
ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช xxxxxx6638 14,250.00              กลัยาณีศรีธรรมราช

2 น.ส.จุไรรัตน์      ทองยอด xxxxxx5571 14,250.00              กา้งปลาวิทยาคม

3 น.ส.อรวรรณ     คงแกว้ xxxxxx7815 14,250.00              เขาชยัสน

4 นางฉตัรชนก    ปานเพชร xxxxxx0318 14,250.00              ควนขนุน

5 น.ส.สุนิศา     พรหมณาเวช xxxxxx0080 14,250.00              คีรีราษฎร์พฒันา

6 น.ส.กมลวรรณ    ห่อหุ้ม xxxxxx1036 14,250.00              เมืองนครศรีธรรมราช

7 น.ส. สุกญัญา    นิลดบัแกว้ xxxxxx2532 4,275.00                จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั

8 นางหน่ึงฤทยั    จนัทร์ปาน xxxxxx2666 14,250.00              ฉวางรัชดาภิเษก

9 น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล xxxxxx5592 14,250.00              เฉลิมพระเกียรติ

10 น.ส.กญัจน์ศรณ์  ศิริอนนัต์ xxxxxx9443 14,250.00              ชะอวด

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

12 น.ส.ชิวาทิพ       เภรีพล xxxxxx0413 14,250.00              เตรียมอุดมศึกษา

13 นายสมชาย      หงษล์กัษณ์ xxxxxx0988 14,250.00              ทางพูนวิทยาคาร

14 น.ส.ปิยารัตน์    ยศวารี xxxxxx8824 14,250.00              ท่านครญาณฯ

15 นางอมรรัตน์    อินเล่ียน xxxxxx2418 14,250.00              ท่าศาลาประสิทธ์ิฯ

16 น.ส.นิภาพร    ภกัดีชน xxxxxx4927 14,250.00              ทุ่งสงวิทยา

17 น.ส.สุธาลิน     พรหมเมตตา xxxxxx3106 14,250.00              ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

18 น.ส.อุกากาญจน์  ปัญนะ xxxxxx5950 14,250.00              ทุ่งใหญ่วิทยาคม

19 น.ส.มาวดี     รัตนานุภาพ xxxxxx2813 14,250.00              นาบอน

20 นางปุญชรัสม ์  รัฐอุทยั xxxxxx9129 14,250.00              เบญจมราชูทิศ

21 น.ส.มกุดา   ดว้งทอง xxxxxx8437 14,250.00              ปากพูน

22 นายราเชน     วรเมศวเ์มธา xxxxxx3753 14,250.00              ป่าบอนพิทยาคม

23 น.ส.ศิริพร       กลบัแป้น xxxxxx9308 14,250.00              ป่าพะยอมพิทยาคม

24 น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ xxxxxx9204 14,250.00              พระพรหมพิทยานุสรณ์

25 น.ส.รัชนาภรณ์   ชุมวงศ์ xxxxxx7155 14,250.00              ปากพนงั

ค่าจา้งครูธุรการ



26 น.ส.มณธิดา    ฤทธิเดช xxxxxx3725 14,250.00              ปากพะยนูพิทยาคาร

27 น.ส.ปัญปภสั    ชวดชุม xxxxxx7462 14,250.00              พทัลุง

28 นางสาวนนัทนา พนัธฤทธ์ิ xxxxxx5034 14,250.00              พทัลุงพิทยาคม

29 น.ส.ชุลีวลัย ์    อินทร์แกว้ xxxxxx2249 14,250.00              โยธินบ ารุง

30 นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ xxxxxx1068 14,250.00              ร่อนพิบูลยเ์กียรติ

31 น.ส.ออ้ยใจ      ขนุก าแหง xxxxxx8925 14,250.00              ศรีบรรพตพิทยาคม

32 นางองัคณา     กญัจนกาญจน์ xxxxxx8287 14,250.00              สตรีทุ่งสง

33 นางนงครั์ตน์    รัตนนุพงศ์ xxxxxx5712 14,250.00              สตรีปากพนงั

34 นายสราวธุ      ก  าราญศึก xxxxxx1224 14,250.00              สวนกุหลาบวิทยาลยั

35 น.ส.อนญัญา    ยงัอุ่น xxxxxx8327 14,250.00              สตรีพทัลุง

36 นายส าเริง   แกว้สาร xxxxxx6607 14,250.00              นิคมควนขนุนวิทยา

37 น.ส. สุภลกัษณ์   ทองศรีนุ่น xxxxxx6361 14,250.00              บางแกว้พิทยาคม

38 น.ส.พวงจิตตรี    สิงห์มณี xxxxxx5602 9,025.00                หารเทารังสีประชาสรรค์

39 น.ส.ธนญัญา    ศรีรัตน์ xxxxxx4846 14,250.00              เฉลิมราชประชาอุทิศ

40 น.ส.มณฑิรา   ไชยศร xxxxxx0802 14,250.00              บางขนัวิทยา

41 น.ส.วริยา     อนุวฒันากุล xxxxxx5848 14,250.00              ประภสัสรรังสิต

42 น.ส.สาธิยา    สุวรรณรัตน์ xxxxxx2226 14,250.00              ตะโหมด

43 นางจนัฑิมา     พลสวสัด์ิ xxxxxx1507 14,250.00              ทุ่งสง

44 นายเจนวิทย ์    ฉลาด xxxxxx2088 14,250.00              บา้นเกาะวิทยา

45 น.ส. ณัฐริกา    รังสิมนัตุชาติ xxxxxx0728 14,250.00              พรหมคีรีพิทยาคม

46 น.ส.วิไลลกัษณ์   ไทยสม xxxxxx9228 14,250.00              สิชลประชาสรรค์

47 น.ส.ศศิธร     เกียรติรุ่งโรจน์ xxxxxx7693 14,250.00              สิชลคุณาธารวิทยา

48 น.ส. เกษร       สุขช่วย xxxxxx0080 14,250.00              หวัไทรบ ารุงราษฎร์

49 นายพีรเชษฐ์    ทองบาง xxxxxx6532 14,250.00              ทรายขาววิทยา

50 น.ส.วรรณา    เปาะทองค า xxxxxx9718 14,250.00              นบพิต าวิทยา

51 นางอมรรัตน์   อินทสุวรรณ xxxxxx4542 14,250.00              ขนอมพิทยา



ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 นายสุพล       น ้าแกว้ xxxxxx4427 8,550.00                ควนเกยสุทธิวิทยา

2 นายด ารงเกียรติ    บุษบา xxxxxx0872 8,550.00                เฉลิมพระเกียรติฯ

3 นายอาพร   พรหมสมบติั xxxxxx6191 8,550.00                ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

4 น.ส.วิลยัภรณ์   สุขอนนัต์ xxxxxx5010 8,550.00                ทุ่งสงสหประชาสรรค์

5 นายสมรักษ ์    สงัเก้ือ xxxxxx0337 8,550.00                ทุ่งสงัพิทยาคม

6 นายมนตรี      ธานีรัตน์ xxxxxx2232 8,550.00                ปัญญาวธุ

7 นายจกัรวิทย ์   คงแป้น xxxxxx9432 8,550.00                พระพรหมพิทยานุสรณ์

8 นายถาวร     เลาแกว้หนู xxxxxx59400 8,550.00                ศรีบรรพตพิทยาคม

9 นางจุไรรัตน์     บวัเกตุ xxxxxx9017 8,550.00                โศภณคณาภรณ์

10 นายเท่ียง    หนูศรี xxxxxx7552 8,550.00                หานโพธ์ิพิทยาคม

11 นางสุภิญญา   คงดี xxxxxx4054 8,550.00                เกาะขนัธ์ประชาภิบาล

12 นายกุลวรรน์   สุขสด xxxxxx6037 8,550.00                หารเทารังสีประชาสรรค์

13 นายกิตติพงค ์   วงศส์วสัด์ิ xxxxxx4484 8,550.00                ละอายพิทยานุสรณ์

14 น.ส.จรวยพร    เผือกบุญรอด xxxxxx9317 8,550.00                ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

15 นายวรรณะ     ศกัด์ิจา้ย xxxxxx8526 8,550.00                อินทร์ธานีวิทยาคม

16 นายกุศล       ศรีพุฒ xxxxxx6146 8,550.00                พนางตุง

ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 นายณัฐนุกรณ์ เกลาฉีด xxxxxx2669 8,550.00                ป่าพะยอมพิทยาคม

2 นายประสิทธ์ิ   ขวญัคีรี xxxxxx4545 8,550.00                นาขยาดวิทยาคาร

ค่าจา้งนกัการภารโรง 

ค่าจา้งนกัการภารโรง  2 โรง 



ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 น.ส.ปรียาพร    แกว้มี xxxxxx1422 8,550.00                เฉลิมพระเกียรติฯ

2 นายขจรศกัด์ิ     มองเสมอ xxxxxx2903 8,550.00                เฉลิมพระเกียรติฯ

3 นายจารุ        ช่วยเก้ือ xxxxxx3709 8,550.00                จุฬาภรณราชวิทยาลยั

4 นายภาณุวฒัน์  วงศว์าริชยศิ์ลป์ xxxxxx1526 8,550.00                จุฬาภรณราชวิทยาลยั

5 นายไมตรี     เรืองเดช xxxxxx2751 8,550.00                จุฬาภรณราชวิทยาลยั

6 นางวนัดี      แยม้พรหม xxxxxx2539 8,550.00                จุฬาภรณราชวิทยาลยั

ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 น.ส.นิชา    ล  าดบัพงค์ xxxxxx7097 14,250.00              เบญจมราชูทิศ

2 น.ส.ภทัรวรินทร์ ภู่ทรัพยมี์ xxxxxx8869 14,250.00              สตรีทุ่งสง

3 น.ส.ภิญประไพ  พนัธุ์เล่ง xxxxxx0885 14,250.00              สตรีพทัลุง

4 นายชนะ     ไชยณรงค์ xxxxxx2777 14,250.00              พทัลุง

5 น.ส.อารยา   ขนุจิตร xxxxxx5310 14,250.00              กลัยาณีศรีธรรมราช

ครูประจ าการพกันอน

จนท.ประจ าห้องวิทยาศาตร์



ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 นางจารุณี     ยิม้เส้ง xxxxxx7044 14,250.00              เขาพงัไกร

2 นางวิจิตรา    พรหมบุญแกว้ xxxxxx4550 14,250.00              นาขยาดวิทยาคาร

3 นางเบญจวรรณ   นุ่นทอง xxxxxx5258 14,250.00              เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา

4 น.ส.โสรยา    ชูสุวรรณ์ xxxxxx5645 14,250.00              ตระพงัพิทยาคม

5 น.ส.ยพุนาถ   สวนจนัทร์ xxxxxx4403 14,250.00              ดอนศาลาน าวิทยา

6 น.ส.กิตติยากรย ์  สมนึก xxxxxx3795 14,250.00              ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

7 น.ส.จิราภรณ์    จนัทร์ชุม xxxxxx1440 14,250.00              โมคลานประชาสรรค์

8 น.ส.วิไลพร    ช่วยมณี xxxxxx4866 14,250.00              อินทร์ธานีวิทยาคม

9 น.ส.ภทัรวลินทร์  จนัทร์คง xxxxxx1851 14,250.00              โศภณคณาภรณ์

10 น.ส.ชวลักรป์   พิกุลงาม xxxxxx3494 14,250.00              วงัหินวิทยาคม

11 นายพงศพ์นัธ์   พฤกษศรี xxxxxx3575 12,825.00              พนางตุง

12 นายเฉลิมชนม ์  ชาญกนั xxxxxx6706 14,250.00              ตรีนิมิตรวิทยา

13 นายสิทธิชยั    แจ่มจรัส xxxxxx6208 14,250.00              ประสาธน์ราษร์บ ารุง

14 น.ส.ณิธฐ์ชิตา    ปานกง้ xxxxxx2156 14,250.00              อุดมวิทยายน

15 น.ส.พุธชาติ   วงคส์วสัด์ิ xxxxxx7033 14,250.00              ละอายพิทยานุสรณ์

16 นายมนิุด    แสงศรี xxxxxx2236 14,250.00              บา้นเกาะวิทยา

17 น.ส.ชิดชนก    หยูห่นูสิงห์ xxxxxx4048 14,250.00              ทุ่งสงัพิทยาคม

18 น.ส.ธญัชนก    กรดกางกั้น xxxxxx1420 14,250.00              นางเอ้ือยวิทยา

19 นางอภสัสรณ์    ศิริ xxxxxx5524 14,250.00              ทอ้งเนียนคณาภิบาล

20 น.ส.โบรินดา    หนูดว้ง xxxxxx4334 14,250.00              พรหมพินิตชยับุรี

21 นางปิยรัตน์   รัตนบุรี xxxxxx5689 14,250.00              ทุ่งสงสหประชาสรรค์

22 วา่ท่ี  ร.ต.ธีรพงษ ์   ใจหมั้น xxxxxx5457 14,250.00              สิชลประชาสรรค์

23 นายจเร     บุญชูช่วย xxxxxx2576 14,250.00              ทรายขาววิทยา

24 น.ส.ป.สลิล   พรหมนิล xxxxxx4324 14,250.00              เชียรใหญ่

ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต



ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 นางดุจกาญจน์   วฒันสุภากาญจน์ xxxxxx7906 8,550.00                กงหราพิชากร

2 นางอจัริยา      ก่ิงทองมาก     xxxxxx7079 8,550.00                ควนพระสาครินทร์

3 น.ส.มยรีุย ์      เสือล่อง xxxxxx4493 8,550.00                เฉลิมราชประชาอุทิศ

4 น.ส.จนัทิมา    จนัทวาส xxxxxx5722 8,550.00                ทางพูนวิทยาคาร

5 น.ส.สุภาลกัษณ์   พ่อคา้ xxxxxx9424 8,550.00                ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

6 น.ส.วิลาวณัย ์    เมฆใหม่ xxxxxx3368 8,550.00                นบพิต าวิทยา

7 น.ส.จริยา     หวนัเหล็ม xxxxxx5888 8,550.00                ปากพูน

8 น.ส.กมลนทัธ์    ก่ิมล่อง xxxxxx6857 8,550.00                เทพราชพิทยาสรรค์

9 น.ส.นาซนีน     พชัรี xxxxxx5699 8,550.00                เมืองนครศรีธรรมราช

10 น.ส.อโนชา     ทองเนียม xxxxxx2138 8,550.00                เขาชยัสน

11 น.ส.สุนิษา     รัตนะ xxxxxx2672 8,550.00                ตะโหมด

12 น.ส.ทิพวรรณ   รัตนบุรี xxxxxx9935 8,550.00                กรุงหยนัวิทยาคาร

13 น.ส.กฤษณา  อกัษรรัตน์ xxxxxx9835 8,550.00                หารเทารังสีประชาสรรค์

14 นายธีระพงศ ์   ช่วยเกิด xxxxxx2277 8,550.00                บางขนัวิทยา

15 น.ส.พจนา     ทรัพยด์ า xxxxxx8034 8,550.00                เกาะขนัธ์ประชาภิบาล

ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 น.ส.เนตรชนก    สงประสพ xxxxxx9918 14,250.00              เฉลิมพระเกียรติฯ

2 น.ส.วิชชุดา      สาระพล xxxxxx9072 14,250.00              เฉลิมพระเกียรติฯ

3 น.ส.สมาพจัน์     ศรีสุวรรณ xxxxxx3178 14,250.00              เฉลิมพระเกียรติฯ

ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 น.ส.อภิรดี      ส่งศรี xxxxxx8513 14,250.00              ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

พ่ีเล้ียงเด็กพิการเร่วม

ค่าจ ้งครูพระราชด าริ

ครูวิทย ์-คณิต



ล าดบั ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 นายธีรพจน์     พิทกัษหิ์รัญพงศ์ xxxxxx9239 8,550.00                

2 น.ส.หน่ึงฤดี     จนัทร์ทิพย์ xxxxxx4635 8,550.00                

3 น.ส.ชฎาภรณ์    ฤกษช์ะงาย xxxxxx6975 8,550.00                

พนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถ


