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1 รร.สิชลคุณาธาร 32,200.00     

xxxxxx2492 นายทวชัชยั   นางนวล นายทตัพิชยั   นางนวล 1,425.00       2/2562

น.ส.ทิพรดา   (รัชชุกร) นางนวล 1,500.00       2/2562

xxxxxx5047 นายปริญญา  นุ่มนอ้ย ด.ช.ศราภรณ์  นุ่มนอ้ย 2,400.00       2/2562

นายศุภวิชญ ์   นุ่มนอ้ย 12,500.00     2/2562

ด.ญ.ปิยนุช   นุ่มนอ้ย 175.00          2/2562

xxxxxx2951 นางจุติพร  ชาญณรงค์ น.ส.นิสากร  ชาญณรงค์ 14,200.00     1/2562

2 รร.พระพรหมฯ 4,181.25       

xxxxxx9266 นายสุธี  คชาผล ด.ช.ชินบุญ  คชาผล 2,381.25       1/2562

xxxxxx3120 นางกษมาวดี   ก  าลงัเก้ือ ด.ช.ธนภูมิ   ก  าลงัเก้ือ 1,800.00       2/2562

3 รร.พิปูนสงัฆรักษฯ์ 10,200.00     

xxxxxx2878 นางรัตนา  วิเวกรวงทอง นายพฒันพงศ ์ วิเวกรวงทอง 10,200.00     2/2562

4 รร.เชียรใหญ่ 24,000.00     

xxxxxx3179 นางจ านงค ์ จุลพรหม นส.ณฎัฐริณีย ์ จุลพรหม 13,500.00     2/2562

xxxxxx6311 นางจุฑามาศ   ยิง่ยงศ์ ด.ช.พิชญ ์  ยิง่ยงศ์ 1,500.00       2/2562

xxxxxx6198 นางนพรดา   สารไสยา ด.ญ.นาราภทัร  สิทธิกุล 9,000.00       2/2562

5 รร.นาบอน 28,850.00     

xxxxxx9780 นายอุดมรัตน์   สุขสม นายศุภณฐั   สุขสม 12,000.00     2/2562

xxxxxx5660 นายวนัทยา  ช านาญกิจ นายชนกนัต ์ ช านาญกิจ 1,800.00       1/2562

xxxxxx4534 นายชีพ   สุวรรณชยั นายวรเมธ  สุวรรณชยั 9,400.00       2/2562

น.ส.พรพร   สุวรรณชยั 3,250.00       2/2562

xxxxxx6797 นางเกศกนก  เขียวนอ้ย ด.ช.กนัตธี์ร์  เขียวนอ้ย 2,400.00       2/2562

6 รร.บา้นเกาะฯ 24,239.00     

xxxxxx9789 นายณฐัดนยั  สายวิจิตร ด.ช.กิตติชาติ   สายวิจิตร 10,200.00     2/2562

xxxxxx2547 นางพชัรี   ภูนฤมิต ด.ช.ลภณธร  ภูนฤมิต 1,329.00       2/2562

xxxxxx4471 นางกนกกาญจน์   พลูพิพฒัน์ นายพยทุเกียรติ  พลูพิพฒัน์ 7,910.00       2/2562

xxxxxx3621 นางพวงทิพย ์  ประจุคมน์ผล ด.ญ.พรปวีณ์   ประจุคมน์ผล 2,400.00       1/2562

ด.ญ.พรปวีณ์   ประจุคมน์ผล 2,400.00       2/2562

7 รร.ทางพนูฯ 7,600.00       

xxxxxx9345 นายปกรณ์  เพญ็นุกูล นางสาวกรวิภา  เพญ็นุกูล 3,250.00       2/2562

xxxxxx9620 นายเดโช   ประดงจงเนตร น.ส.กญัญว์รา   ประดงจงเนตร 2,400.00       2/2562

xxxxxx6181 นางสุกานดา   เงินแกว้ น.ส.ตรีธารทิพย ์   เงินแกว้ 1,950.00       2/2562

8 รร.โศภณฯ 14,900.00     

xxxxxx7670 นางกาญจนา  ปานสงัข์ น.ส.นงนภสั  ปานสงัข์ 12,500.00     2/2562

ดญ.บุณยวีร์  ปานสงัข์ 2,400.00       2/2562

 หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครูนครศรีธรรมราช
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9 รร.พรหมคีรีฯ 37,200.00     

xxxxxx0771 นายอนิรุธ  สิงห์บ ารุง นายอมัรินทร์   สิงห์บ ารุง 12,100.00     2/2562

xxxxxx4115 นายชยัณรงค ์ วิไลศรี นายชชัชยั   วิไลศรี 12,500.00     2/2562

xxxxxx5242 นายปณิดล  ปานช่วย ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ปานช่วย 2,900.00       2/2562

xxxxxx9997 นายคชานนท ์ ฉ ่าเมืองปักษ์ ดช.ภทัรกร  ฉ ่าเมืองปักษ์ 2,900.00       1/2562

ดช.ภทัรกร  ฉ ่าเมืองปักษ์ 2,900.00       2/2562

xxxxxx8121 นายปรีชา  มุสิกอง ด.ญ.ธญัรดา  มุสิกอง 1,950.00       1/2562

ด.ญ.ธญัรดา  มุสิกอง 1,950.00       2/2562

10 รร.สระแกว้ฯ 4,800.00       

xxxxxx9388 เจนจิรา  รักษท์อง ด.ญ.ณฐมน  รักษท์อง 2,400.00       1/2562

ด.ญ.ณฐมน  รักษท์อง 2,400.00       1/2562

11 รร.วงัหินวิทยาคม 4,000.00       

xxxxxx6496 นางบุณยกร   อินทร์แกว้ศรี ด.ญ.ธนชัชา  อินทร์แกว้ศรี 1,900.00       2/2562

ด.ญ.ชนมน   อินทร์แกว้ศรี 2,100.00       2/2562

12 รร.คงคาประชารักษ์ 35,250.00     

xxxxxx8335 นายสากล   ดอกบวั นายสิรวิชญ ์  ดอกบวั 11,000.00     2/2562

นายณฐักมล   ดอกบวั 8,500.00       2/2562

xxxxxx9324 นายพยสั   คีรีพนัธุ์ ด.ช.บรรณวฒัน์  คีรีพนัธุ์ 2,000.00       2/2562

ด.ญ.นทัธ์หทยั   พรหมมา 1,250.00       2/2562

xxxxxx8870 นางจุฑาภรณ์   ทองคงแกว้ น.ส.ชญาภสั  ทองคงแกว้ 12,500.00     2/2562

13 รร.เสมด็จวน 25,000.00     

xxxxxx9748 นายสายณัห์      ดูดวง น.ส.ณฎัฐนนัท ์   ดูดวง 25,000.00     1/2562

14 รร.ชา้งกลางฯ 1,800.00       

xxxxxx4713 นางวิลาด  พรหมเกิด ด.ช.นิรวชัร์  พรหมเกิด 1,800.00       2/2562

15 รร.ทุ่งสงวิทยา 41,800.00     

xxxxxx6613 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ด.ช.ชนสิษฎ ์ เพชรสงค์ 2,400.00       2/2562

xxxxxx2328 นางอจัฉราภรณ์   คงแป้น ด.ช.ณฐัดนยั   คงแป้น 600.00          2/2562

xxxxxx8892 นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้ ด.ช.สณัหรัฐ  เก้ือนุย้ 1,900.00       2/2562

xxxxxx5412 นางกฤติกา  จ  านง นายธญัวฒิุ    จ  านง 1,900.00       2/2562

น.ส.ธญัชนก   จ  านง 25,000.00     1/2562

xxxxxx9864 นางเพญ็ศรี   หนูหนอง นายสรวิศ   หนูหนอง 10,000.00     2/2562

16 รร.เชียรใหญ่ 44,300.00     

xxxxxx9021 นางเบญจา  พลเดช นส.ธมนวรรณ  พลเดช 9,900.00       1/2562

xxxxxx6601 นางสุภาภรณ์  ศรีจนัทร์ทิพย์ น.ส.ณฎัฐณิชา  ศรีจนัทร์ทิพย์ 25,000.00     1/2562

xxxxxx6649 นายนนัทยา   สุวรรณมณี ดช.ชชัพล  สุวรรณมณี 600.00          2/2562

xxxxxx9330 นางภทัรา   ชายวงศ์ ด.ช.นนทพทัธ์   ชายวงศ์ 2,000.00       2/2562

ด.ช.ณฎัฐพล   ชายวงศ์ 6,800.00       2/2562
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17 รร.สตรีทุ่งสง 19,900.00     

xxxxxx3798 นางสุจิรา  รัตนบุรี น.ส.เพชรณิชา  รัตนบุรี 2,400.00       2/2562

xxxxxx1907 นางวิสาขะ  บุญปถมัภ์ น.ส.นรกมล  บุญปถมัภ์ 2,100.00       2/2562

xxxxxx5433 นางศุภนุช  ศรีจนัทร์ ด.ช.นนทกร  สุทธิผกาพนั 2,400.00       2/2562

xxxxxx9456 นางณภทัร   เมืองไทย ด.ช.ตฤณภทัร   เมืองไทย 2,000.00       2/2562
ดช.ภูภฎั  เมืองไทย 2,000.00       2/2562

xxxxxx2567 นายวฒิุชยั  จีนเมือง ดช.พชัร  จีนเมือง 2,400.00       2/2562

xxxxxx6563 นางจิราภรณ์   กวีพนัธ์  (แป้นสุข) ด.ญ.เขมจิรัสย ์ กวีพนัธ์ 2,400.00       2/2562

xxxxxx0708 นายธญัญเทพ  แสวงกาญจน์ ด.ช.กิตติภณ  แสวงกาญจน์ 2,100.00       2/2562

xxxxxx4427 นายพิพฒัน์  มารคค์งแกว้ ดญ.พิพรรธา   มารคค์งแกว้ 2,100.00       2/2562

18 รร.โยธินบ ารุง 49,100.00     

xxxxxx3044 นางจุลีพร  ภู่พงศเ์พช็ร นส.จิดาภา  ภู่พงศเ์พช็ร 25,000.00     2/2562

xxxxxx2096 นางสุนิสา   สงวนถว้ย ด.ญ.ณฐักมล   สงวนถว้ย 2,200.00       2/2562

นายกฤตภคั   สงวนถอ้ย 12,500.00     2/2562

xxxxxx4417 นางปรียานุช  กิจเกตุ นายบณัฑิต   กิจเกตุ 2,400.00       2/2562

xxxxxx7059 นายอมรินทร์  สุขประดิษฐ์ นางสาวจิตา  สุขประเสริฐ 7,000.00       2/2562

19 รร.เสาธงวิทยา 28,050.00     

xxxxxx6733 นางวิชาญ  พรหมศร น.ส.ธนพร   พรหมศร 1,200.00       2/2562

xxxxxx2933 นายสมยศ  ไชยสุภา นายสมกมล  ไชยสุภา 11,000.00     2/2562

xxxxxx4071 นางรัตติญา  บุญเรือง ด.ช.ทศัน์ภูมิ  บุญเรือง 1,950.00       2/2562

xxxxxx4895 นางสุภคัสรณ์  เลิศเฉลิมอธิกุล นส.ทกัษพร  รัสมะโน 11,500.00     2/2562

ดช.สิรภพ  รัสมะโน 2,400.00       2/2562

20 รร.ทุ่งสหประชาสรรค์ 39,200.00     

xxxxxx6698 นายจิรัฎฐ์  รัตนพนัธ์ นายธีรภทัร  รัตนพนัธ์ 10,000.00     2/2562

xxxxxx1793 นายอนุชา   สุรพงศามาศ นายปวเรศ   สุรพงศามาศ 12,000.00     2/2562

xxxxxx2927 นางปรีดา  ดิษฐ์สาคร ด.ญ.ปัญญาพร  ดิษฐ์สาคร 2,400.00       2/2562

ด.ช.ศุภกร  ดิษฐ์สาคร 2,100.00       2/2562

xxxxxx6822 นายไสว  คงไพฑูรย์ น.ส.ณฎัฐธิดา  คงไพฑูรย์ 10,600.00     2/2562
ด.ช.อินทชั  คงไพฑูรย์ 2,100.00       2/2562

21 รร.ทรายขาว 4,800.00       
xxxxxx5532 นางจุฬารัตน์   ทองยงั ด.ญ.จิณห์ณิชา  ทองยงั 2,400.00       2/2562

ด.ช.ศรัณยก์ร   ทองยงั 2,400.00       2/2562
22 รร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 54,150.00     

xxxxxx6943 นางธนวรรณ  ทองแกว้ นายโกเมนเอก  ทองแกว้ 12,500.00     2/2562
xxxxxx6951 นายเรืองเดช   วิชยัดิษฐ์ ด.ช.รามิล   วิชยัดิษฐ์ 1,950.00       2/2562

นส.รดา  วิชยัดิษฐ์ 12,500.00     2/2562
xxxxxx7842 นายสมหมาย   โศภิษฐิกุล นายพทัธดนย ์   โศภิษฐิกุล 25,000.00     1/2562
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น.ส.ชุติกาญจน์   โศดิษฐิกุล 2,200.00       2/2562

23 รร.สิชลประชาสรรค์ 15,000.00     

xxxxxx4415 นายสกล   จรุงกิจสิทธิกุล น.ส.ชนกกานต ์  จรุงกิจสิทธิกุล 12,000.00     2/2562

xxxxxx3621 นายอภิชยั   ณ นคร นายพิทวสั   ณ นคร 3,000.00       2/2562

24 รร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์25,000.00     

xxxxxx8732 นางพชัจิรา เพนเทศ น.ส.วนชัพร   เพนเทศ 12,500.00     2/2562

xxxxxx1215 น.ส.อจัจิมา   ขวญัเมือง นายฐิติวฒัน์  สวนกูล 12,500.00     2/2562

25 รร.มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 3,500.00       

xxxxxx6763 นางโสภา  เสง้สุย น.ส.ดนยา   เสง้สุย 2,000.00       2/2562

xxxxxx1326 นางสาวศุภภ์ารัตน์  ยกทวน นส.ทรรวรีก ์(จิตจ านง)  บวัสม 1,500.00       2/2562

26 รร.โมคลานประชาสรรค์ 9,283.50       

xxxxxx2224 นายถาวร  ยอดเจริญ นายธนวฒัน์  ยอดเจริญ 7,783.50       2/2562

xxxxxx8654 นายธรรมรัตน์  วงศสุ์วรรณ  ด.ญ.เทวิดา    วงศสุ์วรรณ 1,500.00       2/2562

27 รร.ตรีนิมิตร 3,150.00       

xxxxxx2610 นายพรพมิล  พลายด้วง น.ส.ชลธชิา      พลายด้วง 3,150.00       2/2562

28 รร.เทพราชพิทยาฯ 2,400.00       

xxxxxx3447 นางสิริรัฐ   แกว้คง ด.ญ.กฤษชนก  แกว้คง 2,400.00       2/2562

29 รร.กา้งปลาฯ 38,850.00     

xxxxxx3106 นางอุทยั   พกิุลงาม น.ส.ภทัรสุดา   พกิุลงาม 9,300.00       2/2562

xxxxxx9638 น.ส.ปาริชาติ   เกตุแกว้ ด.ญ.พิชญธิดา   สีนุย้คง 1,900.00       2/2562

xxxxxx3734 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง นางสาวกมลฉตัร  พิกุลทอง 11,500.00     1/2562

นางสาวกมลฉตัร  พิกุลทอง 11,500.00     2/2562

นางสาวภทัรธิดา  พิกุลทอง 2,550.00       1/2562

นางสาวภัทรธิดา  พิกุลทอง 2,100.00       2/2562

30 รร.เบญจมราชุทิศ 70,450.00     

xxxxxx4191 นางจิราภรณ์  ชูตั้งตน้ นายศุภกฤต  จุติภาค 11,000.00     2/2562

xxxxxx9816 นางชุติรัตน์   สุวรรณทิพย์ น.ส.ณิชารีย ์ สุวรรณทิพย์ 10,800.00     2/2562

xxxxxx5203 วา่ท่ี ร.ต.คุณาวฒิุ  ศรีสุวรรณ น.ส.กวินนา    ศรีสุวรรณ 12,500.00     1/2562

น.ส.กวนินา    ศรีสุวรรณ 12,500.00     2/2562

xxxxxx3007 นางจตุพร  บุญเล้ียง(จตุรลาวลัย)์ นายฤทธิกรณ์  บุญเล้ียง 6,000.00       2/2562

xxxxxx0670 นางสาวมณัฑนา  รัตนบุรี ด.ชณฐัพชัร์  รัตนบุรี 1,750.00       2/2562

xxxxxx1107 นายไพฑูรย ์  ไทยพนัธ์ นายพิชญะ  ไทยพนัธ์ 1,950.00       2/2562

ด.ช.พิชญตม ์  ไทยพนัธ์ 1,950.00       2/2562

xxxxxx9860 นางรักษช์ล  พสัดุสาร นายศุภณฐั   พสัดุสาร 9,000.00       2/2562

xxxxxx1570 นายพหล  จุลนวล นส.นฐพชัร  จุลนวล 3,000.00       2/2562

31 รร.ช้างกลาง 25,900.00     

xxxxxx1617 นายไชยยันต์  รัตนบรีุ นายรัษฎากร  รัตนบรีุ 9,300.00       2/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

xxxxxx1420 นางละออ  ชนกชนีกุล นส.ชยุดา  ชนกชนีกุล 10,700.00     2/2562

นส.ชยามร  ชนกชนีกุล 5,900.00       2/2562

32 รร.ท่านครญาณฯ 25,750.00     

xxxxxx7100 น.ส.สุจิตรา   บญุแก้ว นายราชพงศ์   พรหมจันทร์ 600.00          2/2562

xxxxxx7889 นางนงนภสั   ธาระปรีชากุล นายสรารักษ ์ ธาระปรีชากุล 9,400.00       2/2562

xxxxxx6881 นายสุนทร   ทองเอียด นายวฒิุภทัร     ทองเอียด 3,250.00       2/2562

น.ส.สลินทิพย ์  ทองเอียด 12,500.00     2/2562

33 รร.เฉลิมราชฯ 29,150.00     

xxxxxx1111 นายพงศสิ์ทธ์ิ  สิริกาญจน์ นส.ภณัทิรา  สิริกาญจน์       11,650.00 2/2562

xxxxxx2499 นายจรินทร์  ทองปัสโน นางสาวดวงกมล  ทองปัสโน 9,400.00       2/2562

นายณรงค์ฤทธิ ์  ทองปสัโน 8,100.00       2/2562

34 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 17,200.00     

xxxxxx6096 นายววิฒัน์  ศรีสังขืทอง นายหฤษฎ ์ ศรีสังข์ทอง 12,700.00     1/2562

xxxxxx5876 นายบุญณรงค ์  ขลิบทอง น.ส.ชนชนก  ขลิบทอง 1,500.00       2/2562

น.ส.ชนนิกานต์   ขลิบทอง 3,000.00       2/2562

35 รร.สตรีทุ่งสง 31025

xxxxxx6131 นางจาริณี   รักอาชีพ นายอมรกิตติ   รักอาชีพ 1,425.00       2/2562

xxxxxx5923 นางรัตนภรณ์   ไกรนรา ด.ช.กจัญจน์   ไกรนรา 2,200.00       2/2562

xxxxxx0668 นางสุวมิล  เชื้อเหล่าวานิช นายชลนท ี เชื้อเหล่าวานิช 12,500.00     1/2562

นายชลนท ี เชื้อเหล่าวานิช 12,500.00     2/2562

xxxxxx6783 นางคนึงนิจ   กลีบแก้ว ด.ช.ชูวงศ์   ไชยทอง 2,400.00       2/2562

36 รร.นางเอ้ือย 16,600.00     

xxxxxx7154 นางรัตนา   คะหะวงศ์ นายธีธชั   คะหะวงศ์ 10,600.00     2/2562

นายพรัีช   คะหะวงศ์ 6,000.00       2/2562

37 รร.บางขัน 4,300.00       

xxxxxx6993 นายเกษมศักด์ิ   หนูชุม ด.ช.ณภทัร   หนูชุม 2,400.00       2/2562

ดช.จิรภทัร  หนุชุม 1,900.00       2/2562

38 รร.ทุ่งใหญ่วทิยาคม 35,150.00     

xxxxxx3089 นายสุวรรณ   ดิษฐฐาน น.ส.ชญานิษฐ์   ดิษฐฐาน 11,000.00     2/2562

xxxxxx1715 นางจุฑานาฎ   เมฆเจริญววิฒันา ด.ช.ณัฐเศรษฐ์    เมฆเจริญววิฒันา 2,400.00       2/2562

ด.ช.จักรกฤษฎ ์  เมฆเจริญววิฒันา 1,500.00     2/2562

xxxxxx0092 นายสมชาย   เพช็รข า นายยศภทัร์   เพช็รข า 7,750.00     2/2562

xxxxxx5077 นายอภยัรัตน์   บวัเผียน นายอภวิฒัน์   บวัเผียน -            2/2561 เบิกไม่ได้

นส.จิรัชญา  บวัเผียน 12,500.00   2/2562

39 รร.คีรีราษฎร์ฯ 4,000.00       

xxxxxx3588 นายสมมารถ  จ านองวฒิุ น.ส.ภทัรศยา   จ านองวฒิุ 4,000.00     2/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

40 รร.นาบอน 6,600.00       

xxxxxx9782 นายอุดมรัตน์   สุขสม ด.ญ.พมิพม์าฎา  สุขสม 2,100.00     2/2562

xxxxxx2786 นายธนิต  ชูมาก ด.ช.ธรณิศวร์   ชูมาก 2,400.00     2/2562

xxxxxx6584 นางจิตตินันท ์ รัตนบรีุ ด.ญ.มณินทร  รัตนบรีุ 2,100.00     2/2562

41 รร.ชะอวด 68,700.00     

xxxxxx7127 นายจทณั  คงทอง น.ส.รุ่งทพิย์    คงทอง 12,500.00   2/2562

xxxxxx4242 นายก่อเกียรติ  ทพีารัตน์ ด.ญ.กวสิรา  ทพีารัตน์ 2,000.00     1/2562

xxxxxx1902 นายณรงค์  วงัปรีชา น.ส.จริรัชยา   วงัปรีชา 12,500.00   2/2562

นายธนกฤต   วงัปรีชา 12,500.00   2/2562

xxxxxx7924 นายกรุงทอง  มามาก ด.ช.ณัฐพฒัน์  มามาก 2,100.00     2/2562

ด.ญ.ณัฐรดา  มามาก 2,100.00     2/2562

xxxxxx7990 นางสุจิตรา  สุวรรณา นางสาวกิตติวรรณ  สุวรรณา 12,500.00   2/2562

xxxxxx8160 นางสมศรี   โพทะโสม นายธรรมนูญ  โพทะโสม 12,500.00   2/2562

42 รร.เตรียมอุดมฯ 19,250.00     

xxxxxx9629 นางวนัดี   แปน้สุข(ฮอฟสตาด) ด.ญ.จีน่า  แปน้สุข(ฮอฟสตาด) 2,900.00     2/2562

xxxxxx5540 นางกันตยา   กระจาย ด.ช.สวา่งบญุ   กระจาย 7,900.00     2/2562

xxxxxx3465 น.ส.ฤทยั   สุขเกษม ด.ช.บารมี    เต็มนา 1,250.00     2/2562

ดช.ปรมัตถ์  เต็มนา 2,400.00     2/2562

xxxxxx4979 นางสาวศศิธร  ปานคง ด.ช.จักกฤษ   ปานคง 2,400.00     2/2562

ด.ช.จักกรา   ปานคง 2,400.00     2/2562

43 รร.กรุงหยนั 4,800.00       

xxxxxx4673 นางเจนจิรา   ไวกิจการณ์ ด.ช.ศิวชั   ไวกิจการณ์ 600.00       2/2562

ด.ญ.ปภาดา   ไวกิจการณ์ 2,100.00     2/2562

ด.ช.ธทีตั   ไวกิจการณ์ 2,100.00     2/2562

991,578.75 รวมเบิกทั้งส้ิน


