
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางอรัญญา  ยกลว้น 200.00                               xxxxxx5468 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางพิมพป์ระไพ  จนัทร์กลบั 350.00                               xxxxxx6360 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสาวอญัชลี  แซ่ด่าน 500.00                               xxxxxx8650 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอุไรวรรณ   นรินทร (จงจิตต)์ 900.00                               xxxxxx2609 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอุณารัตน์  อุทยัรังษี 1,150.00                            xxxxxx3398 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางขนิษฐา  ใจดี 1,250.00                            xxxxxx4467 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเชวงศกัด์ิ   คงเปีย 1,500.00                            xxxxxx5973 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุนีรัตน์  ชูช่วย 1,650.00                            xxxxxx0175 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายอุทยั   สุวรรณโมกข์ 1,700.00                            xxxxxx9995 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสัญญา  ทองพนัธ์ 1,760.00                            xxxxxx6397 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 2,000.00                            xxxxxx3044 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเอกตะวนั   เลิศไกร 2,000.00                            xxxxxx9458 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสาวผกากรอง  ตรงแกว้(โยธารักษ)์ 2,000.00                            xxxxxx4506 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางพรรณี   ชยัฤกษ์ 2,044.00                            xxxxxx2074 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายประจกัษ ์ ศรีเมือง 2,100.00                            xxxxxx0776 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางปิยวรรณ  รัตนพนัธ์ 2,100.00                            xxxxxx9699 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนฤมล  จนัทร์มณี 2,100.00                            xxxxxx0783 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกมลทิพย ์ ชูประดิษฐ์ 2,100.00                            xxxxxx9335 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสาธร   มหาสวสัด์ิ 2,400.00                            xxxxxx6319 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางฉวีวรรณ   สมวงศ์ 2,400.00                            xxxxxx1600 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางเพญ็นภา  คูวิบูลยศิ์ลป์ 2,400.00                            xxxxxx6709 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสาวอาทิตตา  ยวงนาค 2,400.00                            xxxxxx3108 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสุริยา   อินทุ่ม 2,756.75                            xxxxxx0071 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจิณห์วรา   พิมพส์มพร 2,761.75                            xxxxxx6825 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางปาริชาติ   สุขแกว้ 4,200.00                            xxxxxx7671 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางศนัสนีย ์  สมสีแสง 4,500.00                            xxxxxx9686 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสมศกัด์ิ   ศรีสุขใส 4,500.00                            xxxxxx4385 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ 4,800.00                            xxxxxx5335 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางองัศุมาลิน   ทองพลดั 4,800.00                            xxxxxx9688 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจริยา  จิตส ารวย 5,350.00                            xxxxxx7884 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอาภรณ์  เพชรคงทอง 5,800.00                            xxxxxx5017 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายจรูญ   เชาวลิต 5,900.00                            xxxxxx4810 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางพรทิพย ์  เชยบวัแกว้ 6,200.00                            xxxxxx3908 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

ค่าการศึกษาบุตรประจ าเดอืนมีนาคม 2563



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสุวิไล  กนัตงักุล 7,200.00                            xxxxxx6101 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายพานิช  จนัทวี 7,500.00                            xxxxxx1931 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจุติพร  ชาญณรงค์ 8,100.00                            xxxxxx2951 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นส.ภณัฑิรา  ชยัสุวรรณ 8,100.00                            xxxxxx9665 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางพรพนา  ช่วยรักษา 9,000.00                            xxxxxx6829 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุขศรี   ม่วงเสน 9,300.00                            xxxxxx6897 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางภูษิตา  มีสวสัด์ิ 9,300.00                            xxxxxx0955 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายศกัดาเดช  เดชศิริ 10,300.00                          xxxxxx1987 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางบุษกร  รักเกาะรุ้ง 10,400.00                          xxxxxx2704 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสมเจตน์  ไชยเมือง 10,900.00                          xxxxxx0304 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอุบล   ศิรพงศป์ระพนัธ์ 11,000.00                          xxxxxx6919 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายจุติ  ชนะกุล 11,100.00                          xxxxxx0025 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสุภาพ   ศิลปวาที 11,500.00                          xxxxxx1011 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายวิรุณ   แกว้ปักษา 12,000.00                          xxxxxx9801 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย 12,000.00                          xxxxxx5064 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางภทัรา    พงศาปาน 12,500.00                          xxxxxx7149 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายประพฤติ  ชุมโรย 12,500.00                          xxxxxx4661 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางปราณี  โมราศิลป์ 12,600.00                          xxxxxx6149 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายพยงค ์  บุญฤกษ์ 14,300.00                          xxxxxx7624 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางวิจิตรา   ภกัดีสุวรรณ์ 25,000.00                          xxxxxx2650 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนิรชร  วงศภ์คัไพบูลย์ 25,000.00                          xxxxxx2336 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายวรรณวิทย ์ ควนวิไล 29,800.00                          xxxxxx4972 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางค านึง  ทิพยบ์ุญแกว้ 32,800.00                          xxxxxx3106 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกชทกร  วฒิุมานพ 11,000.00                          xxxxxx2804 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการในสังกดั สพม.12

นายสุรพล   ชูพร้อม 4,000.00                            xxxxxx2787 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ

นางปรีดา  อนัเดอร์สัน 12,000.00                          xxxxxx7637 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ

นายชูสิน  เดชดี 3,821.00                            xxxxxx9260 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ

นางนภาวรรณ   แกว้ทอง 1,000.00                            xxxxxx5790 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางทิตยาภรณ์  รักษายศ 1,000.00                            xxxxxx6199 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายสมบติั   ชูเล็ก 1,150.00                            xxxxxx6371 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเพญ็ศรี  สืบสม 1,150.00                            xxxxxx9906 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางพชรวรรณ  อภยัรัตน์ 1,150.00                            xxxxxx8664 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายศกัการิยา  นกหมุด 1,317.50                            xxxxxx2288 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายชาติชาย  ช่วยจนัทร์ 1,700.00                            xxxxxx1243 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางอารีย ์ อุดหลี 2,000.00                            xxxxxx8562 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางอภิรดี      สิทธิด ารงค์ 2,300.00                            xxxxxx3981 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางกาญจนา  คงสีปาน 2,400.00                            xxxxxx6302 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางอุไรลกัษณ์   ทองบุญ 2,400.00                            xxxxxx7319 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางประไพ  อินกิติ 2,400.00                            xxxxxx4653 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางยพุา   เพชรรัตน์ 2,650.00                            xxxxxx6735 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางฟารีดา   ชยัสุโข 2,681.00                            xxxxxx3187 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายจ านนัท ์  นาคินทร์ 4,000.00                            xxxxxx1428 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางขวญัชนก  มาลยภรณ์ 4,000.00                            xxxxxx7878 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางจุฑาทิพย ์ เพชรจ ารัส 4,180.00                            xxxxxx4671 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางธนชัชา   วงศรั์กษ์ 5,730.00                            xxxxxx2945 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเรืองรัตน์  กรัษนยัรวิวงศ์ 6,000.00                            xxxxxx7043 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายไพเราะ   กอ้นเรือง 7,750.00                            xxxxxx5633 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายสวาท  จนัทร์นอ้ย 10,000.00                          xxxxxx8554 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเรณู   เกิดแสงสุริยงค์ 12,000.00                          xxxxxx3848 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางรังสิมา   บวัแกว้ 12,500.00                          xxxxxx5919 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายสุคนธ์  ทองสังขพ์นัธ์ 12,500.00                          xxxxxx2043 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางอารีย ์  หอ้งแสง 12,500.00                          xxxxxx1423 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง


