
ท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

สพม.12

1 xxxxxx9009 นางสุนิสา   เพียรดี นายศิวกร   เพียรดี 11,000.00    2/2563

11,000.00    

ล าดบัที่ โรงเรียน/ผู้มีสิทธ์ิ เลขทีบั่ญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 รร.ทางพูน
xxxxxx6181 นางสุกานดา   เงินแก้ว น.ส.ตรีธารทิพย ์   เงินแกว้ 16,100.00 1/2563

2 รร.ขุนทะเลวทิยาคม

xxxxxx3262 นางนภวรรณ  คงอินทร์ นส.พิชญสิ์นี  อยัสุวรรณ 14,400.00 1/2563
3 รร.โยธินฯ

xxxxxx2096 นางสุนิสา   สงวนถ้วย ด.ญ.ณัฐกมล   สงวนถ้วย 2,400.00 1/2563
นายกฤตภคั   สงวนถอ้ย 15,000.00 1/2563

xxxxxx7629 นางกุลวัชร์  ลีละพันธุ น.ส.นัณภสร  ลีละพันธุ 13,500.00 1/2563
นายอลงกรณ์  ลีละพนัธุ์ 13,500.00 1/2563

xxxxxx5923 นางสุนิตา  คงทอง ด.ช.พริษฐ ์ คงทอง 2,000.00 1/2563
4 รร.พปูินสังฆรักษ์ฯ

xxxxxx3589 นายธราสุต์  แกล้วทนง ด.ญ.อิงสรวง  แกล้วทนง 3,500.00 1/2563
xxxxxx4056 นางยุพรัตน์  สุทธรัิตน์ ดช.จิระณัฐ  สุทธิพันธ์ 2,400.00 1/2563

5 รร.เฉลิมราชฯ
xxxxxx7540 นางกฤษณา   เกิ้นโนนกอก นายธัชนนท์  เกิ้นโนนกอก 12,600.00 1/2563
xxxxxx6705 นางไรหยาด   มะห์โมดี นายถกลเกยีรติ   มะห์โมดี 18,000.00 1/2563

6 รร.เชียรใหญ่
xxxxxx9021 นางเบญจา   พลเดช นายสุวิจกัขณ์  พลเดช 15,300.00 1/2563

7 รร.ช้างกลางฯ
xxxxxx1579 นางวรรณี    ผลหิรัญ นายศิวรุต    ผลหิรัญ 12,400.00 1/2563

8 รร.เบญจมราชูทิศ
xxxxxx8270 นางจิรายุ   สุวรรณา นายณภสัภพ  สุวรรณา 2,075.00 1/2563
xxxxxx6678 นายพสิษฐ์   แสนเสนาะ นส.ปานนลิน  แสนเสนาะ 17,600.00 1/2563
xxxxxx5301 นายสมพร   ผลอินทร์ นายธรรณธร  ผลอินทร์ 12,600.00 1/2563
xxxxxx9021 นางปดิวรัดา  ณ อุบล นายธนกฤต  ณ อุบล 12,500.00 1/2563

ด.ญ.  ณ พชร  ณ อุบล 2,075.00 1/2563
xxxxxx9340 นายสุทิน  อยูส่บาย นายกิรติ  อยูส่บาย 25,000.00 1/2563

หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช 

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื่น - สพม.12

รวมเบิกทั้งส้ิน



ล าดบัที่ โรงเรียน/ผู้มีสิทธ์ิ เลขทีบั่ญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

9 รร.เฉลมิพระเกยีรตฯิ

xxxxxx6296 นายอรุณ  รอดสันติกุล นส.เบญญทิพย์  รอดสันติดุล 2,075.00 1/2563
xxxxxx6096 นายววิฒัน์  ศรีสังข์ทอง นายหฤษฎ์  ศรีสังขท์อง 12,700.00 1/2563
xxxxxx1895 นางสายใจ   พลเดช นายวชิญ์พล   พลเดช 9,560.00 1/2563

ด.ช.ศุภวชิญ ์   พลเดช 1,100.00 1/2563
10 รรประสาธน์ราษฎร์ฯ

xxxxxx0175 นางสุนีรัตน์  ชูช่วย ด.ช.พีระกิตต์ิ  ชูช่วย 2,381.25 1/2563
11 รร.เตรียมอุดมฯ

xxxxxx2469 นายอุดม   เจริญผล ด.ช.ดริณภพ   เจริญผล 2,450.00 1/2563
xxxxxx9629 นางวนัดี   แป้นสุข(ฮอฟสตาด) ด.ญ.จิวแอนนา   แป้นสุข (ฮอฟสตาด) 6,600.00 1/2563
xxxxxx5748 นางอรชร  สมประดิษฐ์ นายคมชาญ   สมประดิษฐ์ 5,150.00 1/2563
xxxxxx4979 นางสาวศศิธร  ปานคง ด.ช.จกักฤษ   ปานคง 2,400.00 1/2563

ด.ช.จกักรา   ปานคง 2,400.00 1/2563
12 รร.ขอนหาดฯ

xxxxxx4463 นางฉลวย    หนูผุด น.ส.ปภาวรินทร์    หนูผดุ 2,400.00 1/2563
นส.ชนิตร์นนัท ์ หนูผุด 7,550.00 1/2563

13 รร.ทุ่งสงวทิยา
xxxxxx8892 นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้ ด.ช.สัณหรัฐ  เก้ือนุย้ 1,400.00 1/2563
xxxxxx6613 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ด.ช.ชนสิษฎ์  เพชรสงค์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx5412 นางกฤติกา  จ านง นายธัญวุฒิ    จ านง 1,400.00 1/2563

14 รร.ควนเกยฯ
xxxxxx8293 นายวชิัยรัตน์  ทองทพิย์ ดญ.วริษฐา  ทองทิพย์ 2,400.00 1/2563

15 รร.เทพราชฯ
xxxxxx3959 นางพชัรี   ยอดรักษ์ นายธนวัฒน์  ยอดรักษ์ 6,920.00 1/2563

16 รร.สระแก้วรัตน์วทิย์ฯ

xxxxxx3930 นางอุบล ไชยชนะ นายปริญากร  ไชยชนะ 8,610.00 1/2563
นายกชกร  ไชยชนะ 3,080.00 1/2563

xxxxxx4810 นายเจริญ   เรืองรอง น.ส.อภิชญา  เรืองรอง 22,400.00 1/2563
น.ส.ศรีวลัย  เรืองรอง 18,400.00 1/2563
ด.ญ.ณัฐวศา  เรืองรอง 1,800.00 1/2563

17 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

xxxxxx3968 นางนงรัตน์   เหมทานนท์ ด.ช.กฤติน   เหมทานนท์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx2696 นายกิตติ  โทบุรี นายเทพพิทกัษ ์ โทบรีุ 12,325.00 1/2563
xxxxxx0101 นายจ านงค ์  ชยัเพช็ร ด.ญ.ณฐักมล  ชยัเพช็ร 2,100.00 1/2563

ด.ญ.กญัญาภทัร ชยัเพช็ร 2,400.00 1/2563
xxxxxx0567 นางสุกญัญา  สุทธ์ิทองแท้ ด.ญ.พิมพช์นก  สุทธ์ิทองแท้ 2,400.00 1/2563

18 รร.โศภณคณาภรณ์

xxxxxx5564 นายมณี  เอียดเสน นางสาวกษมา  เอยีดเสน 9,900.00 1/2563



ล าดบัที่ โรงเรียน/ผู้มีสิทธ์ิ เลขทีบั่ญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

19 รร.ก้างปลาวทิยาคม

xxxxxx9638 น.ส.ปาริชาติ   เกตุแกว้ ด.ญ.พิชญธิดา   สีนุย้คง 1,400.00 1/2563
20 รร.นาบอน

xxxxxx4534 นายชีพ   สุวรรณชัย นายวรเมธ  สุวรรณชัย 8,360.00 1/2563
21 รร.บางขนัวทิยา

xxxxxx4257 นายอนุพงศ ์ กาสรสุวรรณ น.ส.ชนาภา  กาสรสุวรรณ 2,550.00 1/2563
xxxxxx2692 นายสมศักด์ิ   พรหมเรืองโชติ ด.ญ.ชตวรรณ     พรหมเรืองโชติ 2,550.00 1/2563
xxxxxx2650 นางวจิิตรา   ภกัดีสุวรรณ์ นายสุวรรณชัย   ภกัดีสุวรรณ์ 19,167.00 1/2563
xxxxxx4861 นางจินตนา  ชุมทอง ดญ.กวสิรา  ชุมทอง 2,400.00 1/2563
xxxxxx6993 นายเกษมศักด์ิ   หนูชุม ด.ช.ณภทัร   หนชูมุ 2,800.00 1/2563

ดช.จิรภทัร  หนชุุม 1,400.00 1/2563
xxxxxx5485 นางวราภรณ์   ไชยรัตน์ สุพิชญา  ไชยรัตน์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx7601 นางศิริกาญจน์   จ าปา น.ส.ปิยลกัษณ์  จ  าปา 25,000.00 1/2563

22 รร.ชะอวด
xxxxxx9376 นายสุธี  พันธุพ์ิพัฒน์ นายสุทธภิทัร   พันธุ์พิพัฒน์ 21,000.00 1/2563
xxxxxx8160 นางสมศรี   โพทะโสม นายธรรมนูญ  โพทะโสม 12,500.00 1/2563

23 รร.สตรีทุ่งสง
xxxxxx0025 นายจุติ  ชนะกุล น.ส.จรัิชญา     ชนะกลุ 22,500.00 1/2563
xxxxxx4689 นางวนิดา   วารีรักษ์ นายธนภมูิ     วารีรักษ์ 14,000.00 1/2563

ด.ญ.พิชามญชุ์    วารีรักษ์ 2,725.00 1/2563
xxxxxx5923 นางรัตนภรณ์   ไกรนรา ด.ช.กัจญจน์   ไกรนรา 2,100.00 1/2563

24 รร.ท่านครญาณฯ
xxxxxx1544 นางจรรยา   ถนอมทรัพย์ นายวิชญะ  ถนอมทรัพย์ 12,500.00 1/2563
xxxxxx7889 นางนงนภสั   ธาระปรีชากุล นายสรารักษ์  ธาระปรีชากลุ 8,610.00 1/2563

นายฐนยศ  ธาระปรีชากุล 3,750.00 1/2563
25 รร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

8350332050 นายวฒันา   จรนิตย์ นส.มนัสวรรณ   จรนิตย์ 12,500.00 1/2563

26 รร.เสาธงวทิยา
xxxxxx6733 นางวิชาญ  พรหมศร น.ส.ธนพร   พรหมศร 8,460.00 1/2563
xxxxxx4895 นางสุภคัสรณ์  เลิศเฉลิมอธิกลุ ดช.สิรภพ  รัสมะโน 4,800.00 1/2563
xxxxxx5481 วา่ท่ี ร.ต.ณรงค ์ นาคแกว้ นายกฤตนนัท ์ นาคแกว้ 22,500.00 1/2563

27 รร.พระพรหมพิทยาฯ

xxxxxx5042 นางนาตยา   ช่วยไชยศรี นายอ านวยวิทย ์ ชว่ยไชยศรี 996.00 1/2563
xxxxxx3120 นางกษมาวดี   ก าลังเกื้อ ด.ช.ธนภูมิ   ก าลังเกื้อ 1,900.00 1/2563

ดญ.วริษฐา  ก าลังเกื้อ 2,450.00 1/2563
28 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ

xxxxxx1099 นายประโยชน์  ชัยรณงค์ น.ส.กวสินา  ชัยณรงค์ 20,400.00 1/2563
xxxxxx6069 นายอาคม   คมวินัย นายวงจร  คมวินยั 3,075.00 1/2563



ล าดบัที่ โรงเรียน/ผู้มีสิทธ์ิ เลขทีบั่ญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

29 รร.โมคลานฯ
xxxxxx2224 นายถาวร  ยอดเจริญ นางสาวธญัญาภรณ์  ยอดเจริญ 8,610.00 1/2563

30 รร.มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

xxxxxx4569 นายเด่นพงษ ์  สตารัตน์ น.ส.มนนภสั   สตารัตน์ 8,610.00 1/2563
xxxxxx7205 นายสมคิด  ขวัญแก้ว ด.ญ.ขวัญรัตน์  ขวัญแกว้ 2,075.00 1/2563

31 รร.โยธินบ ารุง
xxxxxx3169 นายจ านงค ์  สิงห์สุวรรณ น.ส.ภารดี   สิงห์สุวรรณ 18,000.00 1/2563
xxxxxx6509 นายสมศกัด์ิ  ทองค า นายชิษนุพงศ ์ ทองค า 12,800.00 1/2563
xxxxxx1726 นางวิชชุดา  เวชสารศรี ด.ญ.ธนชัพร   เวชสารศรี 2,100.00 1/2563
xxxxxx2032 นายวิทยา  สุวรรณ นายธงฉาน  สุวรรณ 5,000.00 1/2563
xxxxxx4417 นางปรียานุช  กิจเกตุ นายบณัฑิต   กิจเกตุ 2,400.00 1/2563

32 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์ฯ

xxxxxx7842 นายสมหมาย   โศภษิฐิกุล น.ส.ชุติกาญจน ์  โศดิษฐิกุล 2,080.00 1/2563
xxxxxx6088 นางร าไพ   ทรัพยมี์  น.ส.ฐิตาภรณ์  ทรัพยม์ี 23,400.00 1/2563
xxxxxx5181 นางจ าเนียร  ต  าหรับ นางสาวลกัษิกา  ต  าหรับ 12,500.00 1/2563

33 รร.พรหมครีีฯ
xxxxxx3864 นายสุวฒัน์  มะเดช ด.ช.ธรีวชิญ์   มะเดช 4,800.00 1/2563

ด.ช.ธร์ีลดา     มะเดช 4,800.00 1/2563
xxxxxx3449 นายวนัชยั  คีรีเพช็ร ด.ญ.ปพิชญา  คีรีเพช็ร 2,000.00 1/2563
xxxxxx4289 นายจรัญ   นิยมวรรณ น.ส.วาทินี   นิยมวรรณ 9,900.00 1/2563

นายอภินนัท ์ นิยมวรรณ 3,185.00 1/2563
 ด.ญ.กนัยารัตน์  นิยมวรรณ 2,075.00 1/2563

xxxxxx4115 นายชยัณรงค ์ วิไลศรี ด.ช.ชชัชยั   วิไลศรี 11,250.00 1/2563
34 รร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์

xxxxxx6822 นายไสว  คงไพฑูรย์ น.ส.ณัฎฐธิดา  คงไพฑูรย์ 11,300.00 1/2563
ด.ช.อินทชั  คงไพฑูรย์ 2,671.75 1/2563

35 รร.แหลมราษฎร์ฯ
xxxxxx5841 นางสกุล  นิระภยั นายนิธิ   นิระภยั 12,600.00 1/2563

36 รร.วงัหินวทิยาคม
xxxxxx3301 นายสุเทพ   มะสุวรรณ น.ส.ณฐัธิดา   มะสุวรรณ 12,500.00 1/2563

37 รร.สิชลคุณาธาร
xxxxxx2492 นายทวชัชัย   นางนวล น.ส.ทิพรดา   (รัชชุกร) นางนวล 9,650.00 1/2563
xxxxxx2492 นายทวชัชัย   นางนวล นายทัตพิชัย   นางนวล 1,215.00 1/2563

800,366.00 รวมทั้งส้ิน


