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

หมายเหตุ

สพม.12 3,000.00       

1 xxxxxx2804 นางกชทกร  วฒิุมานพ นส.จิรกานต ์ วิทยปรีชา 1,500.00     1/2562

นส.จิรกานต ์ วิทยปรีชา 1,500.00     2/2562

3,000.00     

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตร สพม.12

รวมเบิกทั้งส้ิน



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

1 รร.อินทร์ธานี 4,400.00       

xxxxxx3386 นายจกัรรัตน์   ภกัดีกิจ ด.ญ.ศุภิศรา  ภกัดีกิจ 2,000.00     2/2562

xxxxxx0401 นายยทุธเดช   คงทองค า ด.ช.ปฏิภาณ  คงทองค า 2,400.00     2/2562

2 รร.ท่านครญาณฯ 8,750.00       

xxxxxx1544 นางจรรยา   ถนอมทรัพย์ นายวชิญะ  ถนอมทรัพย์ 1,200.00     2/2562

xxxxxx3369 นางสาวชญานิษฐ์  เพง็หนู นายวรปรัชญ์  เพง็หนู 2,400.00     2/2562

xxxxxx7889 นางนงนภสั   ธาระปรีชากุล นายฐนยศ  ธาระปรีชากุล 5,150.00     2/2562

3 รร.ฉลองรัฐฯ 9,900.00       

xxxxxx5701 นางวนิดา  สาลีพนัธ์  นายวชัรพงศ์   สาลีพนัธ์ 600.00        2/2562

xxxxxx5722 นางวนิดา   เสกสรรค์ ด.ช.อิคลาศ  เสกสรรค์ 2,100.00     2/2562

ด.ญ.อามาลีนา   เสกสรร 2,400.00     2/2562

xxxxxx9701 นางวรรณนิดา  เดชะบุญ(หวานหนู) ด.ญ.คนสันนัท ์   เดชะบุญ 2,400.00     2/2562

xxxxxx9771 นายสมพล   บริสุทธ์ิ ด.ญ.ยศยา   บริสุทธ์ิ 2,400.00     2/2562

4 รร.พิปุนฯ 7,700.00       

xxxxxx5996 นายทวศัีกด์ิ  จันทร์หอม นส.อนัญลักษณ์  จันทร์หอม 500.00        2/2562

xxxxxx4056 นางยพุรัตน์  สุทธิรัตน์ ดช.จิระณฐั  สุทธิพนัธ์ 2,400.00     2/2562

xxxxxx3589 นายธราสุต ์ แกลว้ทนง ด.ญ.อิงสรวง  แกลว้ทนง 4,800.00     2/2562

5 รร.ธัญวดี 14,940.00     

xxxxxx9002 นางยินดี   เวชสาร น.ส.นภสัสร    เวชสาร 12,500.00   2/2562

xxxxxx0890 นางนราวดี  ชูแกว้ นายศิวชั  เมืองจีน 600.00        2/2562

นส.นงนภสั  เมืองจีน 1,840.00     2/2562

6 รร.มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 4,800.00       

xxxxxx6763 นางโสภา  เสง้สุย น.ส.อรอมล  เสง้สุย 2,400.00     2/2562

ด.ญ.นุกานดา     เสง้สุย 2,400.00     2/2562

7 รร.ปากพูน 18,300.00     

xxxxxx4024 นายสมคะเณ  ภริมย์รักษ์ ด.ญ.กานต์   ภริมย์รักษ์ 2,000.00     2/2562

xxxxxx3623 นางสาวศรีสุดา  บญุแสวง นายรักชาติ  ปานสวย 16,300.00   2/2562

8 รร.โมคลานน 5,500.00       

xxxxxx0448 นางวมิพว์ภิา  รักสม ดช.เดชดนัย รักสม 1,800.00     2/2562

xxxxxx1718 นางสายสกุล   เกสรบวั น.ส.มนณภทัร ทรัพยาสร 3,700.00     1/2562

9 รร.กรุงหยนั 12,000.00     

xxxxxx2601 นางนปภสั  ยางแกว้ นส.สลิลทิพย ์ สงแกว้ -              1/2561 เบิกไม่ได้

นส.สลิลทพิย์  สงแก้ว 12,000.00   2/2561

10 รร.สิชลประชาสรรค์ 32,017.50     

xxxxxx1375 นายกัมพล   หวนัหม๊ะ ด.ญ.พชิญา   หวนัหม๊ะ 1,317.50     2/2562

 หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

xxxxxx4415 นายสกล   จรุงกิจสิทธิกุล นายดรงคก์ร  จรุงกิจสิทธิกุล 12,500.00   2/2562

xxxxxx5215 นางอัมพวลัย์  นุ่นสง น.ส.สรัสวดี    นุ่นสง 11,000.00   2/2562

xxxxxx3171 นางทศันีย ์  วชัรสุธากร ด.ช.ภูผา   วชัรสุธากร 2,400.00     2/2562

xxxxxx8142 นายสุรศักด์ิ  แสนภกัดี ดช.ชิษณุพงศ์  แสนภกัดี 2,400.00     1/2562

ดช.ชิษณุพงศ ์ แสนภกัดี 2,400.00     2/2562

11 รร.ชะอวดวิทยาคาร 23,600.00     

xxxxxx3044 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ดช.วชิรวทิย์  คงคานนท์ 2,000.00     1/2562

xxxxxx4690 นายค ารพ   รอดสง นายพศวตั    รอดสง 11,000.00   2/2562

xxxxxx6818 นายเลิศศกัด์ิ   ชูกล่ิน นายณฐัวตัร   ชูกล่ิน 10,600.00   2/2562

12 รร.คงคาประชารักษ์ 5,250.00       

xxxxxx2326 นางกนกพร   เล่นทศัน์ นาย.ณภทัร   เล่นทศัน์ 1,500.00     2/2562

xxxxxx8870 นางจุฑาภรณ์   ทองคงแก้ว ด.ช.วชัรวชิญ์   พรหมมา 1,800.00     2/2562

น.ส.ปทติตา   ทองคงแก้ว 1,950.00     2/2562

13 รร.เฉลิมราชฯ 3,300.00       

xxxxxx6705 นางไรหยาด   มะหโ์มดี นายถกเกียรติ   มะหโ์มดี 3,300.00     2/2562

14 รร.บางขันวทิยา 19,800.00     

xxxxxx8526 นส.อรวรรณ  ศรีสะอาด ดญ.จารุพชิญา  บวัทพิย์ 2,400.00     2/2562

xxxxxx5485 นางวราภรณ์   ไชยรัตน์ ด.ญ.ธญัพิชชา ไชยรัตน์ 2,100.00     1/2562

ด.ช.พิชญุตม ์ ไชยรัตน์ 2,100.00     1/2562

ด.ญ.ธญัพชิชา ไชยรัตน์ 2,100.00     2/2562

ด.ช.พชิญุตม์  ไชยรัตน์ 2,100.00     2/2562

xxxxxx2692 นายสมศักด์ิ   พรหมเรืองโชติ ด.ญ.ชตวรรณ     พรหมเรืองโชติ 2,100.00   2/2562

xxxxxx2038 นางพรทพิย์   ไวยรัตน์ ด.ช.ภริูนทร์  ไวยรัตน์ 2,100.00   2/2562

ด.ญ.กวสิรา   ไวยรัตน์ 2,400.00   2/2562

xxxxxx4861 นางจินตนา  ชุมทอง ดญ.กวสิรา  ชุมทอง 2,400.00   2/2562

15 รร.หวัไทรบ ารุงฯ 5,300.00       

xxxxxx4138 นายสุชาติ  คตน่วม ดช.ณัฐชนน  คตน่วม 500.00      2/2562

ดญ.ณัฐชนันท ์ คตน่วม 2,400.00   2/2562

xxxxxx2576 นายจเร  บญุชูช่วย ดช.ชลากร  บญุชุช่วย 2,400.00   2/2562

16 รร.ขุนทะเล 2,900.00       

xxxxxx8091 นายวงศกร   พรหมทอง ด.ญ.พชิญธดิา  พรหมทอง 2,900.00   2/2562

17 รร.สระแกว้ฯ 6,850.00       

xxxxxx3927 นางพชัรี   เทพทอง ด.ช.กันตพงศ์   เทพทอง 1,600.00   2/2562

xxxxxx9995 นางกรกนก   บญุเนือง ด.ญ.สุพรรษา   บญุเนือง 1,150.00   2/2562

xxxxxx3534 นางจิราภรณ์  สุทนิ ดญ.พชิามณห ์ สุทนิ 2,400.00   2/2562

xxxxxx4998 นางวาสนา   หนูหนัน น.ส.ชนม์ศิกานต์   หนูหนัน 1,700.00   2/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

18 รร.พรหมคีรีฯ 20,485.00     

xxxxxx6449 นางสุนิสา   พรหมแก้ว ดช.ณัฐภทัร  พรหมแก้ว 950.00      2/2562

xxxxxx9254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม ด.ช.ณัฐนันท ์  สุขหอม 950.00      2/2562

xxxxxx9277 นางสุพรรณี  ชูบวัทอง ด.ญ.อัญชิสา   ชูบวัทอง 1,500.00   2/2562

ดช.ชานน  ชูบวัทอง 950.00      2/2562

xxxxxx4289 นายจรัญ   นิยมวรรณ น.ส.วาทนิี   นิยมวรรณ 11,000.00  1/2562

นายอภนิันท ์ นิยมวรรณ 3,185.00   2/2562

 ด.ญ.กันยารัตน์  นิยมวรรณ 1,950.00   2/2562

19 รร.ทุ่งสงวิทยา 4,200.00       

xxxxxx6587 นางจิตติมา  จู้ทิ่น ด.ญ.อมรกานต์   จู้ทิ่น 2,100.00   2/2562

ด.ช.ธเนศพล   จู้ทิ่น 2,100.00   2/2562

20 รร.ทางพนู 25,000.00     

xxxxxx9418 นายสุชีพ  ปรีชานุกูล นายฬัฐวฒิุ  ปรียานุกูล 25,000.00  1/2562

21 รร.สิชลคุณาธาร 7,500.00       

xxxxxx2951 นางจุติพร  ชาญณรงค์ น.ส.นิสากร  ชาญณรงค์ -           1/2561 เบิกไม่ได้

น.ส.นิสากร  ชาญณรงค์ 2,700.00   1/2562

xxxxxx4461 นางหรรษภรณ์   ภู่พนัธต์ระกูล ด.ญ.ปารณีย์   ภู่พนัธต์ระกูล 2,400.00   2/2562

ด.ญ.ปรียาภรณ์   ภู่พนัธต์ระกูล 2,400.00   2/2562

22 รร.เตรียมอุดมฯ 45,650.00     

xxxxxx2469 นายอุดม   เจริญผล ด.ช.ดริณภพ   เจริญผล 1,500.00   2/2562

xxxxxx9629 นางวนัดี   แปน้สุข(ฮอฟสตาด) ด.ญ.จิวแอนนา   แปน้สุข (ฮอฟสตาด)6,600.00   2/2562

xxxxxx7399  นางพงึพศิ   กีรติกรพสุิทธิ์  นายณัฐนภสั   กีรติกรพสุิทธิ์ 8,400.00   2/2562

xxxxxx9714 นางศิริวรรณ  ทองนอก นายเจริญยศ  ทองนอก 11,000.00  2/2562

xxxxxx5468 นางอรัญญา  ยกล้วน นายภทัรวฒิุ   ยกล้วน 12,400.00  2/2562

xxxxxx4347 นายเอกศักด์ิ  ปลอดอ่อน ดช.ภมูิรภยี์  ปลอดอ่อน 2,400.00   2/2562

xxxxxx6843 นางเกษศิรินทร์  นาคสง ด.ญ.ชุติมณฑน์  นาคสง 1,700.00   2/2562

ดญ.กชพรรณ  นาคสง 1,650.00   2/2562

23 รร.กา้งปลาฯ 27,300.00     

xxxxxx7534 นางสาคร  เปาะทอง ดญ.สุทตัตา  เปาะทอง 2,400.00   2/2562

xxxxxx9801 นายวรุิณ   แก้วปกัษา นายปยิชนน์   แก้วปกัษา 12,000.00  1/2562

xxxxxx1637 นางสุภาภรณ์   ทองใหญ่ น.ส.นาฎลดา   ทองใหญ่ 12,900.00  2/2562

24 รร.ชา้งกลางฯ 1,200.00       

xxxxxx6689 นางกิ้มจิ้ว  รัตนานุกูล นายธนบดี  รัตนานุกูล 1,200.00   2/2562

25 รร.เบญจมราชูทิศ 102,243.25   

xxxxxx9577 นายประทปี  มุกดาร์ ด.ญ.วรัชยา  มุขดาร์ 1,950.00   1/2562

น.ส.ธญัญนาถ มุกดาร์ 12,900.00  1/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

xxxxxx5955 นางสุภาภรณ์  บษุยากุล ดญ.รพพีร  บษุยากุล 2,043.25   2/2562

xxxxxx8270 นางจิรายุ   สุวรรณา นายณภสัภพ  สุวรรณา 1,950.00   1/2562

xxxxxx8270 นางจิรายุ   สุวรรณา น.ส.ณัฐนิชา  สุวรรณา 12,500.00  1/2562

นายณภสัภพ  สุวรรณา 1,950.00   2/2562

xxxxxx9557 นางสาวสุดา  จิตรวบิลูย์ เด็กหญิงวรฉัตร  ธานีรัตน์ 2,400.00   2/2562

xxxxxx0689 นายบญุพา   ยานพะโยม (นางดีรูบา) นายชารีฟ  ยานพะโยม 12,000.00  2/2562

ด.ญ.ชานียา   ยานพะโยม 1,950.00   2/2562

xxxxxx8352 นายชัยยุทธ   ฤทธจิักร นายกฤตยชญ์   ฤทธจิักร 12,400.00  2/2562

xxxxxx9627 นายวชิัย    ไชยจันทร์ น.ส.ธมนวรรณ   ไชยจันทร์ 25,000.00  1/2562

xxxxxx8067 นางขวญัชนก  บริรักษธ์นกุล ดญ.ณัฐฐา  บริรักษธ์นกุล 2,900.00   2/2562

xxxxxx5301 นายสมพร   ผลอินทร์ นายธรรณธร  ผลอินทร์ 12,300.00  2/2562

26 รร.ควนเกยฯ 11,000.00     

xxxxxx2363 นางสุภาณี   พรหมราช น.สงเกศสินี  พรหมราช 11,000.00  2/2562

27 รร.เกาะขนัธ์ 1,818.75       

xxxxxx0942 นางวศิญา   สุรินทร์ (ทองเสน) ดญ.พรชนก  สุรินทร์ 1,818.75   2/2562

28 รร.บา้นเกาะฯ 13,500.00     

xxxxxx5619 นางอัคคเอื้อ   ปรีชาวาท นายญาณัฏฐ์   ปรีชาวาท 1,500.00   2/2562

น.ส.วรุณรัตน์   ปรีชาวาท 12,000.00  2/2562

29 รร.โศภนฯ 4,000.00       

xxxxxx0066 นางฐิติชญา  รัตนมณี ด.ช.ภพูริษฐ์  รัตนมณี 4,000.00   2/2562

30 รร.ทุ่งสงสหฯ 2,100.00       

xxxxxx9303 นายอดิศักด์ิ    แขดวง ด.ช.พชร   แขดวง 2,100.00   2/2562

31 รร.ตรีนิมิตรฯ 12,500.00     

xxxxxx2610 นายพรพมิล  พลายด้วง น.ส.ศศิกานท ์ พลายด้วง 12,500.00  2/2562

32 รร.ชะอวด 49,800.00     

xxxxxx0431 นายสุเมธ   แก้วเนิน ด.ญ.ปวณ์ีธดิา  แก้วเนิน 4,000.00   2/2562

xxxxxx6820 นายพรพฒัน์   พรหมขวญั ด.ช.ชัชพล  พรหมขวญั 7,900.00   2/2562

น.ส.ธมลวรรณ   พรหมขวญั 10,500.00  2/2562

xxxxxx7632 นายฐปนนท ์  ฤทธานนท์ น.ส.อมราศศิศวร์  ฤทธานนท์ 15,000.00  2/2562

xxxxxx8431 นางจตุพร   จุลภกัด์ิ นายพศุตม์   จุลภกัด์ิ 12,400.00  2/2562

33 รร.ควนเกย 10,650.00     

xxxxxx6069 นายอาคม   คมวนิัย นายมิติ   คมวนิัย 4,950.00   2/2562

นายกอบกิจ   คมวนิัย 1,200.00   2/2562

xxxxxx1741 นางผานิต   ษรเดช ด.ญ.พชิญาภา   ษรเดช 2,400.00   2/2562

ด.ช.วชิรวทิย์   ษรเดช 2,100.00   2/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

34 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 68,800.00     

xxxxxx3968 นางนงรัตน์   เหมทานนท์ ด.ช.กฤติน   เหมทานนท์ 4,800.00   2/2562

นายศิรชัช  เหมทานนท์ 12,000.00  1/2562

xxxxxx4301 นางจิรวรรณ   สุทธมิาศ ด.ช.เอราวตั   สุทธมิาศ 2,400.00   2/2562

xxxxxx7843 นางรัชณี  แก้วแกมจันทร์ ด.ช.ภดิูศ  แก้วแกมจันทร์ 2,100.00   1/2562

ด.ช.ภดิูศ  แก้วแกมจันทร์ 2,100.00   2/2562

xxxxxx4385 นายสมศักด์ิ   ศรีสุขใส ด.ช.ภตูะวนั   ศรีสุขใส 2,400.00   1/2562

ด.ญ.เทพปรียา   ศรีสุขใส 2,100.00   1/2562

xxxxxx0567 นางสุกัญญา  สุทธิท์องแท้ ด.ญ.พมิพช์นก  สุทธิท์องแท้ 2,100.00   2/2562

xxxxxx7358 นางธนิสรา   ชูขันธ์ น.ส.จุฬาลักษณ์   ชูขันธ์ 12,500.00  2/2562

xxxxxx9699 นางปยิวรรณ  รัตนพนัธ์ น.ส.ปณุยวร์ี  รัตนพนัธ์ 1,200.00   1/2562

น.ส.ปณุยวร์ี  รัตนพนัธ์ 1,200.00   2/2562

ด.ญ.ธร์ีจุฑา   รัตนพนัธ์ 2,100.00   1/2562

xxxxxx8026 นางสุจิตรา  จันเอียด ด.ญ.รุ้งไพลิน   จันเอียด 2,400.00   2/2562

ด.ช.เพชรอาวธุ   จันเอียด 2,400.00   2/2562

xxxxxx8072 นายสุริยันต์    พรหมดวง ด.ช.ณัฐชนน  พรหมดวง 2,100.00   2/2562

xxxxxx5873 น.ส.ทพิยวรรณ์   ไกรนรา ด.ช.พชรพชิญ์   ไกรนรา 2,400.00   2/2562

xxxxxx8430 นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์ นส.ณัฐกัญญา  จินดาวงศ์ 12,500.00  1/2562

35 รร.ขุนทะเลฯ 3,200.00       

xxxxxx3262 นางนภวรรณ  คงอินทร์ นส.พชิญ์สินี  อัยสุวรรณ 3,200.00   1/2562

36 รร.สวนกุหลาบ 4,585.00       

xxxxxx9746 นางช่อทพิย์  ทองไชย น.ส.กวลัพร  จูงศิริ 1,950.00   2/2562

xxxxxx4060 นางชุลีพร  หมันแร๊ะ ดญ.ซาเบยี  หมันเร๊ะ 1,317.50   1/2562

ดญ.ซาเบยี  หมันเร๊ะ 1,317.50   2/2562

37 รร.ทรายขาว 1,950.00       

xxxxxx6296 นายอรุณ   รอดสันติกุล น.ส.เบญญทพิย์   รอดสันติกุล 1,950.00   2/2562

38 รร.เชียรใหญ่ 5,500.00       

xxxxxx6179 นางอรัญญา  ทศันวสุิทธิ์ ด.ช.ต่อตระกูล  ทศันวสุิทธิ์ 2,000.00   1/2562

ด.ช.พงศ์พทิกัษ ์ ทศันวสุิทธิ์ 2,000.00   1/2562

xxxxxx2834 นางวภิาวรรณ   ซุ่นอินทร์ ด.ญ.วรพชิชา  ซุ่นอินทร์ 1,500.00   2/2562

39 รร.หวัไทรบ ารุงฯ 41,320.00     

xxxxxx1514 น.ส.พรทพิย์   ทองยามี ด.ญ.ภทัรกันย์  ทองยามี 1,870.00   2/2562

xxxxxx6951 นายเรืองเดช   วชิัยดิษฐ์ ด.ช.รามิล   วชิัยดิษฐ์ 1,950.00   1/2562

นส.รดา  วชิัยดิษฐ์ 12,500.00  1/2562

xxxxxx6088 นางร าไพ   ทรัพย์มี  น.ส.ฐิตาภรณ์  ทรัพย์มี 25,000.00  1/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

40 รร.เกาะขนัธ์ฯ 25,000.00     

xxxxxx0942 นางวศิญา   สุรินทร์ (ทองเสน) น.ส.ปพชิญา  สุรินทร์ 25,000.00  1/2562

41 รร.โยธิน 44,950.00     

xxxxxx5923 นางสุนิตา  คงทอง ด.ช.คุณัชญ์   คงทอง 2,400.00   2/2562

xxxxxx2533 นายอะหมาด  หตัถประดิษฐ์ นส.พรรณภทัร  หตัถประดิษฐ์ 2,200.00   2/2562

นายนิติภทัร์  หตัถประดิษฐ์ 4,750.00   2/2562

xxxxxx1726 นางวชิชุดา  เวชสารศรี ด.ญ.ธนัชพร   เวชสารศรี 2,100.00   2/2562

xxxxxx6509 นายสมศักด์ิ  ทองค า นายชิษนุพงศ์  ทองค า 1,500.00   2/2562

xxxxxx7629 นางกุลวชัร์  ลีละพนัธุ นายอลงกรณ์  ลีละพนัธุ์ 15,000.00  1/2562

xxxxxx4417 นางปรียานุช  กิจเกตุ ด.ญ.ชมพสิา  กิจเกตุ 1,950.00   2/2562

xxxxxx6175 นายเมธา   สามัคคี นายมัธพล   สามัคคี 10,000.00  2/2562

xxxxxx9646 นางปาณิสรา  วอ่งพรรณงาม นายกฤษณพงศ์  วอ่งพรรณงาม 3,100.00   2/2562

xxxxxx0760 นางโสภา  ชูสม น.ส.ฉัตรประภา  ชูสม 1,950.00   2/2562

42 รร.นบพิต า 2,671.75       

xxxxxx3007 นางพมิพมิล  พรหมลักษณ์ ด.ญ.กฤตพร   พรหมลักษณ์ 2,671.75   2/2562

43 รร.สวนกุหลาบ 3,900.00       

xxxxxx9762 นายภณ   เพง็สกุล ด.ญ.ชญาสุ     เพง็สกุล 1,500.00   2/2562

xxxxxx8856 นางปราณีต  วฒัน์ฐิยา ด.ญ.พชิญวดี  วฒันฐิยา 2,400.00   2/2562

44 รร.กรุงหยนั 19,300.00     

xxxxxx6348 นางบษุรา   ทองมณี น.ส.กชมนปภานัน     ทองมณี 11,200.00  2/2562

นายณัฐปศัลภช์ัย     ทองมณี 8,100.00   2/2562

45 รร.ตระพงั 6,600.00       

xxxxxx3440 นางสาวอรเพญ็   ชนะสุข ด.ช.ถิรวฒัน์   วงศ์สวา่ง 2,400.00   2/2562

ด.ช.คณาธปิด์ิ    วงศ์สวา่ง 2,400.00   2/2562

xxxxxx3629 นางณัฐนันท ์  จิ้วบญุชู ด.ญ.พชิามญช์  จิ้วบญุชู 1,800.00   2/2562

46 รร.ทุ่งสงั 6,300.00       

xxxxxx7501 นางปราณี   รัตนะ ด.ช.อิสรียา   รัตนะ 2,100.00   2/2562

ด.ช.ธนกร   รัตนะ 2,100.00   2/2562

ดญ.รัตนาภรณ์  รัตนะ 2,100.00   2/2562

47 รร.พิปูนฯ 12,200.00     

xxxxxx9634 นายสมบติั   แสงศรี น.ส.ณิชกานต์   แสงศรี 9,300.00   1/2562

xxxxxx5610 นายอรรถวฒิุ  บญุเทพ ดช.อติวชิญ์  บญุเทพ 500.00      1/2562

xxxxxx5420 นส.จิราพร  บญุมาก ดญ.เปรมจิรา  หนูเพชร 2,400.00   2/2562

48 รร.สวนกุหลาบ 9,400.00       

xxxxxx2054 นายวนัชัย  ชะอุ่มดี นายพงษศิ์ริ  ชะอุ่มดี 9,400.00   1/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

49 รร.วงัหินฯ 4,500.00       

xxxxxx7198 นางฑิฆัมพร   รัตนบรีุ ด.ช.พฒิุพงษ ์  รัตนบรีุ 2,100.00   2/2562

ดช.พชร  รัตนบรีุ 2,400.00   2/2562

50 รร.เขาพงัไกร 1,200.00       

xxxxxx5335 นายอนันต์  ผลอินทร์ นายปฎพิทัธ ์ ผลอินทร์ 1,200.00   2/2562

51 รร.เฉลิมราชฯ 2,100.00       

xxxxxx1111 นายพงศ์สิทธิ ์ สิริกาญจน์ นส.ณัชพมิพ ์ สิริกาญจน์ 2,100.00   2/2562

52 รร.กรุงหยนั 4,500.00       

xxxxxx7697 นายยงยศ  ทองค า ดช.นครินทร์   ทองค า 2,100.00   2/2562

ด.ญ.กัญญาวยี์  ทองค า 2,400.00   2/2562

53 รร.สวนกุหลาบ 1,200.00       

xxxxxx8411 นายสมจิตร   ชฏากาญจน์ ด.ช.สืบสกุล  ชฏากาญจน์ 1,200.00   2/2562

54 รร.นาบอน 11,950.00     

xxxxxx6893 นางวรินดา   จู้หอ้ง ด.ญ.ผริตา  จู้หอ้ง 1,600.00   2/2562

ด.ญ.ดวษิา  จู้หอ้ง 1,650.00   2/2562

xxxxxx8692 นายอัทธอ์ากร   อิศรางกูร ณ อยุธยา ด.ช.นิธนิันท ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2,100.00   2/2562

xxxxxx8017 นางสักการะ  จู่ซู่ ด.ญ.ชัญญานุช  จู่ซู่ 2,100.00   2/2562

xxxxxx2991 นายวนัชัย  มณีสม ด.ญ.ชุติมันต์  มณีสม 2,100.00   2/2562

ด.ช.ปญัญพงศ์  มณีสม 2,400.00   2/2562

55 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 3,000.00       

xxxxxx5882 นายจรูญ  บญุล้อม น.ส.ปวนัรัตน์  บญุล้อม 1,200.00   2/2562

xxxxxx8107 นางนพคุณ   พลูสวสัด์ิ ด.ญ.สริญญา   พลูสวสัด์ิ 1,800.00   2/2562

56 รร.คีรีราษฎร์ฯ 2,400.00       

xxxxxx2634 นายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ ด.ช.เปรม  รัตนอรุณ 2,400.00   2/2562

57 รร.ชา้งกลาง 1,950.00       

xxxxxx5725 นายมนตรี  รุ่งเรือง ด.ญ.ศุภสิรา  รุ่งเรือง 1,950.00   2/2562

58 รร.ทุ่งสงวิทยา 17,700.00     

xxxxxx5192 นางอาทติยา  เจ้ยทอง ด.ญ.ศิศิรา  เจ้ยทอง 2,400.00   2/2562

xxxxxx6613 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ด.ญ.ปยิวรรณ  เพชรสงค์ 2,100.00   2/2562

xxxxxx5781 นางณิชกมล   รัตนพนัธ์ ด.ญ.ชญาดา   รัตนพนัธ์ 2,400.00   2/2562

xxxxxx6343 นายสุชาติ  โรวฒัน์ ด.ญ.อริสา  โรวฒัน์ 2,100.00   2/2562

ด.ช.อภสิิทธิ ์ โรวฒัน์ 2,100.00   2/2562

xxxxxx8756 นางบษุบา  สุทธมิาศ ด.ช.ศรัณยพงศ์  สุทธมิาศ 2,100.00   2/2562

ด.ญ.พรีาวศุตม์   สุทธมิาศ 2,100.00   2/2562

xxxxxx4389 นางสาวสุทธนิี  ทวนค า ดญ.อัยรดา  จ าวชิา 2,400.00   2/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงิน
ท่ีโอนเขา้
บญัชี

หมายเหตุ

59 รร.นางเอ้ือย 9,300.00       

xxxxxx2291 นางอรพนิ   ปราชญ์นคร ด.ญ.ชญานิศ   ปราชญ์นคร 2,400.00   2/2562

xxxxxx0883 นางปวณีา   ธนาวฒิุ ด.ญ.กัญญ์วรา   ธนาวฒิุ 2,400.00   2/2562

ด.ช.ธนากร   ธนาวฒิุ 2,100.00   2/2562

xxxxxx3409 นายสันต์ยา   คล้ายไชยา ด.ญ.แสงแก้ว  คล้ายไชยา 2,400.00   2/2562

839,731.25 รวมทั้งส้ิน


