
ล าดบัที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนประภสัสรรังสิต
xxxxxx1423 นางอารีย์ หอ้งแสง น.ส.ทอฝัน หอ้งแสง 12,500.00          42,550.00    1/2563

น.ส.ทอฝัน หอ้งแสง 12,500.00          2/2563
นายจักรภทัร หอ้งแสง 11,050.00          1/2563
นายจักรภทัร หอ้งแสง 6,500.00            2/2563

xxxxxx7407 นางศิริวรรณ   ขุนรักษ์ นายถิร   ขุนรักษ์ 12,500.00          12,500.00    2/2563
xxxxxx9072 นางวไลพร   เพชรจ ารัส น.ส.เพียงตะวัน   ธรรมเจริญ 10,500.00          10,500.00    2/2563

2 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
xxxxxx4617 นายโชคชัย   สุดเรือง ด.ช.รังสิมันต์   สุดเรือง 2,100.00 2,100.00 2/2563

3 โรงเรียนพนางตงุ
xxxxxx5389 นายธีธัช   เหมือนพรรณราย น.ส.วรินทร    เหมือนพรรณราย 10,800.00 10,800.00 1/2563
xxxxxx6375 นางมยุรี  เมืองทอง นายภบูดินทร์  เมืองทอง 11,300.00 11,300.00 1/2563

4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
xxxxxx8147 นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว นายณัฐภทัร     อ่อนแก้ว 10,600.00 20,750.00 2/2563

น.ส.ขวัญชนก  อ่อนแก้ว 10,150.00 1/2563
xxxxxx5692 นายหว่ง  ฆงัคสุวรรณ นายสัญหณัฐ  ฆงัคสุวรรณ 25,000.00 25,000.00 1/2563
xxxxxx5281 นางบงัอร   ทองสง ด.ช.ศิวัช    ทองสง 2,671.00 2,671.00 1/2563

5 โรงเรียนควนขนุน
xxxxxx2438 นายภาณุวัฒน ์  ภกัดี นายนนัทวัฒน ์ ภกัดี 11000 11000 2/2563

6 โรงเรียนเขาชยัสน
xxxxxx0167 ว่าที่ ร.ท. อนวุัตร  ตันตสถิตานนท์ น.ส.พิชญสิรี   ตันตสถิตานนท์ 8,550.00 8,550.00 2/2563
xxxxxx6114 นายวิสุทธิ์ ทองช่วย น.ส.ปญิชาน ์ทองช่วย 10,050.00 10,050.00 1/2563

7 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
xxxxxx3371 นายนอม  ทองยอด นายกรวิชญ์  ทองยอด 10,600.00 10,600.00 2/2563
xxxxxx9098 นาทวีศักด์ิ   ทองเด็ด น.ส.ชญานศิ    ทองเด็ด 12,500.00 25,000.00 1/2563

น.ส.ชญานศิ    ทองเด็ด 12,500.00 2/2563
xxxxxx6371 นายสมบติั   ชูเล็ก นายยูสรี   ชูเล็ก 12,500.00 12,500.00 2/2563

8 โรงเรียนตะแพนพิทยา
xxxxxx1964 นายนคิม   สุขทอง น.ส.สุภาวดี   สุขทอง 5,100.00 5,100.00 1/2563
xxxxxx3703 นางวาสนา  หนพู่วง นส.พิชญาภา  หนพู่วง 7,000.00 7,000.00 2/2563

9 โรงเรียนควนพระสาครินทร์
xxxxxx1061 นายเพชรน้ าเอก (นางนงเยาว์)  จิตต์ภกัดีนายสถาปตัย์   จิตต์ภกัดี 2,100.00 12,430.00 2/2563

นายสิปปกร   จิตต์ภกัดี 10,330.00 2/2563
xxxxxx7050 นางสุกัญญา  พงศ์นรัุกษ์ นายสุรพงศ์  พงศ์นรัุกษ์ 3,000.00 3,000.00 2/2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (พัทลุง)

ประจ าเดอืน มกราคม 2564



ล าดบัที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

10 โรงเรียนตะโหมด
xxxxxx1839 นางกัลยาณี   อุทัยทัศน์ นส.ชนกพร  อุทัยทัศน์ 10,600.00 10,600.00 2/2563
xxxxxx7148 นางศิริพร   สุขนุย้ นายกัญวัฒน ์ สุขนุย้ 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx2797 น.ส.สุธาสิน ี ทองแก้ว ด.ช.ภมูิพัฒน ์ ทองแก้ว 2,300.00 2,300.00 2/2563
xxxxxx5633 นายไพเราะ   ก้อนเรือง น.ส.ปณัฑรีย์  ก้อนเรือง 7,605.00 7,605.00 1/2563
xxxxxx2414 นางธนติา   สิงหเ์นีย่ว(กิ้มเส้ง) น.ส.อิสรียา  สิงหเ์นีย่ว 1,100.00 1,100.00 1/2563
xxxxxx6065 นางปราณี   เหล็มหมาด นายชนาวีร์  เหล็มหมาด 6,400.00 6,400.00 1/2563
xxxxxx8479 นายเสนห่ ์ พรหมแก้ว นส.ภควดี  พรหมแก้ว 8,800.00 8,800.00 2/2563

11 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
xxxxxx8976 นายบญุคลาด  เศียรอุ่น นางสาวนภสัศรัณย์  เศียรอุ่น 5,950.00 5,950.00 2/2563

12 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
xxxxxx0711 นางพรสวรรค์  รักมาก ดญ.ปณัณพร  รักมาก 300.00 2,700.00 1/2563

ดช.ปญัณธร รักมาก 2,400.00 1/2563
xxxxxx5895 นางแสงเดือน ชูมิง่ นายชาญวิทย์ ชูมิง่ 700.00 700.00 1/2563

13 โรงเรียนวชริธรรมสถิต
xxxxxx8516 นายเอกพล  ทองพลาย นายภธูกานต์   ทองพลาย 12,200.00 14,800.00 2/2563

น.ส.ทอรุ้ง   ทองพลาย 2,600.00 2/2563
14 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา

xxxxxx5076 นางวัชลี   ชูสกุล ด.ญ.กมลชนก   ชูสกุล 2,671.75 2,671.75 2/2563
15 โรงเรียนสตรีพัทลุง

xxxxxx8135 นางธัญญารัตน ์ สังข์วิสุทธิ์ ดญ.ลัลณ์ลลิน  สังข์วิสุทธิ์ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx9253 นายจิรัฐต์  เมืองสง ด.ช.กณิศ  เมืองสง 1,200.00 14,200.00 2/2563

นายณณัฎฐ์  เมืองสง 13,000.00 2/2563
xxxxxx0645 นางจันทริกา   หนเูจริญ ด.ญ.ภทัราวดี   หนเูจริญ 1,150.00 2,110.00 1/2563

ด.ช.ภรัณยู   หนเูจริญ 960.00 1/2563
xxxxxx8828 นางสุไหรยา หลีโส๊ะ ด.ญ.นจัมีย์ หลีโหล๊ะ 950.00 950.00 2/2563
xxxxxx7738 นางปยินชุ   บญุรุ่ง ดญ.ประติภารัตน ์ บญุรุ่ง 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx3868 นางรัตนา   ขันทโรจน์ น.ส.กัญญาพัชร   เผือกข า 11,150.00 11,150.00 2/2563
xxxxxx4275 นางธันยพร  จิตขาว ดช.ธรรมรัตน ์ จิตขาว 1,200.00 1,200.00 2/2563

16 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
xxxxxx3979 นางจุลาพร   สุขรักษ์ นายภมูิทัศน ์  สุขรักษ์ 14,000.00 14,000.00 1/2563
xxxxxx2172 นายธีระศักด์ิ  ด้วงสีนวล นายปฐมพงศ์  ด้วงสีนวล 9,530.00 9,530.00 1/2563

17 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
xxxxxx5481 นางวรรณา  ศรียา น.ส.ณัฐวรา  ศรียา 3,100.00 3,100.00 2/2563
xxxxxx9498 นางญาดามาศ  อัสโม ดช.นภสัดล  อัสโม 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx2960 นางสาลามิหย๊ะ  กิตติบญุญาทิวากรด.ญ.กันต์กนษิฐ์  กิตติบญุญาทิวากร 1,529.00 3,058.00 2/2563

ด.ญ.กันติชา  กิตติบญุญาทิวากร 1,529.00 2/2563
xxxxxx5501 นางสมคิด   ยีหวังกอง ด.ช.รตินนท์   ยีหวังกอง 983.75               1,902.50      2/2563

ด.ญ.ไรบนีา  ยีหวังกอง 918.75               2/2563
387,928.25 387,928.25 รวมทั้งสิน้



ล าดับที่ เลขที่บญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
xxxxxx2093 นางลมัย   รัตนมณี น.ส.อัญชิษฐา   รัตนมณี 6,000.00 6,000.00 2/2563
xxxxxx2328 นางอัจฉราภรณ์   คงแปน้ ด.ช.ณัฐดนยั   คงแปน้ 650.00 650.00 2/2563
xxxxxx5781 นางณิชกมล   รัตนพันธ์ ด.ญ.ชญาดา   รัตนพันธ์ 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx2880 นางกุลยา รักเพชร ด.ญ.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ 2,044.00 2,044.00 2/2563
xxxxxx6343 นายสุชาติ  โรวัฒน์ ด.ญ.อริสา  โรวัฒน์ 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ช.อภสิิทธิ์  โรวัฒน์ 2,100.00 2/2563
xxxxxx8756 นางบษุบา  สุทธิมาศ ด.ช.ศรัณยพงศ์  สุทธิมาศ 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ญ.พีราวศุตม์   สุทธิมาศ 2,100.00 2/2563
xxxxxx9456 นาง ณภทัร เมืองไทย ด.ช.ตฤณภทัร เมืองไทย 2,000.00 4,000.00 2/2563

ด.ช.ภภูฎั เมืองไทย 2,000.00 2/2563
2 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

xxxxxx5648 นายปญัญาวุฒิ ธนาวุฒิ ด.ญ.ปณัณพร ธนาวุฒิ 2,756.75            2,756.75      2/2563
xxxxxx7113 นางฐิติรัตน ์ อนนัต์ ดญ.อภสิรา  อนนัต์ 1,800.00 1,800.00      2/2563
xxxxxx3927 นางพัชรี   เทพทอง ด.ช.กันตพงศ์   เทพทอง 10,200.00 10,200.00    2/2563
xxxxxx4998 นางวาสนา   หนหูนนั น.ส.ชนม์ศิกานต์   หนหูนนั 1,200.00 1,200.00      2/2563
xxxxxx9388 นางสาวเจนจิรา  รักษ์ทอง ด.ญ.ณฐมน  รักษ์ทอง 2,400.00 2,400.00      2/2563

3 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
xxxxxx6360 นางพิมพ์ประไพ  จันทร์กลับ ด.ช.ภทัรพล   จันทร์กลับ 700.00 700.00 1/2563
xxxxxx4946 นายโชคดี   ใจแน่ นายชโยดม  ใจแน่ 18,000.00 23,000.00 1/2563

นางวชิรวิทย์   ใจแน่ 5,000.00 1/2563
xxxxxx2082 นางอัจนา  ปจัฉิม ดญ.ฐิตา  ปจัฉิม 3,180.00 4,800.00 1/2563

ดญ.ฐิตา  ปจัฉิม 1,620.00 2/2563
xxxxxx1474 นางช่อทิพย์  ใจแจ้ง นายณภทัร  ใจแจ้ง 3,700.00 3,700.00 2/2563
xxxxxx1458 นายไพศาล  อังคณานนท์ น.ส.อารติ    อังคณานนท์ 18,000.00 18,000.00 1/2563

4 โรงเรียนนบพิต าวิทยา
xxxxxx1858 นางนภิา   ใหม่ชุม ด.ช.ภานเุขต    ใหม่ชุม 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx8192 นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ น.ส..ชญานษิฐ์   กรรณิการ์ 20,800.00 25,000.00 1/2563

น.ส..ชญานษิฐ์   กรรณิการ์ 4,200.00 2/2563
xxxxxx8423 นางนฤมล  นลิกรณ์ ดญ.นชัชา  วิลัยพงศ์ 2,000.00 2,000.00 2/2563

5 โรงเรียนเชยีรใหญ่
xxxxxx3179 นางจ านงค์  จุลพรหม นส.ณัฎฐริณีย์  จุลพรหม 12,600.00 12,600.00 2/2563
xxxxxx6601 นางสุภาภรณ์  ศรีจันทร์ทิพย์ ด.ช.ธราเทพ  ศรีจันทร์ทิพย์ 10,000.00 35,000.00 2/2563

น.ส.ณัฎฐณิชา  ศรีจันทร์ทิพย์ 25,000.00 1/2563
xxxxxx6198 นางนพรดา   สารไสยา นางสาวนาราภทัร  สิทธิกุล 12,200.00 12,200.00 2/2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจ าเดอืน มกราคม 2564

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร



ล าดับที่ เลขที่บญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

xxxxxx9021 นางเบญจา   พลเดช น.ส.ธมนวรรณ   พลเดช 9,900.00 9,900.00 1/2563
xxxxxx9330 นางภทัรา   ชายวงศ์ ด.ช.นนทพัทธ์   ชายวงศ์ 2,000.00 4,000.00 2/2563

ด.ช.ณัฎฐพล   ชายวงศ์ 2,000.00 2/2563
xxxxxx6764 นางนงเยาว์  บญุสุข ดช.กชพรรณ  บญุสุข 1,550.00 1,550.00 2/2563
xxxxxx6314 นางจุฑามาศ   ยิ่งยงศ์ ดญ.อชิรญา  ยิ่งยงค์ 1,800.00 1,800.00 2/2563

6 โรงเรียนท่านครณาญวโรภาสอุทิศ

xxxxxx7624 นายพยงค์   บญุฤกษ์ น.ส.เพชรฤกษ์  บญุฤกษ์ 10,500.00          13,700.00    2/2563
ด.ญ.พชรฤกษ์  บญุฤกษ์ 1,700.00 1/2563
ด.ญ.พชรฤกษ์  บญุฤกษ์ 1,500.00 2/2563

xxxxxx7928 นางวิชชุดา   เพ็ชรภริมย์ นายพิชญตม์   เพ็ชรภริมย์ 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx3369 นางสาวชญานษิฐ์  เพ็งหนู ด.ช.วรปรัชญ์  เพ็งหนู 2,400.00 2,400.00 2/2563

7 โรงเรียนโศภคณาภรณ์
xxxxxx7670 นางกาญจนา  ปานสังข์ น.ส.นงนภสั  ปานสังข์ 11,500.00 11,500.00 2/2563
xxxxxx1643 นางจตุภรณ์   ม่วงปลอด น.ส.จุฑามาศ  ม่วงปลอด 5,100.00 5,100.00 1/2563

8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
xxxxxx3016 นางสุนนัญา  อนนัต์ธนานรัุกษ์ ด.ช.ชนนันทัธ์  อนนัต์ธนานรัุกษ์ 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx3588 นายสมมารถ จ านองวุฒิ นางสาวภทัรศยา จ านองวุฒิ 6,100.00 6,100.00 2/2563
xxxxxx9762 นายภณ   เพ็งสกุล ด.ญ.ชญาสุ     เพ็งสกุล 1,700.00 1,700.00 2/2563
xxxxxx8856 นางปราณีต  วัฒนฐิ์ยา ด.ญ.พิชญวดี  วัฒนฐิยา 2,400.00 2,400.00 2/2563

9 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
xxxxxx4972 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล นายจิรวิทย์  ควนวิไล 14,670.00 25,000.00 1/2563

นายจิรวิทย์  ควนวิไล 10,330.00 2/2563
xxxxxx4467 นางขนษิฐา  ใจดี ด.ญ.ณัฐธัญญา    ใจดี 1,000.00 2,250.00 1/2563

ด.ญ.ณัฐธัญญา    ใจดี 1,250.00 2/2563
xxxxxx6818 นายเลิศศักด์ิ   ชูกล่ิน นายณัฐวัตร   ชูกล่ิน 10,600.00 10,600.00 2/2563

10 โรงเรียนเบญจมราชทูิศ
xxxxxx1570 นายพหล  จุลนวล นายชยณัฐ  จุลนวล 5,100.00 5,100.00 1/2563
xxxxxx4191 นางจิราภรณ์  ชูต้ังต้น นายศุภกฤต  จุติภาค 8,800.00 17,600.00 1/2563

นายศุภกฤต  จุติภาค 8,800.00 2/2563
xxxxxx9340 นายสุทิน  อยู่สบาย นายกิติทัช อยู่สบาย 9,600.00 9,600.00 1/2563
xxxxxx4688 นางสุมาลี  ใบธน นายสุวัฒนไ์ชย  ใบธน 11,250.00 11,250.00 1/2563
xxxxxx9709 นางรัตติกาล   แก้วบณัฑิตย์ ด.ช.พีรศุษม์  แก้วบณัฑิตย์ 2,000.00 2,000.00 1/2563
xxxxxx9627 นายวิชัย    ไชยจันทร์ ด.ช.สิรวิชญ์   ไชยจันทร์ 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx3007 นางจตุพร  บญุเล้ียง(จตุรลาวัลย)์ นายฤทธิกรณ์  บญุเล้ียง 6,000.00 6,000.00 1/2563
xxxxxx2737 นายสถาพร  แสงระวี นายปยิวัฒน ์  แสงระวี 12,200.00 13,955.00 2/2563

นายพุฒิพงศ์  แสงระวี 1,755.00 2/2563

xxxxxx5955 นางสุภาภรณ์  บษุยากุล ดญ.รพีพร  บษุยากุล 1,528.25 1,528.25 2/2563
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xxxxxx0689 นายบญุพา   ยานพะโยม (นางดีรูบา)นายชารีฟ  ยานพะโยม 12,000.00 13,755.00 2/2563
ด.ญ.ซานยีา   ยานพะโยม 1,755.00 2/2563

xxxxxx0147 นายกวี   เชื้อชมสุข ด.ช.ปกฉัตร   เชื้อชมสุข 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx7629 นางวนดิา  ดารากุล ด.ญ.เบญญาภา   ดารากุล 1,755.00 3,510.00 2/2563

ด.ช.พชรกร   ดารากุล 1,755.00 2/2563
xxxxxx6425 นางจุฑาทิพย์  สวนกูล ดญ.ทักษพร  สวนกูล 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx4688 นางสุมาลี  ใบธน นายสฤษฎไ์ชย   ใบธน 12,500.00 12,500.00 2/2563

11 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
xxxxxx0938 นายไพโรจน ์มากจันทร์ ด.ช.ธนกร มากจันทร์ 2,400.00 2,400.00 1/2563
xxxxxx5064 นางจินดารัตน ์ บญุตามช่วย นส.วีนสัวรรณ  พจนปรีชา 10,800.00 10,800.00 1/2563
xxxxxx6951 นายเรืองเดช   วิชัยดิษฐ์ ด.ช.รามิล   วิชัยดิษฐ์ 1,755.00 14,255.00 2/2563

นส.รดา  วิชัยดิษฐ์ 12,500.00 2/2563
xxxxxx1514 น.ส.พรทิพย์   ทองยามี ด.ญ.ภทัรกันย์  ทองยามี 1,870.00 1,870.00 2/2563
xxxxxx3473 นางสาวนติยา  พรหมเรือง นายพีรพัชร  คงเกต 1,200.00 1,200.00 2/2563
xxxxxx5181 นางจ าเนยีร  ต าหรับ นางสาวลักษิกา  ต าหรับ 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx5766 นางสาวพัชรี ศรีจ าเริญ ด.ช.ภตูะวัน แก้วมณี 2,100.00 4,200.00 1/2563

2,100.00 2/2563
xxxxxx2576 นายจเร  บญุชูช่วย ดช.ชลากร  บญุชุช่วย 2,043.25 2,043.25 2/2563
xxxxxx4754 นายเกรียงศักด์ิ  ทิพย์บ ารุง (นางจิตรัตน ์ ทิพย์บ ารุง)น.ส.อุษณรัศมิ ์  ทิพย์บ ารุง 12,500.00 12,500.00 2/2563

12 โรงเรียนตรีนิมติรวิทยา
xxxxxx4415 นายเกษมสุข  ลอองศรี ดช.เทพบตุร  ลอองศรี 1,800.00 4,472.00 2/2563

ดช.ธรรมบตุร ลอองศรี 2,672.00 1/2563
13 โรงเรียนทรายขาววิทยา

xxxxxx5532 นางจุฬารัตน ์  ทองยัง ด.ช.ศรัณย์กร   ทองยัง 2,400.00 2,400.00 2/2563
14 โรงเรียนธญัญาวดศึีกษา

xxxxxx6256 นางจิราภรณ์  ถนอมสิน น.ส.ธันยพร   ถนอมสิน 5,000.00 5,000.00 2/2563
15 โรงเรียนสตรีทุ่งสง

xxxxxx4261 นางจินตนา    ชูโชนาค น.ส.ศิริกานต์    ชูโชนาค 10,600.00 10,600.00 2/2563
xxxxxx5433 นางศุภนชุ  ศรีจันทร์ ด.ช.นนทกร  สุทธิผกาพัน 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx9205 นางณัฏฐ์กานดา  ด าศรี (หนนูลิ)(ทวีวรรณเศรษฐ์)ด.ช.ศิรภสั  ด าศรี 2,671.00 6,600.00 1/2563

ด.ช.ศิรภสั  ด าศรี 1,529.00 2/2563
ด.ญ.ณัฐปภร์ั  ด าศรี 2,400.00 2/2563

xxxxxx9846 นายนพดล นวลด า ด.ญ พนติชนนั นวลด า 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx2567 นายวุฒิชัย  จีนเมือง ดช.พัชร  จีนเมือง 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx0346 นางสาวจุฬาลักษณ์  ช านาญกิจ ด.ช.เอื้ออังกูร   ไชยรักษา 2,400.00 2,400.00 2/2563

16 โรงเรียเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
xxxxxx5882 นายจรูญ  บญุล้อม นายศาสตรา   บญุล้อม 13,500.00 13,500.00 2/2563
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xxxxxx8107 นางนพคุณ   พูลสวัสด์ิ ด.ญ.สริญญา   พูลสวัสด์ิ 1,500.00 1,500.00 2/2563
xxxxxx0894 นางสุนสิา  เชาวลิต นส.จิรกานต์  เชาวลิต 1,100.00 2,200.00 2/2563

นส.จิรภทัร  เชาวลิต 1,100.00 2/2563
xxxxxx4043 นายมัณฑิตา   ชัยมุสิก นายเกียรตินยั  ชัยมุสิก 12,400.00 12,400.00 2/2563
xxxxxx5876 นายบญุณรงค์   ขลิบทอง น.ส.ชนนกิานต์   ขลิบทอง 7,400.00 7,400.00 2/2563
xxxxxx3336 นายจิรวัฒน ์ โสมแก้ว ดญ.นวพร  โสมแก้ว 2,043.25 2,043.25 2/2563

17 โรงเรียนเขาพังไกร
xxxxxx1648 นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ ดช.อัฑฒ์อธิศ  อุมถัมภ์ 1,755.00 1,755.00 2/2563

18 โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล
xxxxxx1420 นางละออ  ชนกชนกีุล นส.ชยุดา  ชนกชนกีุล 12,130.00 21,030.00 2/2563

นส.ชยามร  ชนกชนกีุล 8,900.00 2/2563
xxxxxx1617 นายไชยยันต์  รัตนบรีุ นายรัษฎากร  รัตนบรีุ 8,400.00 8,400.00 1/2563
xxxxxx6689 นางกิ้มจิ้ว  รัตนานกุูล นายธนบดี  รัตนานกุูล 12,300.00 12,300.00 2/2563
xxxxxx4473 นางส าเนยีง  บญุรอด นายธนกิ    บญุรอด 6,300.00 6,300.00 1/2563
xxxxxx4713 นางวิลาด  พรหมเกิด ด.ช.นริวัชร์  พรหมเกิด 1,500.00 1,500.00 2/2563

19 โรงเรียนโยธนิบ ารุง
xxxxxx3044 นางจุลีพร  ภูพ่งศ์เพ็ชร นส.จิดาภา  ภูพ่งศ์เพ็ชร 25,000.00 25,000.00 2/2563
xxxxxx2096 นางสุนสิา   สงวนถ้วย นายกฤตภคั   สงวนถ้อย 10,000.00 12,400.00 2/2563

ด.ญ.ณัฐกมล   สงวนถ้วย 2,400.00 2/2563
xxxxxx0760 นางโสภา  ชูสม น.ส.ฉัตรประภา  ชูสม 1,755.00 1,755.00 2/2563

20 โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา
xxxxxx2291 นางอรพิน   ปราชญ์นคร ด.ญ.ชญานศิ   ปราชญ์นคร 2,400.00 2,400.00 2/2563

21 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรตวิสุนธราภวิัฒน์
xxxxxx5650 นางกมลรัตน ์  เลิศวิริยะการณ์ ด.ญ.ภทัทิยา  เลิศวิริยะการณ์ 1,500.00 1,500.00 2/2563
xxxxxx6019 นายอารัน  สุปรียธิติกุล นายสันติภาพ  สุปรียธิติกุล 10,600.00 10,600.00 2/2563
xxxxxx4088 นางศิริมา  แก่นค า นายภรีูณัฐ  แก่นค า 19,800.00 19,800.00 1/2563

22 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม
xxxxxx3262 นางนภวรรณ  คงอินทร์ นส.พิชญ์สิน ี อัยสุวรรณ 10,600.00 10,600.00 2/2563

23 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
xxxxxx5722 นางวนดิา   เสกสรรค์ ด.ช.อิคลาศ  เสกสรรค์ 2,100.00 6,900.00 2/2563

ด.ญ.อามาลีนา   เสกสรร 2,400.00 2/2563
ดญ.อัสมีนา  เสกสรร 2,400.00 2/2563

xxxxxx5701 นางวนดิา  สาลีพันธ์  นายวัชรพงศ์   สาลีพันธ์ 4,130.00 4,130.00 2/2563
xxxxxx9771 นายสมพล   บริสุทธิ์ ด.ญ.ยศยา   บริสุทธิ์ 2,400.00 2,400.00 2/2563

24 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
xxxxxx1111 นายพงศ์สิทธิ์  สิริกาญจน์ นส.ภณัทิรา  สิริกาญจน์ 11,950.00 11,950.00 2/2563

25 โรงเรียนเสาธงวิทยา
xxxxxx4071 นางรัตติญา  บญุเรือง ด.ช.ทัศนภ์มูิ  บญุเรือง 1,755.00 1,755.00 2/2563
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xxxxxx9937 นายอิลยาส   หมากปาน ด.ช.ซิลมีย์    หมากปาน 1,755.00            5,265.00      2/2563
ดญ.นสิรีน  หมากปาน 1,755.00            2/2563
ดช.อนลัส  หมากปาน 1,755.00            2/2563

26 โรงเรียนทุ่งใหญว่ิทยาคม
xxxxxx5938 นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง ด.ช.กิตติพิชญ์  พัดศรีเรือง 2,100.00 4,500.00 2/2563

ด.ช.กษิเดช  พัดศรีเรือง 2,400.00 2/2563
xxxxxx8072 นายสุริยันต์    พรหมดวง ด.ช.ณัฐชนน  พรหมดวง 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx5873 น.ส.ทิพยวรรณ์   ไกรนรา ด.ช.พชรพิชญ์   ไกรนรา 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx7880 นางมยุรา   บญุธรรม ด.ช.ปรุฬห ์   บญุธรรม 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ช.เจตนพิิฐ   บญุธรรม 2,100.00 2/2563
xxxxxx9699 นางปยิวรรณ  รัตนพันธ์ น.ส.ปณุยวีร์  ชูประสูตร 1,200.00 4,800.00 1/2563

1,200.00 2/2563
ด.ญ.ธีร์จุฑา   ชูประสูตร 1,200.00 1/2563

1,200.00 2/2563
27 โรงเรียนบางขนัวิทยา

xxxxxx3222 นายบดี  คิดเหมาะ (นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ)นายภมูิบณัฑิต   คิดเหมาะ 12,130.00 12,130.00 2/2563
xxxxxx5485 นางวราภรณ์   ไชยรัตน์ ด.ญ.ธัญพิชชา ไชยรัตน์ 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ช.พิชญุตม์  ไชยรัตน์ 2,100.00 2/2563
xxxxxx2086 นางสุธารัตน ์ สุขสวัสด์ิ ดช.ทองมาโปรด  สุขสวัสด์ิ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx2715 นางรัตติกา   ชลสิทธิ์ ด.ญ.ธิดารัตน ์   ชลสิทธิ์ 1,500.00 1,500.00 1/2563

28 โรงเรียนวิเชยีรประชาสรรค์
xxxxxx2919 นายรัตตัญญู  ศรีไชย ดญ.ศรีนครินทร์  ศรีไชย 2,400.00 4,400.00 2/2563

ดญ.ศรีชยา  ศรีไชย 2,000.00 2/2563
29 โรงเรียนเชยีรใหญส่ามคัคีวิทยา

xxxxxx2827 นางนาฎชนก   ศรีเจริญ ด.ญ.กมลลักษณ์   ศรีเจริญ 1,800.00 5,830.00 2/2563
นายสรวิศ   ศรีเจริญ 4,030.00 2/2563

xxxxxx7528 นางยุพา   ถาวระ นายนรภทัร   ถาวระ 1,700.00 3,500.00 2/2563
ด.ช.ฆนรุจ   ถาวระ 1,800.00 2/2563

30 โรงเรียนชะอวด
xxxxxx6820 นายพรพัฒน ์  พรหมขวัญ น.ส.ธมลวรรณ   พรหมขวัญ 10,500.00 10,500.00 1/2563
xxxxxx7632 นายฐปนนท์   ฤทธานนท์ น.ส.อมราศศิศวร์  ฤทธานนท์ 12,000.00 12,000.00 2/2563
xxxxxx8431 นางจตุพร   จุลภกัด์ิ น.ส.เพราพนติ   จุลภกัด์ิ 10,500.00 10,500.00 2/2563
xxxxxx9641 นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์ น.ส.สุวภทัร พงศ์วิทยารักษ์ 12,500.00 12,500.00 1/2563
xxxxxx7127 นายจทัณ  คงทอง น.ส.รุ่งทิพย์    คงทอง 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx1902 นายณรงค์  วังปรีชา นายธนกฤต   วังปรีชา 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx8431 นางจตุพร   จุลภกัด์ิ นายพศุตม์   จุลภกัด์ิ 12,400.00 12,400.00 2/2563

31 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
xxxxxx6709 นางเพ็ญนภา  คูวิบลูย์ศิลป์ ด.ญ.อนญัญา คูวิบลูย์ศิลป์ 2,000.00 2,000.00 2/2563



ล าดับที่ เลขที่บญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

xxxxxx5615 นางจินตนา   เพ็ชรคล้าย น.ส.อาทิตยา  เพ็ชรคล้าย 12,900.00 12,900.00 2/2563
32 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

xxxxxx4810 นายจรูญ   เชาวลิต น.ส.ปลิตา   เชาวลิต 8,900.00 8,900.00 2/2563
xxxxxx1274 นางปรีญา   ยอดเพ็ชร นายธันยธรน ์ ยอดเพ็ชร 3,816.00 3,816.00 1/2563
xxxxxx1718 นางสายสกุล   เกสรบวั น.ส.มนณภทัร ทรัพยาสร 9,050.00 9,050.00 2/2563

33 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
xxxxxx4407 นางอภยั จรุงกิจสิทธิกุล น.ส.ชนกกานต์   จรุงกิจสิทธิกุล 10,800.00 23,300.00 2/2563

นายดรงค์กร  จรุงกิจสิทธิกุล 12,500.00 2/2563
xxxxxx5430 นางสาวอัญชนา  แสงกระจ่าง ดช.ภทัรดนยั  แสงกระจ่าง 2,044.00 2,044.00 2/2563

34 โรงเรียนควนเกยสุทธวิิทยา
xxxxxx3381 นางค าคม  ชาลี นายกุลดิลก  ชาลี 9,000.00 9,000.00 2/2563
xxxxxx8293 นายวิชัยรัตน ์ ทองทิพย์ ดญ.วริษฐา  ทองทิพย์ 2,400.00 2,400.00 2/2563

35 โรงเรียนคงคาประชารักษ์
xxxxxx8335 นายสากล   ดอกบวั นายณัฐกมล   ดอกบวั 10,150.00 10,150.00 2/2563

36 โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาภาคใต้
xxxxxx8606  นางพึงพิศ   กีรติกรพิสุทธิ์  นายณัฐนภสั   กีรติกรพิสุทธิ์ 8,400.00 8,400.00 2/2563
xxxxxx1523 นายชัยนรัุกษ์  ศรีวิสุทธิ์ ดญ.ณิชากร  ศรีวิสุทธิ์ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx4979 นางสาวศศิธร  ปานคง ด.ช.จักกฤษ   สังข์ทอง 2,400.00 4,800.00 2/2563

ด.ช.จักกรา   สังข์ทอง 2,400.00 2/2563
xxxxxx5468 นางอรัญญา  ยกล้วน ด.ญ.หยดพร   ยกล้วน 2,400.00 2,400.00 2/2563

37 โรงเรียนทุ่งใหญเ่ฉลิมราชอนุสรณ์
xxxxxx2050 นายวัฒนา   จรนติย์ นายธีรเมธ  จรนติย์ 7,600.00 7,600.00 2/2563

38 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
xxxxxx9789 นายณัฐดนยั  สายวิจิตร ด.ช.กิตติชาติ   สายวิจิตร 10,200.00 10,200.00 2/2563
xxxxxx5619 นางอัคคเอื้อ   ปรีชาวาท นายญาณัฏฐ์   ปรีชาวาท 15,560.00 27,560.00 1/2563

น.ส.วรุณรัตน ์  ปรีชาวาท 12,000.00 2/2563
xxxxxx3621 นางพวงทิพย์   ประจุคมนผ์ล ด.ญ.พรปวีณ์   ประจุคมนผ์ล 2,400.00 2,400.00 2/2563

39 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
xxxxxx3664 นางสุภาวดี  ปานมาศ ด.ช.รัชชานนท์  ปานมาศ 2,400.00 4,500.00 2/2563

ด.ช.ภดิูนนัท์  ปานมาศ 2,100.00 2/2563
40 โรงเรียนวังหินวิทยาคม

xxxxxx6496 นางบณุยกร   อินทร์แก้วศรี ด.ญ.ชนมน   อินทร์แก้วศรี 2,400.00 2,400.00 2/2563
41 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

xxxxxx5540 นางสุจิตรา  นิม่นวล (นายเจริญ นิม่นวล)น.ส.จริญญา   นิม่นวล 18,900.00 25,000.00 1/2563
น.ส.จริญญา   นิม่นวล 6,100.00 2/2563

42 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

xxxxxx2553 นายอวยชัย  หรัิญกาญจน์ ด.ญ.วรรณพร  หรัิญกาญจน์ 1,528.25 1,528.25 2/2563
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xxxxxx6763 นางโสภา  เส้งสุย น.ส.ดนยา   เส้งสุย 18,400               39,450        1/2563
น.ส.อรอมล  เส้งสุย 18,650               1/2563
ด.ญ.นกุานดา     เส้งสุย 2,400                1/2563

xxxxxx2475 นายสมนกึ   ขวัญทอง ดญ.ชวิศา  ขวัญทอง 1,800.00 1,800.00 2/2563
43 โรงเรียนนาบอน

xxxxxx8692 นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาด.ช.นธิินนัท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx2991 นายวันชัย  มณีสม ด.ญ.ชุติมันต์  มณีสม 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ช.ปญัญพงศ์  มณีสม 2,100.00 2/2563
xxxxxx3509 นางพัสตราภรณ์  แผลงรักษา ดญ.เขมนจิ  แผลงรักษา 700.00 700.00 2/2563
xxxxxx6584 นางจิตตินนัท์  รัตนบรีุ ด.ญ.มณินทร  รัตนบรีุ 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx2105 นางจุฑามาศ  ภูภ่กัดีพันธ์ ดช.ภมูิภทัร  ภูภ่กัดีพันธ์ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx0348 นางพิมพ์ลภสั  วานชิ ดญ.พขวัญทิพย์  วานชิ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx5660 นายวันทยา  ช านาญกิจ นายชนกันต์  ช านาญกิจ 12,600.00 12,600.00 2/2563
xxxxxx6829 นางพรพนา  ช่วยรักษา ดช.ธัญกฤษฎิ ์ ช่วยรักษา 2,100.00 2,100.00 2/2563

44 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
xxxxxx6893 นางวารินดา  จู้หอ้ง นส.ผริตา  จู้หอ้ง 984.00               1,903.00      2/2563

ดญ.ดวิษา จู้หอ้ง 919.00               2/2563
45 โรงเรียนตระพังพิทยาคม

xxxxxx0595 นายณัศท์ธศักด์ิ ภาญาดา ดญ.ภทัรภร ภาญาดา 2,100.00            2,100.00      2/2563
xxxxxx3629 นางณัฐนนัท์   จิ้วบญุชู ด.ญ.พิชามญช์  จิ้วบญุชู 1,800.00            1,800.00      2/2563

46 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม
xxxxxx5258 นายประยูรศักด์ิ ขวัญสง น.ส.สิริมาลิน ขวัญสง 10,600.00          12,100.00    2/2563

น.ส.พิมพ์ญาดา ขวัญสง 1,500.00            2/2563
1,108,543.75 1,108,543.75 รวมทั้งสิน้


