
ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขบัญชี หมำยเหตุ

นายประโยชน์  ชยัณรงค์ 4,600.00       8350512571 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ

นางสรินยา   ตุลยศกัด์ิ 10,000.00     8220244151 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยใน)

นางสมยา   อธิมุตติกุล 730.00          8201068645 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นางวิลาศ    จนัทร์ณรงค์ 1,064.00       8011803085 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นางอุทยัวรรณ   วรรณพงศ์ 638.00          8011105159 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นางสาวสุจิรา   บวัสาม 920.00          8281051515 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นายพรศกัด์ิ   โสภโณวงศ์ 6,500.00       8011423142 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นางสาวสุจิตรา   พนัธนิตย ์ 710.00          8011428411 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นางพวงนอ้ย  รักษท์อง 4,276.00       9080811971 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นางบณัฑิต   แกว้บุญส่ง 50.00            9081321447 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นายสุพงษ ์  ศรีสุวรรณวิเชียร 780.00          9081384589 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ (ผูป่้วยนอก)

นายสุวิจกัษณ์   สายช่วย 14,600.00     8330070956 ค่าการรักษาพยาบาล

นางนวมน   สามคัคี 2,670.00       8151462132 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางนวมน   สามคัคี 8,700.00       8151462132 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางกญัญพิ์ดา   จงคง 3,000.00       8160717784 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางธนภรณ์   ฉายประทีป 1,790.00       8011592777 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางพรณีย ์  ถวาย 760.00          8131244156 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางสาวแพรพรรณ  ทองมาก 3,554.00       8131244067 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นายณรงค ์ แกลว้กลา้ 395.00          8131243990 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางสาวสนหอม   ทองด า 2,840.00       8260065509 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางผ่องศรี   ศรีมีชยั 2,250.00       8261203581 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางนิชกุล   ใจมนต์ 680.00          8261220087 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม 2,756.00       8010746487 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ 5,250.00       8011808192 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นายสรวิศ   เพชรภูมิภทัร 1,712.00       8220497734 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

ค่ำกำรศึกษำบุตร, ค่ำรักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร



ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขบัญชี หมำยเหตุ

นายสุนนัท ์  รัตนะ 250.00          1670008576 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางดุษฎี   ชายภกัตร์ 200.00          8131172007 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางขวญัจุธาม ์ ทรัพยเ์จริญ 550.00          6781997750 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางช่อทิพย ์  ใจแจง้ 730.00          8131111474 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นายพีระพงษ ์  สองวิหค 1,162.00       8280236929 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางวธญัญู  ทองเหลือ 730.00          8161328889 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นายชยันุรักษ ์  ศรีวิสุทธ์ิ 1,860.00       8280571523 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางอุทยั   พิกุลงาม 900.00          8151283106 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นายจรูญ  บุญลอ้ม 1,580.00       8261345882 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นายจิรวฒัน์   โสมแกว้ 3,530.00       8050643336 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

น.ส.ศิราพร   ศิธราชู 5,220.00       9815599542 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางสาวกุลนนัท ์  ขนุทองจนัทร์ 2,814.00       8201346815 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นายปฎิเวช  แกว้นาม 1,780.00       8140026573 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยนอก)

นางสาวณฐัมน   ทองค า 330.00          9260416515 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นางนภาวรรณ   แกว้ทอง 1,090.00       9131265790 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นางสาวสุธาสินี   ทองแกว้ 3,262.00       9130462797 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นายนิยม  กาวชู 930.00          9081198777 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นางศิริวรรณ  ขนุรักษ์ 1,306.00       9081647407 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นางสาวฐิตินนัท ์  ผ่องสุข 1,574.00       9210184238 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นายปราโมทย ์  หลกัไชย 529.00          9081388835 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นายยทุธนา   ศรีวิโรจน์ 461.00          9261043941 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นายวิสุทธ์ิ   ทองช่วย 2,538.00       9081476114 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นางสานีหยะ   สันหรีม 560.00          9130476798 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นางนุศรา   ลอยคลงั 2,790.00       9080608556 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นายศรายธุ   ศรีสุวรรณ 1,286.00       9081364642 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)

นางสาวศิริวรรณ   ญาณสังฆพนัธ์ 830.00          9081199684 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พทัลุง (ผูป่้วยนอก)
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นายชากริช   สมยัสงฆ์ 8,349.50       8161607729 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยใน)

นายจิรัฎฐ์   รัตนพนัธ์ 4,505.50       8150206698 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยใน)

นายอรรถพร   อกัษรน า 8,000.00       8280588582 ค่าการรักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ (ผูป่้วยใน)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6,871.00       8016006779 คชจ.ด าเนินโครงการ


