
ล าดับ
ที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร

 จ านวนเงินที่โอน
เขา้บัญชี

 รวม หมายเหตุ

1 โรงเรียนอุดมวิทยายน
xxxxxx1978 นายขจรจิตร์  ตะหมัง นส.สุนทรีพรรณ  ตะหมัง             7,900.00      7,900.00 2/2563

2 โรงเรียนประภสัสรรังสิต

xxxxxx1207 นางกฤติกา อินใหม่ ดญ.โสมพิสุทธิ์ อินใหม่             2,400.00      2,400.00 2/2563
3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

xxxxxx3230 นางรุ่งระวี  สาเหล็ม ด.ช.เอกรินทร์  เอียดตรง 3,000.00            3,000.00     1-2/2563
xxxxxx6065 นางปราณี   เหล็มหมาด นายชนาวีร์  เหล็มหมาด 6,400.00            13,000.00   2/2563

นายรอมฎอน  เหล็มหมาด 6,600.00            2/2563
xxxxxx6440 นางชอ้อน   อภยัจิตต์ นายธนธรณ์   อภยัจิตต์ 1,200.00            1,200.00     2/2563
xxxxxx5476 นางยุพา   เพชรรัตน์ ด.ญ.พัทธิ์ธีรา    เพชรรัตน์ 1,550.00            2,650.00     2/2563

ด.ญ.ธัญพิชชา   เพชรรัตน์ 1,100.00            2/2563
xxxxxx2258 นางอรสา  ชูรักษ์ ด.ช.กิตติพิชญ์  ชูรักษ์ 2,000.00            4,400.00     2/2563

ดญ.ณัฏฐมณฑ์  ชูรักษ์ 2,400.00            2/2563
xxxxxx1020 นางสายตา  น าแก้ว ด.ญ.คุรุวัน   น าแก้ว 700.00               700.00        2/2563

4 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
xxxxxx7319 นางอุไรลักษณ์   ทองบญุ ด.ช.พสธร   ทองบญุ 2,900.00            2,900.00     1/2563
xxxxxx0419 นางอารีย์   สาขะมุติ นายคณพศ   สาขะมุติ 12,000.00          12,000.00   2/2563
xxxxxx2945 นางธนชัชา   วงศ์รักษ์ ด.ญ.ปาณิสรา   วงศ์รักษ์ 2,300.00            2,300.00     1-2/2563
xxxxxx1073 นายสมเกียรติ  คงสีปาน นายเจษฎา  คงสีปาน 2,400.00            2,400.00     2/2563

5 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
xxxxxx3848 นางเรณู   เกิดแสงสุริยงค์ น.ส.ชวิศา  เกิดแสงสุริยงค์ 12,000.00          12,350.00   2/2563

นายอภนินัท์  เกิดแสงสุริยวงศ์ 350.00 2/2563
xxxxxx9689 นางส ารวย  สุวรรณโณ ดช.ศราวิณ  สุวรรณโณ 2,100.00 4,200.00 2/2563

ดช.ธรรศปณต  สุวรรณโณ 2,100.00 2/2563
xxxxxx3187 นางปารีดา   ชัยสุโข ดช.อัฟฟาน  ชัยสุโข 1,200.00 2,150.00 2/2563

ดญ.อาฟีฟา  ชัยสุโข 950.00 2/2563
xxxxxx2737 นางเมตตา  สุขโต ดช.ชยานนัท์  สุขโต 2,400.00 2,400.00 2/2563

6 โรงเรียนประชาบ ารุง
xxxxxx7970 นางศิริรักษ์   เกิดขุมทอง น.ส.มานติา    เกิดขุมทอง 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx9268 นายธงชัย   จันทร์รักษ์ น.ส.ณัชฌา   จันทร์รักษ์ 12,500.00 12,500.00 2/2563

7 โรงเรียนพนางตงุ
xxxxxx6375 นางมยุรี  เมืองทอง นายภบูดินทร์  เมืองทอง 11,300.00 11,300.00 2/2563

8 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
xxxxxx4042 นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล นายพิชาญ คงสกุล 1,050.00            3,750.00     1/2563

ดช.พิสิฏฐ์ คงสกุล 2,700.00            1/2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

ประจ าเดอืน มนีาคม 2564



ล าดั
บที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร

 จ านวนเงินที่โอน
เขา้บัญชี

 รวม หมายเหตุ

9 โรงเรียนกงหราพิชากร
xxxxxx5132 นางธิดารัตน ์  หมีนปาน นายฮัซซาน   หมีนปาน 500.00 500.00 2/2563
xxxxxx5554 นายนคิม   เพชรภกัดี น.ส.ภริูชญา   เพชรภกัดี 11,650.00 11,650.00 2/2563

10 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
xxxxxx1372 นางจิรภา   ชูกูล ด.ช.ณัฐดนยั   ชูกูล 1,150.00 1,150.00 2/2563

11 โรงเรียนปัญญาวุธ
xxxxxx9469 นางกาญจนา  สายทองแท้ ด.ญ.ปณัฑิตา   สายทองแท้ 1,150.00 1,150.00 2/2563

12 โรงเรียนเขาชยัสน
xxxxxx2064 นางวรรณา แสงจันทร์ นายคณาธิป แสงจันทร์ 10,150.00 35,150.00 1/2563

น..รวิวรรณ แสงจันทร์ 25,000.00 1-2/2563
xxxxxx3981 นางอภริดี      สิทธิด ารงค์ ด.ญ.ภณัฑิรา  สิทธิด ารงค์ 1,150.00            2,300.00     2/2563

ดช.ญาณพัฒน ์ สิทธิด ารงค์ 1,150.00            2/2563
xxxxxx8257 นางสุนทรี    แก้วสม ด.ญ.เกศกนก   แก้วสม 1,150.00 1,150.00 2/2563

13 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
xxxxxx9906 นางเพ็ญศรี  สืบสม ด.ญ.แพรวรุ่ง  สืบสม 1,150.00 1,150.00 2/2563

14 โรงเรียนควนขนุน
xxxxxx0240 นายวุฒิชัย  บญุญานวุัตร ดช.วุฒิกรณ์  บญุญานวุัตร 2,044.00 2,044.00 2/2563
xxxxxx7652 นางจิตรา  คงแก้ว ดช.ภมูิ  คงแก้ว 1,150.00 1,150.00 2/2563
xxxxxx4690 นายสนอง   หมาดเหล่ ด.ญ.กัญญาณัฐ   หมาดเหล่ 1,150.00 1,150.00 2/2563
xxxxxx8647 นางภรธนณัท (ภสัรัญช์กร)  จินา ด.ญ.อลิสา  จินา 2,400.00 4,800.00 2/2563

ด.ญ.ภควรรณ  จินา 2,400.00 2/2563
xxxxxx8906 นางวันดี   ยอดราช น.ส.สุวพิชญ์   ยอดราช 2,400.00 2,400.00 2/2563

15 โรงเรียนวชริธรรมสถิต
xxxxxx8664 นางพชรวรรณ  อภยัรัตน์ ด.ญ.ปณัฑิตา   อภยัรัตน์ 1,150.00 1,150.00 2/2563

182,894.00 182,894.00 

ที่ เลขที่บัญชี ชือ่ ส าหรับ
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
 รวม หมายเหตุ

1 xxxxxx6280 นางสุภชัชา รักษาแก้ว น.ส.นริศลักษณ์ รักษาแก้ว           16,000.00    16,000.00 2/2563

2 xxxxxx4763 นางจุฑารัตน ์ สงสุรินทร์ นายวชิรเดช  สงสุรินทร์           25,000.00    25,000.00 1-2/2563

41,000.00         41,000.00   

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ขา้ราชการบ านาญ)

ประจ าเดอืน มนีาคม2564

รวมเบิกทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร



ล าดั
บที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร

 จ านวนเงินที่โอน
เขา้บัญชี

 รวม หมายเหตุ

1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

xxxxxx9119 นายโชติ จิตขาว ด.ญ.ชญานศิ จิตขาว             4,800.00      4,800.00 2/2563

xxxxxx8147 นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว น.ส.ขวัญชนก  อ่อนแก้ว           11,000.00    11,000.00 2/2563

xxxxxx7894 นางจริยา   สังข์แก้ว ด.ช.จิรายุทธ   สังข์แก้ว             1,529.00      1,529.00 2/2563

xxxxxx6515 นางวิลาสิน ีปานเพชร นายภานพุงศ์ เย็นใจ             6,800.00      6,800.00 1-2/2563

xxxxxx8198 นางส าอางค์   รัตนพันธ์ ด.ญ.ธิดาวัลย์   รัตนพันธ์             2,400.00      2,400.00 2/2563
xxxxxx2182 นางสรัณยา   เรืองพุฒ น.ส.กุลรัชนนัท์   เรืองพุฒ           18,900.00    18,900.00 2/2563
xxxxxx8600 นายภาณุวัฒน ์  ปะรา ด.ช.ณัฐพนธ์ ปะรา             1,150.00      1,150.00 2/2563

2 โรงเรียนสตรีพัทลุง
xxxxxx2939 นายพีรธัช   ส าราญดี นายปรเมษฐ์   ส าราญดี 12,000.00          12,000.00   2/2563
xxxxxx6993 นายมลตรี ค าช่วย นายพงวิสิฐ ค าช่วย 1,150.00            1,150.00     2/2563
xxxxxx7043 นางเรืองรัตน ์ กรัษนยัรวิวงศ์ นายยุทธพงศ์   กรัษนยัรวิวงศ์ 7,900.00            7,900.00     2/2563
xxxxxx2374 นายจินดา   คงเรือง ด.ช.ศิรวงศ์  คงเรือง 1,150.00            3,500.00     2/2563

ด.ช.จักรภพ   คงเรือง 1,150.00            2/2563
ด.ญ.สุพิชญา  คงเรือง 1,200.00            2/2563

xxxxxx1760 นายชิด  สุกด า ด.ญ.พันธุ์เอื้อ  สุกด า 2,400.00            4,800.00     2/2563
ดช.พิทย์อรรถ  สุกด า 2,400.00            2/2563

xxxxxx5788 นายสุดชาย   สุวรรณมณี ด.ญ.คีตกานต์   สุวรรณมณี 1,150.00            1,150.00     2/2563
xxxxxx8820 นางสุวรา  โภชนสมบรูณ์ ด.ช.กัมปนาท  โภชนสมบรูณ์ 1,150.00            1,150.00     2/2563
xxxxxx4653 นางประไพ  อินกิติ นายณภทัร  อินกิติ 2,400.00            2,400.00     2/2563
xxxxxx7051 นางนติธยา  ทองทุ่ม ดญ.ณัฐชยา  ทองทุ่ม 1,200.00            1,200.00     2/2563

3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
xxxxxx9248 นางอัมพร  วงษ์สวัสด์ิ นายสรวีย์  วงษ์สวสัด์ิ 11,000.00          11,000.00   2/2563

4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์
xxxxxx1947 นายสุจินต์  นุน่ด า นส.สิริรัตน ์ นุน่ด า 7,400.00            7,400.00     2/2563

5 โรงเรียนตะโหมด
xxxxxx9878 นางสาวทิพวรรณ  ยกรัง ดญ.ทิพกฤตา  ยืดยาว 1,800.00 1,800.00 2/2563
xxxxxx1037 น.ส.พรเพ็ญ   นกทวี ด.ญ.จิระธิดา  หล้าเตะ 2,000.00 2,000.00 2/2563
xxxxxx5809 นางกัลยา   บญุรอด ด.ญ.ณัฐวี   บญุรอด 1,000.00 2,000.00 2/2563

ด.ญ.พิชชานนัท์  บญุรอด 1,000.00 2/2563
xxxxxx7148 นางศิริพร   สุขนุย้ ด.ญ.กัญจารภา  สุขนุย้ 850.00 850.00 2/2563
xxxxxx3781 นางสุรีรัตน ์  โพธิ์ทอง ด.ญ.สุธีรา   โพธิ์ทอง 1,150.00 1,150.00 2/2563
xxxxxx5163 นางกันธมล  เพชรคง นส.พรลภสั  เพชรคง 11,500.00 11,500.00 2/2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)
ประจ าเดอืน มนีาคม 2564

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร



ล าดั
บที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร

 จ านวนเงินที่โอน
เขา้บัญชี

 รวม หมายเหตุ

xxxxxx5633 นายไพเราะ   ก้อนเรือง น.ส.ปณัฑรีย์  ก้อนเรือง 7,950.00 7,950.00 2/2563
xxxxxx9704 นางสังวาลย์  ทองปี้ นส.สุธาสิน ี ชื่นเรณู 1,150.00 1,150.00 2/2563
xxxxxx4287 นางเอมอร   สุวรรณขาว นายพรเทพ   สุวรรณขาว 12,130.00          24,330.00   2/2563

นางภริูช   สุวรรณขาว 12,200.00 2/2563
xxxxxx5368 นางประทีป  สุขสวัสด์ิ น.ส.กิตติกา  สุขสวัสด์ิ 3,250.00            3,250.00     2/2563

156,209.00 156,209.00 

ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
 รวม หมายเหตุ

1 โรงเรียนเสมด็จวนวิทยาคม

xxxxxx3798 นางสุจิรา  รัตนบรีุ นส.เพชรณิชา  รัตนบรีุ  2,400.00  4,800.00 2/2563

ดญ.ชญานชิ  รัตนบรีุ  2,400.00 2/2563

2 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

xxxxxx6587 นางจิตติมา  จู้ทิ่น ด.ญ.อมรกานต์   จู้ทิ่น 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ช.ธเนศพล   จู้ทิ่น 2,100.00 2/2563

xxxxxx6613 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ด.ช.ชนสิษฎ ์ เพชรสงค์ 1,200.00 3,600.00 2/2563

ด.ญ.ปยิวรรณ  เพชรสงค์ 2,400.00 2/2563

xxxxxx8892 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุย้ ด.ช.สัณหรัฐ  เกื้อนุย้ 1,200.00 1,200.00 2/2563

xxxxxx5412 นางกฤติกา  จ านง นายธัญวุฒิ    จ านง 1,200.00 1,200.00 2/2563

xxxxxx3541 นางสุธิตา ศรีบญุนาค ดญ.กัณญิกา ศรีบญุนาค 2,100.00            2,100.00 2/2563

xxxxxx2634 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ นายเปรม  รัตนอรุณ 2,400.00            2,400.00 2/2563
3 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

xxxxxx9191 นางณภคั  อินทร์ปาน นายจินตามัย  อินทร์ปาน 21,350.00 26,150.00 1-2/2563
นส.สรชา  อินทร์ปาน 4,800.00 1-2/2563

xxxxxx0843 นางขวัญศิริ  อินทฤทธิ์ ดญ.ภทัรินทร์  อินทฤทธิ์ 2,400.00            2,400.00     2/2563
4 โรงเรียนเขาพังไกร

xxxxxx5335 นายอนนัต์   ผลอินทร์ นายฏพิัทธ์  ผลอินทร์ 9,400.00            9,400.00     2/2563
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

xxxxxx4381 นายสุฤทธิ์  มหรรณพ นายสุรกฤต  มหรรณพ 4,000.00            29,500.00   2/2563
นายทรงกรด  มหรรณพ 13,000.00          2/2563
นางสาวกรกช  มหรรณพ 12,500.00          2/2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืน มนีาคม 2564

รวมทั้งสิน้



ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
 รวม หมายเหตุ

6 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
xxxxxx4777 นางอภญิญา   บรีุมาศ ด.ช.ธนกฤต   บรีุมาศ 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx9335 นางกมลทิพย์  ชูประดิษฐ์ ด.ญ.รวิสุดา  ชูประดิษฐ์ 2,100.00            4,200.00     2/2563

ด.ญ.กีรัตยา  ชูประดิษฐ์ 2,100.00 2/2563
7 โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล

xxxxxx5725 นายมนตรี  รุ่งเรือง ด.ญ.ศุภสิรา  รุ่งเรือง 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx4473 นางส าเนยีง  บญุรอด นายธนกิ    บญุรอด 6,300.00 6,300.00 2/2563

8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพิระศรีนครินทร์
xxxxxx5876 นายบญุณรงค์   ขลิบทอง น.ส.ชนชนก  ขลิบทอง 10,700.00 10,700.00 2/2563
xxxxxx6096 นายวิวัฒน ์ ศรีสังข์ทอง นายหฤษฎ ์ ศรีสังข์ทอง 12,300.00 12,300.00 2/2563

9 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
xxxxxx5923 นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน ดญ.ดารารัศมี ส้มเขียวหวาน 2,400.00 4,500.00 2/2563

ดญ.สุกฤตา ส้มเขียวหวาน 2,100.00 2/2563
xxxxxx5923 นางรัตนภรณ์   ไกรนรา ด.ช.กฤด์ิ   ไกรนรา 7,500.00 9,600.00 2/2563

ด.ช.กัจญจน ์  ไกรนรา 2,100.00 2/2563
xxxxxx9310 นายจตุพล  วรินทรเวช ดช.ธีรเจต  วรินทรเวช 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx6390 นางสาววรรณวิโรจน ์ ศรีพุฒ ดช.รัชตะ  สายทอง 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx4427 นายพรเลิศ (พิพัฒน)์ มารคคงค์แก้วน.ส.พิพรรธา   มารคคงค์แก้ว 4,650.00 4,650.00 1-2/2563

10 โรงเรียนชะอวด
xxxxxx9641 นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์ น.ส.สุวภทัร พงศ์วิทยารักษ์ 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx9376 นายสุธี  พันธุ์พิพัฒน์ นายสุทธิภทัร   พันธุ์พิพัฒน์ 4,000.00 4,000.00 2/2563

11 โรงเรียนท่านครณาญวโรภาสอุทิศ

xxxxxx1470 นางจินตนา  วรรคจันทร์ นายปพนสรรค์  วรรคจันทร์ 12,500.00 12,500.00 3/2563
12 โรงเรียนบางขนัวิทยา

xxxxxx9258 นางฐิตินฏัฐ์  ด้วงคง  (ศศิพิมพ)์ ด.ญ.ขวัญนภทัร  ด้วงคง 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx2692 นายสมศักด์ิ   พรหมเรืองโชติ ด.ญ.ชตวรรณ     พรหมเรืองโชติ 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx6993 นายเกษมศักด์ิ   หนชูุม ด.ช.ณภทัร   หนชูุม 2,000.00 3,200.00 2/2563

ดช.จิรภทัร  หนชุุม 1,200.00 2/2563
xxxxxx9381 นายปรวัช  หตัถประดิษฐ ดญ.เขมิสรา  อรรถพร 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx9826 นางปณัวรัตน ์ บญุขวัญ ดญ.วิมลสิริ  บญุขวัญ 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx3443 นางวราสิน ี วรรณชาตรีพันธ์ ดญ.ณัฏฐ์ชญา  วรรณชาตรี 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx0163 นางจารุณี   ลายทิพย์ ด.ช.จารุพัฒน ์  ลายทิพย์ 2,100.00            2,100.00 2/2563

13 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
xxxxxx6628 นส.เขมิกา  สิทธิฤทธิ์ นายวุฒิพงศ์  สองนาม 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx7185 นางอัมพร  แสงจันทร์ ดญ.กรกนก  แสงจันทร์ 1,330.00 1,330.00 1/2563
xxxxxx9686 นางศันสนยี์   สมสีแสง ด.ช.กตัญญู   สมสีแสง 2,100.00 4,500.00 2/2563

ด.ญ.มนชัญา  สมศรีแสง 2,400.00 2/2563
xxxxxx4972 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล นส.ภทัรวรรณ  ควนวิไล 4,800.00 4,800.00 1-2/2563
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xxxxxx5335 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ดช.คุณานนท์  ทรงประดิษฐ์ 4,800.00 4,800.00 1-2/2563
xxxxxx9995 นายวิเชียร  บญุรัตน์ ด.ญ.ญานศิา  บญุรัตน์ 1,150.00 1,150.00 2/2563
xxxxxx4690 นายค ารพ   รอดสง นายพศวัต    รอดสง 11,000.00 11,000.00 2/2563

14 โรงเรียนนาบอน
xxxxxx9780 นายอุดมรัตน ์  สุขสม ด.ญ.พิมพ์มาฎา  สุขสม 2,100.00 2,100.00 2/2563

15 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
xxxxxx1111 นายพงศ์สิทธิ์  สิริกาญจน์ นส.ณัชพิมพ์  สิริกาญจน์ 10,000.00 10,000.00 2/2563
xxxxxx7540 นางกฤษณา   เกิ้นโนนกอก นายธัชนนท์  เกิ้นโนนกอก 12,400.00 12,400.00 2/2563

16 โรงเรียนเชยีรใหญ่
xxxxxx0452 นางปทัมพร(สุภาพร)  คงทอง( ขวัญมิง่)นายพงศพัศ   ขวัญมิง่ 11,700.00 11,700.00 2/2563
xxxxxx6179 นางอรัญญา  ทัศนวิสุทธิ์ ด.ช.ต่อตระกูล  ทัศนวิสุทธิ์ 2,100.00 4,200.00 1/2563

ด.ช.พงศ์พิทักษ์  ทัศนวิสุทธิ์ 2,100.00 1/2563

17 โรงเรียนวังหินวิทยาคม
xxxxxx6496 นางบณุยกร   อินทร์แก้วศรี ด.ญ.ธนชัชา  อินทร์แก้วศรี  1,200.00  1,200.00 2/2563

18 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง
xxxxxx6007 นายด ารงค์ชัย   แก้วนพรัตน์ นส.ณิชาภทัร  แก้วนพรัตน์ 25,000.00 25,000.00 2/2563

19 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์
xxxxxx7205 นายสมคิด  ขวัญแก้ว นายสิรภสั   ขวัญแก้ว 11,700.00 13,455.00 2/2563

ด.ญ.ขวัญรัตน ์ ขวัญแก้ว 1,755.00 2/2563
20 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

xxxxxx5042 นางนาตยา   ช่วยไชยศรี นายอ านวยวิทย์  ช่วยไชยศรี 780.00 780.00 2/2563
21 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์

xxxxxx4463 นางฉลวย    หนผุูด นส.ชนติร์นนัท์  หนผุูด 9,250.00 11,650.00 2/2563
น.ส.ปภาวรินทร์    หนผุูด 2,400.00 2/2563

22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
xxxxxx6843 นางเกษศิรินทร์  นาคสง ด.ญ.ชุติมณฑน ์ นาคสง 12,500.00 14,150.00 2/2563

ดญ.กชพรรณ  นาคสง 1,650.00 2/2563
xxxxxx7884 นางจริยา  จิตส ารวย นส.พัชราวรรณ  จิตส ารวย 3,850.00 3,850.00 2/2563
xxxxxx5228 นางพิมพกานต์   รัชทูล นายตระกูล     รัชทูล 1,600.00 1,600.00 2/2563
xxxxxx3465 น.ส.ฤทัย   สุขเกษม ดช.ปรมัตถ์  เต็มนา 1,250.00 1,250.00 2/2563

23 โรงเรียนเบญจมราชทูิศ
xxxxxx9860 นางรักษ์ชล  พัสดุสาร นายศุภณัฐ   พัสดุสาร 12,200.00 12,200.00 2/2563
xxxxxx5815 นางสุรัชฎา  เนาว์สุวรรณ ด.ญ.ศุภาพิชญ์   เนาว์สุวรรณ 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx4688 นางสุมาลี  ใบธน นายสุวัฒนไ์ชย  ใบธน 12,500.00          12,500.00 2/2563
xxxxxx9458 นายเอกตะวัน   เลิศไกร ด.ช.พอเพียง  เลิศไกร 2,000.00            2,000.00 2/2563
xxxxxx4859 นายพุฒิพงศ์(ภาน)ุ   ทุ่งสว่าง ด.ญ.พิมพ์ศา   ทุ่งสว่าง 2,000.00            2,000.00 2/2563
xxxxxx5203 ว่าที่ ร.ต.คุณาวุฒิ  ศรีสุวรรณ นายฐาปกรณ์    ศรีสุวรรณ 1,755.00 1,755.00 2/2563
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24 โรงเรียนเสาธงวิทยา
xxxxxx6890 นางจุฑาทิพย์  ยนต์โต นายคริษฐ์   ยนต์โต 7,650.00            10,050.00   2/2563

ด.ญ.สุคันธ์ธารา  ยนต์โต 2,400.00            2/2563
xxxxxx4895 นางสุภคัสรณ์  เลิศเฉลิมอธิกุล นส.ทักษพร  รัสมะโน 11,500.00 11,500.00 2/2563
xxxxxx6733 นางวิชาญ  พรหมศร น.ส.ธนพร   พรหมศร 9,300.00            9,300.00     2/2563

398,685.00 398,685.00 รวมทั้งสิน้


