

387 นาง สุธี  คงทอง บ านาญมัธยม อ.สวี 1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

388 นาง ยุพดี  ยินดี บ านาญมัธยม อ.สวี 1,000.00    

389 นาย ประนม  ศรีฟ้า บ านาญว.เกษตรฯ 1,000.00    

390 นาง แก้วฟ้า  เสียงเปรม บ านาญว.เกษตรฯ 1,000.00    

391 นาย วรรณพฤกษ์  วรรณนิยม บ านาญว.สารพัดช่าง 1,000.00    

392 นาย สังเวียน  นาคะ บ านาญวิทยาลัยเทคนิค 1,000.00    

393 นาย ธีระ  พ่วงแม่กลอง บ านาญวิทยาลัยเทคนิค 1,000.00    

394 นาย สุชาติ  สามัคคี บ านาญวิทยาลัยเทคนิค 1,000.00    

395 นาย วันชัย  พราหมณ์มณี บ านาญวิทยาลัยเทคนิค 1,000.00    

396 ว่าท่ี ร.ต. ภิรมย์  ทองรอด บ านาญวิทยาลัยเทคนิค 1,000.00    

397 นางสาว รัตนา  ประดิษฐพลการ บ านาญวิทยาลัยเทคนิค 1,000.00    

398 นาง อนงค์  สถิตย์เดช บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

399 นาง ประทุม  อนันตเมฆ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

400 นาง ปรานอม  นิสภา บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

401 นาย ประทีป  อิสริยานนท์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

402 นาง ทองเล่ือน  พันธุวงศ์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

403 นางสาว ดาวเรือง  พันธุวงศ์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

404 นาย พิสิฐ  เสนาภักดี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

405 นาย สมศักด์ิ  พัฒราช บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

406 นาง รจนาภรณ์  รัชดาจารุรัตน์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

407 นาง จุไร  ผลทรัพย์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

408 นาย สัญญา  มัชฌิมสถิตย์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

409 นาง นวลละออ  ทิพย์อักษร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

410 นางสาว อัปสร  ทวิชศรี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

411 นาง กฤษณา  จาตุรัตน์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

412 นาย ช านาญ  ฉัตรภูมิ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

413 นาง กษมา (เกษมา)  รักตะรัตนา (อยู่คงแก้ว) บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

414 นาง เสาวลักษณ์  วัชรานนท์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

415 นาง ถมรัตน์  ชุมแสง บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

416 นาง ดวงรัตน์  ศิริภิรมย์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

417 นาย อ าพล  พรหมน้อย บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    
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418 นาง เสาวนีย์  ศรีสุธน บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

419 นาย พเยาว์  จุ้ยจู่เอ่ียม บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

420 นาง ษิญาภา  ไชยมงคล บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

421 นาย พิศาล  ทวิชศรี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

422 นาย กิจจา  เก่งการไถ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

423 นางสาว เรณู  นนทแก้ว บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

424 นาง ประพิศ  ศิริมังกร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

425 นาย ย่ิงยศ  พลรักดี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

426 นาง ลดาวัลย์  ค าเพ็ญ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

427 นาย สมศักด์ิ  พัฒนใหญ่ย่ิง บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

428 นาง บุญตา  ไทยนุกูล บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

429 นาย สุกแก้ว  แก้ววิจิตร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

430 นางสาว นาตยา  พุ่มธานี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

431 นาย จันทร  โตวังจร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

432 นาง สุวนิตย์  ทิศมุสิก บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

433 นาง ขนิษฐา  จันทร์เกตุ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

434 นาง จีรภรณ์  รัชวการ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

435 นาง จีรภา  ฤทธิธาร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

436 นาง ยุพิน  โชติกวานิช บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

437 นาย เกรียงศักด์ิ  จังคสุต บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

438 นาง สุดารัตน์  ธนะไชย บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

439 นาย วิเชียร  หัตถา บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

440 นาง เอมอร  เบญจวรรณ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

441 นาย สุทธิพงษ์  สักกามาศ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

442 นาง สมศรี  สุคัณโฑ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

443 นาย ไพศาล  ปุนจุบัน บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

444 นาง วาสนา  ศรีสนธ์ิ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

445 นาย บรรจง  โลกมิตร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

446 นาย ปรีชา  ตรีทศ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

447 นาง ละมัย  คชเวช บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    
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448 นาง พรพรรณ  จินายง บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

449 นาง เกศแก้ว  ประพฤติดี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

450 นาย อิสสระ  ศิริประภา บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

451 นาง เสาวณี  ชูศรี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

452 นาง ขวัญใจ  ไชยต่อเขตต์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

453 นาง ประเทือง  พานิชเกษม บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

454 นาง ศรีประไพ  สระเพชร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

455 นาย ศิโรจน์  บ่วงราบ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

456 นาง เยาวรัตน์  พุ่มวงศ์ษา บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

457 นาย บุญเลิศ  เนตรสุวรรณ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

458 นาง สมจิตร  ศุภนิรันดร์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

459 นาย ณัฐภูมินทร์  ยศแก้ว บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

460 นาง ลักขณา  ยังจีน บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

461 นางสาว อ้อย  คชการ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

462 นาง เจียมจิตต์  เกียงสุภา บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

463 นาง เยาวลักษณ์  ฉัตรภูมิ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

464 นาย ปรีชา  อินนิมิตร บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

465 นาง วีรวรรณ  ศรศักดา บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

466 นาง ลัดดาวัลย์  บัวก่ิง บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

467 นาย มนตรี  ธรรมลิขิต บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

468 นาง กอบแก้ว  บุญราษฎร์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

469 นาง นลินทิพย์  บ ารุง บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

470 นาง อมรรัตน์  ช่ังสัจจา บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

471 นาย วินัย  มณีรัตน์ บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

472 นาย พิรุณ  เท่ียวแสวง บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

473 นาง สัมพันธ์  ใจดี บ านาญสปอ.เมือง                     1,000.00    

474 นาง ซ้อนสี  จงบุญเจือ บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

475 นาง สมจิต  จันทร์เกิด บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

476 นาย ส ารวล  เพชรแก้วนา บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

477 นาง กัลยา  อุดมเดช บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

478 นาง สุนันทา  ลอยลิบ บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

479 นาย อิสรา  เขมากรณ์ บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

480 นาย เสน่ห์  โชติด าเกิง บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

481 นาย พงษ์ศักด์ิ  ณะช านาญ บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

482 นาง จีระจิตร  จุฬะติตะ บ านาญสปอ.ละแม 1,000.00    

483 นาย สวัสด์ิ  รัตนะอยวิโรจน์ บ านาญสศจ.เขต1(มัธยม)                        1,000.00    

484 นาง จ าเนียร  สายสกล บ าเหน็จจ่ายท่ีสาขา                  1,000.00    

485 นาย ธวัช  เย็นสบาย บ าเหน็จจ่ายท่ีสาขา                  1,000.00    

486 นางสาว จีราภา  รุ่งแสงทอง ปากน้ าหลังสวนวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

487 นางสาว นิลาวัลย์  ติณโสภารัตน์ ปากน้ าหลังสวนวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

488 นาย นที  ลือชัย พนักงานราชการ อ.เมือง 1,000.00    

489 นางสาว หัทยา  ศรีงาม พนักงานราชการ อ.เมือง 1,000.00    

490 นางสาว อุษณีย์  อินทยารัตน์ พนักงานราชการ อ.เมือง 1,000.00    

491 นางสาว จรินทร์  จันทร์เชย พนักงานราชการทุ่งตะโก 1,000.00    

492 นางสาว กชมล  ประดิษฐ์ พนักงานราชการทุ่งตะโก 1,000.00    

493 นาย เอกลักษณ์  สุขสวัสด์ิ พนักงานราชการหลังสวน 1,000.00    

494 นาง ประทีป  หอมละออ พิเศษจังหวัด 1,000.00    

495 นาย รักชาติ  ปานเพชร พิเศษทุ่งตะโก 1,000.00    

496 นาย ณรงค์ชัย  เจริญรุจิทรัพย์ พิเศษทุ่งตะโก 1,000.00    

497 นาย ธนเดช  ขวัญจันทร์ พิเศษทุ่งตะโก 1,000.00    

498 นาง สนทนา  ภู่ศิริ พิเศษปะทิว 1,000.00    

499 นาง ณพิมพ์ภัทรา  สีมาพานิชกุล พิเศษพะโต๊ะ 1,000.00    

500 นาง ภัทรวดี  ศรีชุมพวง พิเศษหลังสวน 1,000.00    

501 นาย เกรียงไกร  นาคเทวัญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร 1,000.00    

502 นาย เอกรินทร์  เพชรกรด ร.ร.เขาทะลุพิยาคม(มัธยม)                  1,000.00    

503 นาย วัชรากร  แม้นพยัคฆ์ ร.ร.ครนพิทยาคม(มัธยม)                     1,000.00    

504 นาย ประดิษฐ์  มิตรกุล ร.ร.ชลธารวิทยา(มัธยม)                     1,000.00    

505 นางสาว วรกานต์  โสคะโน ร.ร.ชุมชนวัดท่าสุธาราม                 1,000.00    

506 นางสาว สุรีรัตน์  สอนสินลา ร.ร.ท่าข้ามวิทยา(มัธยม)                   1,000.00    

507 นาย อาคม  วงค์ทองเก้ือ ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก(มัธยม)               1,000.00    
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508 นางสาว มุกระวี  ศรีพลลา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก(มัธยม)               1,000.00    

509 นาง ขนิษฐา  เจริญศักด์ิ ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก(มัธยม)               1,000.00    

510 นางสาว จุฑารัตน์  นนทฤทธ์ิ ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก(มัธยม)               1,000.00    

511 นางสาว ภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา(มัธยม)                  1,000.00    

512 นาง ลีลาวดี  วรพันธ์ ร.ร.นาสักวิทยา(มัธยม)                     1,000.00    

513 นางสาว จรรยมณฑน์  ใหม่เอ่ียม ร.ร.บ้านทับช้าง                    1,000.00    

514 นาย ทนงศักด์ิ  ก าลังดี ร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1,000.00    

515 นางสาว บัณฑิตา  อ้อซ้าย ร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1,000.00    

516 นางสาว ธิดารัตน์  หนูบ ารุง ร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1,000.00    

517 นางสาว กัลยารัตน์  เดชสุวรรณ ร.ร.บ้านห้วยมุด                    1,000.00    

518 นางสาว ภัคจิรา  พรัดตะโก ร.ร.บ้านแหลมยางนา                  1,000.00    

519 นาง เครือวัลย์  มณีศรี ร.ร.ปะทิววิทยา(มัธยม)                     1,000.00    

520 นางสาว จารุวรรณ  กุมารสินธ์ุ ร.ร.ปะทิววิทยา(มัธยม)                     1,000.00    

521 นางสาว กมลชนก  ผลสกุลเจริญ ร.ร.ปะทิววิทยา(มัธยม)                     1,000.00    

522 นาย ถกลยศ  สุวรรณสิทธ์ิ ร.ร.ปากน้ าชุมพรวิทยา(มัธยม)               1,000.00    

523 นาย ป.จิรวัฒน์  จันทร์ทอง ร.ร.พะโต๊ะวิทยา(มัธยม)                1,000.00    

524 ว่าท่ี ร.ต. ธัชดล  ม่วงพันธ์ ร.ร.เพียงหลวง ๕ ฯ 1,000.00    

525 นาย เอกชัย  มากยอด ร.ร.มาบอ ามฤตวิทยา(มัธยม)                  1,000.00    

526 นาง สุนันทา  โอพ่ัง ร.ร.มาบอ ามฤตวิทยา(มัธยม)                  1,000.00    

527 นาย หัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์ ร.ร.เมืองหลังสวน(มัธยม)                  1,000.00    

528 นาย โกวิทย์  ธานีสอน ร.ร.เมืองหลังสวน(มัธยม)                  1,000.00    

529 นาง อรปภาพัชร์  ยังสุข ร.ร.รักธรรมบริหารธุรกิจ 1,000.00    

530 นางสาว วลัยลักษณ์  ฉิมพลี ร.ร.ราชประชานุเคราะห์20  1,000.00    

531 นางสาว พรรณ์ษา  นิจฉลาด ร.ร.ราชประชานุเคราะห์20  1,000.00    

532 นาย ปรมินทร์  ดรหลาบค า ร.ร.ราชประชานุเคราะห์20  1,000.00    

533 นาง สุภาว์  คงเพชรพันธ์ ร.ร.ราษฏร์หักผ่านกรุงไทย 1,000.00    

534 นาง อิงอร  อาสน์ทอง ร.ร.ราษฏร์หักผ่านกรุงไทย 1,000.00    

535 นางสาว ธัญวรัตน์  สุวรรณภักดี ร.ร.ราษฏร์หักผ่านกรุงไทย 1,000.00    

536 นางสาว วัลยา  นันทเสนา ร.ร.ราษฏร์หักผ่านกรุงไทย 1,000.00    

537 นาย วีระ  มณีนวล ร.ร.ละแมวิทยา(มัธยม)                      1,000.00    
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538 นาง โศรญา  สัจจะ ร.ร.ละแมวิทยา(มัธยม)                      1,000.00    

539 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ยะเป็ง ร.ร.ละแมวิทยา(มัธยม)                      1,000.00    

540 นาย ปริญญา  ช่วยเกิด ร.ร.ละแมวิทยา(มัธยม)                      1,000.00    

541 นาย สิทธิชัย  คงนวน ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม                    1,000.00    

542 นาย กิตติธัช  สมมาตร ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม                    1,000.00    

543 นางสาว ศศิธร  สิตะหิรัญ ร.ร.ศรียาภัย 2(มัธยม)             1,000.00    

544 นางสาว โสภิตา  สุทิน ร.ร.สวนศรีวิทยา(มัธยม)                    1,000.00    

545 นางสาว เสาวลักษณ์  สักคุณี ร.ร.สวนศรีวิทยา(มัธยม)                    1,000.00    

546 นาย ก าพล  ชุ่มจันทร์ ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)                       1,000.00    

547 นางสาว เกตุวดี  บุญเปีย ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)                       1,000.00    

548 นางสาว จุไรรัตน์  อ่อนมุข ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)                       1,000.00    

549 นางสาว นิภารัตน์  รักษ์พรหม ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)                       1,000.00    

550 นาง สุคันธร  มณฑิราช ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

551 นางสาว วรรณี  เริงศักด์ิ ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

552 นางสาว จิตรการ  ศิริวรรณ ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

553 นาง ธารารัตน์  กาศกระโทก ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

554 นางสาว รชาดา  สมเขาใหญ่ ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

555 นางสาว จิราวรรณ  จันทร์ทอง ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา(มัธยม)                 1,000.00    

556 นางสาว วาริสา  วิเศษสังข์ ร.ร.อนุบาลปานฤทัย 1,000.00    

557 นาง จอมขวัญ  ขาวสุวรรณ ร.ร.อุดมวิทยากร 1,000.00    

558 นาง วันเพ็ญ  วิศิษฏ์รัฐพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1,000.00    

559 นางสาว วรมน  ค าระหงษ์(บุญสิทธ์ิ) ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร 1,000.00    

560 นาง อรทัย  ย่ิงยง ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร 1,000.00    

561 นาย นิรันดร์  แพนุ้ย ลูกจ้าง ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร(มัธยม) 1,000.00    

562 นาย สมพิศ  พลการ ลูกจ้าง วท.ชุมพร 1,000.00    

563 นาย มาโนช  ชูวัจนะ ลูกจ้างประจ าอ.หลังสวน 1,000.00    

564 นาย จารึก  ลือชัย ลูกจ้างร.ร.ปากน้ าชุมพรวิทยา(มัธยม)       1,000.00    

565 นาย สมชาย  เส้งหวาน ลูกจ้างราชประชานุเคราะห์20 1,000.00    

566 นาง กาญจนา  นาคนิยม ว.เกษตรและเทคโนโลยีฯ                   1,000.00    

567 นาย สุรินทร์  มายูร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร                1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

568 นาย ควรรบ  อู่มาลา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร                1,000.00    

569 นาย สุวิทย์  พรผดุงธรรม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร                1,000.00    

570 นาย วิษนุ  ส่งศรี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร                1,000.00    

571 นาย วิวัฒน์  สงค์ประหยัด วิทยาลัยเทคนิคชุมพร                1,000.00    

572 นางสาว จันทิมา  พุ่มจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร                1,000.00    

573 นาง อรพรรณ  อ้อยทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1,000.00    

574 นางสาว จันทร์เพ็ญ  หว่ันก๊ัวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1,000.00    

575 นาง รณิดา  ช่วยเอียด วิทยาลัยประมงชุมพร                 1,000.00    

576 นางสาว วิภารัตน์  สอนวิสัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1,000.00    

577 นาง ประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1,000.00    

578 นางสาว ประภาพร  สุวรรณวิธี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1,000.00    

579 นาง ปาริสา  ทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1,000.00    

580 นางสาว วราลี  ทองแก้ว ศึกษาธิการ จ.ชุมพร 1,000.00    

581 นาง ปรัชญ์ชนิน(มนต์นภา)  ศิลป์เสวตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฯ 1,000.00    

582 นาย ถาวรณ์  สุบรรณรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฯ 1,000.00    

583 นาย สมพร  นพเก้ือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฯ 1,000.00    

584 นาย เลอศักด์ิ  รัชณาการ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 1,000.00    

585 นาง จันทร์ญา  บุญจ านงค์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 1,000.00    

586 ส.ต.ท. สุทธิพันธ์  แสงข า สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 1,000.00    

587 นาย เสรี  พรหมฤทธ์ิ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2 1,000.00    

588 นาง สมศรี  แสงแก้ว สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 1,000.00    

589 นาย พรไชย  วิสาโรจน์ สอ.ชุมพร จ ากัด  หักบัญชีธนาคาร 1,000.00    

590 นาย วิศรุต  นาคหกวิค สอ.ชุมพร จ ากัด  หักบัญชีธนาคาร 1,000.00    

591 นางสาว จารุพรรณ  มณีนวล สาขาหลังสวนหักผ่านบัญชี 1,000.00    

592 นาง เสาวณี  กิตติรักษ์วรากร อ.ท่าแซะหักผ่านบ/ช 1,000.00    

593 นาย ปุณณ์ศิลป์  สายจันทร์ อ.ท่าแซะหักผ่านบ/ช 1,000.00    

594 นาย อนุรักษ์  จันทสุวรรณ อ.ท่าแซะหักผ่านบ/ช 1,000.00    

595 ว่าท่ี ร.ต. พงษกร  อินทราพงษ์ อ.ท่าแซะหักผ่านบ/ช 1,000.00    

596 นาย นพดล  แก้วสะอาด อ.ท่าแซะหักผ่านบ/ช 1,000.00    

597 นาย สมบูรณ์  แก้วจอหอ อ.ท่าแซะหักผ่านบ/ช 1,000.00    



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือหน่วย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

598 นาง พลอยนภัส  อมรรุ่งวัฒนากุล อ.ปะทิวหักผ่านบ/ช 1,000.00    

599 นาง ดวงฤทัย  รักดี อ.ปะทิวหักผ่านบ/ช 1,000.00    

600 นาย ชาญชัย  แสงจันทร์ อ.ปะทิวหักผ่านบ/ช 1,000.00    

601 นาย สุรศักด์ิ  คงเทพ อ.เมืองหักผ่านบ/ช 1,000.00    

602 นางสาว สายใจ  เสนด า อบจ.ชุมพร 1,000.00    

603 นางสาว สุภาพร  วีระวงษ์ อบจ.ชุมพร 1,000.00    

604 นางสาว วัลลภา  หะรังศรี อบจ.ชุมพร 1,000.00    

605 นางสาว ธัญชนก  เวียงค า อบจ.ชุมพร 1,000.00    

606 นางสาว ดุษณี  เล่าประวัติชัย อบจ.ชุมพร 1,000.00    

607 นางสาว กัญณ์ชลา  นิศรี อบจ.ชุมพร 1,000.00    

608 นาง วรรณา  ด าค า อบต. สลุย 1,000.00    

609 นาง อรพรรณ  หมุนสนิท อบต. สลุย 1,000.00    

610 นางสาว ขวัญเรือน  สิงอุดม อบต.เขาค่าย 1,000.00    

611 นาง กชณิภา  ทองศิริ อบต.ตะโก 1,000.00    

612 นางสาว กิติยา  พลวารินทร์ อบต.ถ้ าสิงห์ 1,000.00    

613 นางสาว มลฤดี  พรมน้ าฉ่า อบต.บ้านควน 1,000.00    

614 นาง วีรวรรณ  เจริญรักษ์ อบต.บ้านควน 1,000.00    

615 นาง กัลยาณี  จันทร์กุล อบต.ปากทรง 1,000.00    

616 นาง ศิริเพ็ญ  วาปีทะ อบต.รับร่อ 1,000.00    

617 สิบเอกหญิง กนกพรรณ  เพชรหนัก อบต.วังไผ่ 1,000.00    

618 นางสาว สุเพ็ญสา  ทองมี อบต.วิสัยเหนือ 1,000.00    

619 นาย อรรถกาญจน์  อธิพิพัฒนกุล อ าเภอสวีหักเก็บเขตพ้ืนท่ี2 1,000.00    


