
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนชะอวด (ที ่ศธ 04307.39/88 ลว. 3 ม.ีค. 65/9292) 9,381.50    

1 น.ส.ศิรินทร์  พิชัยยุทธ์ ตนเอง 9,381.50 9,381.50  8220005602
โรงเรียนบา้นเกาะวิทยา (ที ่ศธ 04307.60/029 ลว. 3 ม.ีค. 65/7494) 4,052.00    

2 นางองิอร  นาคศูนย์ มารดา นางจ าเนียร  กนัไพเราะ 2,237.00        2,237.00  8161353069
3 นางพัชรี  ภนูฤมิต บตุร ดช.ลภณธร ภนูฤมติร 1,815.00        1,815.00  3630282547

13,433.50 13,433.50 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนเชยีรใหญส่ามคัคีวิทยา (ที ่ศธ 04307.37/028 ลว. 24  ก.พ. 65/7230) 7,230.00    

1 นายทัศนยั  ทัศโร มารดา นางผ่อง  ทัศโร 7,230.00 7,230.00  8261087131
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (ที ่ศธ 04307.42/74 ลว. 11  ม.ีค. 65/611) 611.00      

2 นางสาวอษุณี  หนแูกว้ ตนเอง 611.00          611.00    8220601590
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ (ที ่ศธ 04307.67/31 ลว. 10 ม.ีค. 65/120) 120.00      

3 นางสาวพันธิมา  เชาวลิต มารดา นางหนูอ  า  เชาวลิต 120.00          120.00    8280422595
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม (ที ่ศธ 04307.59/310  ลว. 14  ม.ีค. 65/1039) 1,039.00    

4 นางพิมพ์ชนก  วรรณมาศ บตุร ด.ญ.ภษูณิศา วรรณมาศ 1,039.00        1,039.00  8010641588
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา (ที ่ศธ 04242.49/057  ลว. 9  ม.ีค. 65/433) 433.00      

5 นางเพ็ญนภา  คูวิบลูย์ศิลป์ มารดา นางอทุัย สิงหพันธ์ 433.00          433.00    8150366709
โรงเรียนตระพังพิทยาคม  (ที ่ศธ 04307.52/50 ลว. 3 ม.ีค. 65/2460) 1,560.00    

6 นางนฎัฐพร  บญุกอง บดิา นายบรรจง  วงศ์สวา่ง 1,560.00        1,560.00  8151254254
(ลด900/ค่านวดและประคบสมนุไพรฯ รหสั 58130 เบกิได้คร้ังละไมเ่กนิ 250 บาท
ไมเ่กนิวันละ 1 คร้ัง และไมเ่กนิ 3 คร้ัง/สัปดาห์-ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบ
และค่าบริการทางการแพทย์)
โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์นครศรธีรรมราช ในพระราชปูถัมภ์(ที ่ศธ 04307.15/163 ลว. 4 ม.ีค. 65/7663.50) 6,963.50    

7 นายจรูญ  บญุล้อม มารดา นางเอยีด  บญุล้อม 1,370.00        1,370.00  8261345882
8 นายณรงค์ศักด์ิ  ร่มเย็น ตนเอง 610.00          5,593.50  8260230739

(ลดตนเอง340/ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ตามอตัราที ก าหนด)
บดิา นายสนั น  ร่มเย็น 2,656.00        

มารดา นางละไม ร่มเย็น 2,327.50        
(ลดมารดา 360/ค่ายานอกบญัชีฯไมม่หีนงัสือรับรอง ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลมหาราชฯ )
โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์ (ที ่ศธ 04307.53/105 ลว. 7 ม.ีค. 65/8950) 8,710.00    

9 นางนภิา  หนทูอง ตนเอง 710.00          710.00    8010273139
(ลด240/ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ตามอตัราที ก าหนด)

10 นางสาวรอฮีมะห ์เด็ง บดิา นายอมูา  เด็ง 8,000.00        8,000.00  6777953590

26,666.50 8,710.00
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ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายณัฐชัย  สมจิต ตนเอง 1,500.00        1,500.00 8261088774

1,500.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางล าดวน  วัลลีย์ ตนเอง 3,600.00 3,600.00 8161133042
2 นายชาติชาย  ทองเลี ยมนาค ตนเอง 2,580.00 2,580.00 8161246785
3 นางวรรณี  อ านกัมณี ตนเอง 930.00 930.00 8151457848

7,110.00 7,110.00รวมทัง้สิน้
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