
ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงนิที่โอน

เข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 เขา้บญัชี 30 ต.ค.63 xxxxxx0885 นายปิติพัฒน์   โรจน์รุ่งเรืองนิธิคุณ น.ส.ธญัญาภสัร์   โรจน์รุ่งเรืองนิธคุิณ               4,200.00 3/2562

น.ส.ธญัญาภสัร์   โรจน์รุ่งเรืองนิธคุิณ             10,400.00 1/2563

2 xxxxxx2787 นายสุรพล   ชูพร้อม ด.ญ.ประภาภัทร   ชูพร้อม               4,000.00 1/2563

3 xxxxxx3690 นางสุดใจ  ขวญัศรี นส.พรลภสั  ขวญัศรี               1,150.00 1/2563

4 xxxxxx3170 นายจิตมงคล   ชัยชนะสุวรรณ น.ส.อัจจรินทร์   ชัยชนะสุวรรณ             11,000.00 1/2563

30,750.00            

ท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส ำหรับ
 จ ำนวนเงินท่ีโอน

เขำ้บญัชี
หมำยเหตุ

สพม.12

1 xxxxxx7094 นำงสมนึก  สงทิพย์ นส.นนัทลิน  สงทิพย์ 4,800.00              1/2563

4,800.00              

                              หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ านาญ  

รวมเบิกทั้งส้ิน

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื่น - สพม.12

รวมเบิกทั้งส้ิน



ล าดั
บท่ี

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

หมายเหตุ

1 รร.พรหมพินิตฯ

xxxxxx4804 นายสุชาติ   เพชรกาศ น.ส.ปิยวรรณ   เพชรกาศ 22,400.00 1/2563

2 รร.ปากพะยูนฯ

xxxxxx8019 นางเตือนใจ   หนูแกว้ น.ส.พรยมล  หนูแกว้ 5,100.00 1/2563

xxxxxx2636 นางทศันีย ์  นฤนาทนามกร น.ส.ไดน่า    นฤนาทนามกร 5,100.00 1/2563

3 รร.ตะโหมด

xxxxxx6735 นางยพุา   เพชรรัตน์ ด.ญ.พทัธ์ิธีรา    เพชรรัตน์ 1,550.00 1/2563

ด.ญ.ธญัพิชชา   เพชรรัตน์ 1,100.00 1/2563

xxxxxx1193 นางสาวทศันีย ์ ช่วยชู ดญ.ปพิชญา  ช่วยชู 2,671.00 1/2563

xxxxxx6440 นางชออ้น   อภยัจิตต์ นายธนาธิป   อภยัจิตต์ 1,200.00 1/2563

xxxxxx5633 นายไพเราะ   กอ้นเรือง ด.ญ.ปรีชญาน์  กอ้นเรือง 2,400.00 2/2562

ด.ญ.ปรีชญาน์  กอ้นเรือง 3,150.00 1/2563

4 รร.เขาชัยสน

xxxxxx3981 นางอภิรดี      สิทธิด ารงค์ ด.ญ.ภณัฑิรา  สิทธิด ารงค์ 1,150.00 1/2563

ดช.ญาณพฒัน ์ สิทธิด ารงค์ 1,150.00 1/2563

xxxxxx0258 นางทิพยรั์ตน์   หนูนุ่น ด.ญ.ปพิชญา   หนูนุ่น 1,150.00 1/2563

5 รร.พรหมพินิตฯ

xxxxxx7626 นายสุเชฐ  นวลยงั น.ส.จุฑามณี  นวลยงั 25,000.00 1/2563

6 รร.อุดมวทิยายน

xxxxxx1978 นายขจรจิตร์  ตะหมงั นส.สุนทรีพรรณ  ตะหมงั 17,100.00 1/2563

xxxxxx8222 นางจินตนา  ใจตรง นายกตภพ   ใจตรง 7,290.00 1/2563

xxxxxx7340 นางชชัฎาวรรณ   ชูเน่ือง นส.กจัญจนสัม ์   ชูเน่ือง 19,100.00 1/2563

7 รร.ปากพะยูนฯ

xxxxxx5556 นางสุกมล  ปราบกรี ดช.ธามนั  ปราบกรี 4,000.00 1/2563

8 รร.ควนพระสาครินทร์

xxxxxx1947 นายสุจินต ์ นุ่นด า นส.สิริรัตน์  นุ่นด า 17,600.00 1/2563

9 รร.ป่าพะยอมฯ

xxxxxx2047 นางเรวดี   ดีกล่อม นส.ธนาวดี  ดีกล่อม 25,000.00 1/2563

10 รร.ประชาบ ารุง

xxxxxx2860 นายนริศ   อินนุรักษ์ น.ส.อาทิตยา   อินนุรักษ์ 12,500.00 1/2563

ด.ญ.วนัวิสาข ์ อินนุรักษ์ 1,150.00 2/2562

ด.ญ.วนัวิสาข ์ อินนุรักษ์ 1,150.00 1/2563

                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง 



ล าดั
บท่ี

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

หมายเหตุ

11 รร.พทัลุงพทิยาคม

xxxxxx8636 นายตะวนั  เหมือนชู ดญ.สุมลทิพย ์ เหมือนชู 2,756.00 1/2563

xxxxxx7406 นางเนาวรัตน์   ขนุทอง ด.ช.กฤตคเมธ   ขนุทอง 14,080.00 1/2563

ด.ช.นวกร  ขนุทอง 4,800.00 1/2563

12 รร.หารเทาฯ

xxxxxx3187 นางปารีดา   ชยัสุโข ดช.อฟัฟาน  ชยัสุโข 2,100.00 1/2563

ดญ.อาฟีฟา  ชยัสุโข 1,650.00 1/2563

xxxxxx9371 นางมสัยา   ศรีสมดั น.ส.มารีนนา   ดอเลาะ 12,500.00 1/2563

13 รร.ประชาบ ารุง

xxxxxx7970 นางศิริรักษ ์  เกิดขมุทอง นายสิทธิรักษ ์  เกิดขมุทอง - 1/2562 เบิกไม่ได้

นายสิทธิรักษ ์  เกิดขมุทอง 24,000.00 2/2562

นายสิทธิรักษ ์  เกิดขมุทอง 12,500.00 1/2563

14 รร.สตรีพัทลุง

xxxxxx0070 นางวรพทัธ์   เกลาฉีด น.ส.ศุภพิชญ ์ เกลาฉีด 12,800.00 1/2563

15 รร.ชะรัดชนูปถมัภ์

xxxxxx8976 นายบุญคลาด  เศียรอุ่น นางสาวนภสัศรัณย ์ เศียรอุ่น 5,950.00 1/2563

16 รร.สตรีพัทลุง

xxxxxx8820 นางสุวรา  โภชนสมบูรณ์ ด.ช.กมัปนาท  โภชนสมบูรณ์ 1,150.00 1/2563

xxxxxx2374 นายจินดา   คงเรือง ด.ช.ศิรวงศ ์ คงเรือง 1,150.00 1/2563

ด.ช.จกัรภพ   คงเรือง 1,150.00 1/2563

ด.ญ.สุพิชญา  คงเรือง 1,500.00 1/2563

xxxxxx1760 นายชิด  สุกด า ด.ญ.พนัธุ์เอ้ือ  สุกด า 2,400.00 1/2563

ดช.พิทยอ์รรถ  สุกด า 2,400.00 1/2563

xxxxxx4275 นางธนัยพร  จิตขาว ดช.ธรรมรัตน์  จิตขาว 1,500.00 1/2563

xxxxxx3868 นางรัตนา   ขนัทโรจน์ น.ส.กญัญาพชัร   เผือกข า 13,850.00 1/2563

xxxxxx8135 นางธญัญารัตน์  สังขวิ์สุทธ์ิ ดญ.ลลัณ์ลลิน  สงัขวิ์สุทธ์ิ 2,400.00 1/2563

xxxxxx5788 นายสุดชาย   สุวรรณมณี นายพิชญะ   สุวรรณมณี 5,100.00 1/2563

ด.ญ.คีตกานต ์  สุวรรณมณี 1,150.00 1/2563

xxxxxx9253 นายจิรัฐต ์ เมืองสง ด.ช.กณิศ  เมืองสง 1,200.00 1/2563

xxxxxx5327 นางสุพรรณี  สุขทอง ดญ.พิชญาภคั  สุขทอง 4,000.00 1/2563

xxxxxx2939 นายพีรธชั   ส าราญดี นายปรเมษฐ์   ส าราญดี 10,800.00 1/2563



ล าดั
บท่ี

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

หมายเหตุ

17 รร.กงหราพชิากร

xxxxxx5554 นายนิคม   เพชรภกัดี น.ส.ภูริชญา   เพชรภกัดี 10,785.00 1/2563

xxxxxx1444 นางนาตยา  พรหมเทศ นายพิพฒัน์พงศ ์ พรหมเทศ 25,000.00 1/2563

ดญ.พรปวีณ์  พรหมเทศ 500.00 1/2563

18 รร.นิคมควนขนุน

xxxxxx4642 นายศราวธุ   ศรีสุวรรณ นายณฐัวฒิุ  ศรีสุวรรณ 8,360.00 1/2563

19 รร.หานโพธ์ิฯ

xxxxxx4042 นายเชียวชาญ  คงสกุล ดช. พิษณุ  คงสกุล 960.00 1/2563

xxxxxx4617 นายโชคชยั   สุดเรือง ด.ช.รังสิมนัต ์  สุดเรือง 2,100.00 1/2563

20 รร.บางแก้วฯ

xxxxxx4751 นางถนอม   พนัธรัตน์ ด.ญ.พรรณพตัรา  รัตนประพนั์ 4,800.00 1/2563

xxxxxx9498 นางญาดามาศ  อสัโม ดช.นภสัดล  อสัโม 2,400.00 1/2563

21 รร.ตะโหมด

xxxxxx2414 นางธนิตา   สิงห์เน่ียว น.ส.ศิลป์ศร   สิงห์เน่ียว 22,500.00 1/2563

xxxxxx5163 นางกนัธมล  เพชรคง นส.พรลภสั  เพชรคง 10,350.00 1/2563

xxxxxx3781 นางสุรีรัตน์   โพธ์ิทอง ด.ญ.สุธีรา   โพธ์ิทอง 1,150.00 1/2563

xxxxxx7209 น.ส.สุภาภรณ์   ศรีสุวรรณ์ ด.ช.ติณรภพ   มีไข่ 1,000.00 1/2563

ดญ.ชญัญา  มีไข่ 1,000.00 1/2563

นายเตชินท ์ มีไข่ 14,400.00 1/2563

xxxxxx9704 นางสังวาลย ์ ทองป้ี นส.สุธาสินี  ช่ืนเรณู 1,150.00 1/2563

xxxxxx5155 นางพรทิพย ์  อินทรชุมนุม ด.ช.ธนามินท ์ อินทรชุมนุม 960.00 1/2563

xxxxxx7202 นางชนิสรา   พยคัพนัธ์ นายวนัทช์วินท ์ พยคัพนัธ์ 22,500.00 1/2563

xxxxxx9878 นางสาวทิพวรรณ  ยกรัง ดญ.ทิพกฤตา  ยดืยาว 3,000.00 1/2563

xxxxxx5368 นางประทีป  สุขสวสัด์ิ น.ส.กิตติกา  สุขสวสัด์ิ 2,825.00 1/2563

22 รร.ศรีบรรพตฯ

xxxxxx4525 นางสุจิตรา  ชูเชิด นายโชติพฒัน์  ชูเชิด 25,000.00 1/2563

xxxxxx0864 นายขจรศกัด์ิ  นกร่อน น.ส.ศุภสิริ  นกร่อน - 2/2562 เบิกไม่ได้

เทอม 1/62 เบิกครบแลว้

xxxxxx1372 นางจิรภา   ชูกูล ด.ช.ณฐัดนยั   ชูกูล 1,150.00 1/2563

482,787.00 รวมทั้งส้ิน


