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

หมายเหตุ

สพม.12 4,500.00       

1 xxxxxx6220 นส.พนิดา  มณี ดช.ชวกร  หนา้หู 2,100.00     2/2562

ดช.ชวนนท ์ หนา้หู 2,400.00     2/2562

2 xxxxxx2996 นายวีระพนัธ์   โชติวนั น.ส.ณฐัวดี    โชติวนั 12,500.00   2/2562

3 xxxxxx2474 นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ นายธนกร   ปาณะพงศ์ 2,400.00     2/2562

19,400.00   

ที่ โรงเรยีน/ผู้มีสิทธิ์ เลขที่บญัชี ชื่อ ส ำหรบั
 จ ำนวน
เงนิที่โอน
เข้ำบญัชี

หมำยเหตุ

1 xxxxxx9027 นายประหยดั  ลกัษณะอฐั นายพชัรพล  ลักษณะอัฐ 12,400.00 2/2562

2 xxxxxx9168 นางถวลิหา  วจิิตรพนัธ์ นส.จิตประภสัสร  วจิิตรพนัธ์ 12,500.00 2/2562

3 xxxxxx6653 นายถวิล   สารรักษ์ น.ส.ปวรักษ ์   สารรักษ์ 10,600.00 2/2562

4 xxxxxx1554 นายเช่ียวบุณย ์  ทิชินพงศ์ นายศานติบูรณ์   ทิชินพงศ์ 5,000.00 2/2562

5 xxxxxx3170 นายจิตมงคล   ชัยชนะสุวรรณ นายชิตชนก   ชัยชนะสุวรรณ 5,500.00 2/2562

6 xxxxxx4444 นายพทิกัษ ์  รัตนวรรณี  น.ส.เยาวเรศ  รัตนวรรณี 12,500.00 2/2562

7 xxxxxx3968 นางอุษา   พนังนุวงศ์ นายอนวชั   พนังนุวงศ์ 12,500.00 2/2562

8 xxxxxx2240 นางอวยพร  นาคะ นส.โชติกา  นาคะ 4,000.00 2/2562

9 xxxxxx2632 นายบรรเทิง    ศิริมุสิกะ นายคีตพงษ ์  ศิริมุสิกะ 650.00      1/2562

75,650.00 รวมเบกิทั้งสิ้น

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตร สพม.12

หลักฐำนกำรโอนเงนิค่ำกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

รวมเบิกทั้งส้ิน



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

หมายเหตุ

1 รร.ศรีบรรพตฯ 11,500.00     

xxxxxx3260 นายอนุกูล  ชุมทอง น.ส.ชนิกา  ชุมทอง 11,500.00   2/2562

2 รร.ป่าบอนฯ 40,000.00     

xxxxxx0419 นางอารีย์   สาขะมุตะ นายคณพศ   สาขะมุติ 15,000.00   2/2562

xxxxxx9098 นาทวศัีกด์ิ   ทองเด็ด น.ส.ชญานิศ    ทองเด็ด 25,000.00   1/2562

xxxxxx1413 ปราณี  ด าช่วย ดญ.วลัินตา  ด าช่วย -              เตรียม อ. เบิกไม่ได้

3 รร.เขาชัยสน 3,450.00       

xxxxxx7698 นายเอนก  พรมชาติ นส.ธนชัพร  พรมชาติ 1,350.00     1/2562

xxxxxx1752 นายสฤษด์ิ  เพชรเรืองสุด ด.ช.ศิรวทิย์   เพชรเรืองสุด 2,100.00     2/2562

4 รร.ชะรัดฯ 20,381.00     

xxxxxx4530 นางปัญญธิดา  อตับุตร ดช.ปวรุตย ์ อตับุตร 2,381.00     2/2562

xxxxxx8313 นายโศภณ  รัตนะ นายวรปรัชญ ์ รัตนะ 18,000.00   1/2562

5 รร.บางแก้วฯ 5,427.00       

xxxxxx2960 นางสาลามิหย๊ะ  กิตติบญุญาทวิากร ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  กิตติบุญญาทิวากร 2,756.00     2/2562

ด.ญ.กันติชา  กิตติบญุญาทวิากร 2,671.00     2/2562

6 รร.ควนพระสาฯ 15,000.00     

xxxxxx8257 นางลีลาวลัย ์  พร้อมมูล นายปวีพล   พร้อมมุล 15,000.00   2/2562

7 รร.นาขยาด 14,000.00     

xxxxxx8864 นายวโิรจน์   พเิคราะห์ นายวชัรพล    พเิคราะห์ 14,000.00   1/2562

8 รร.ตะโหมด 25,270.00     

xxxxxx5633 นายไพเราะ   กอ้นเรือง น.ส.ปัณฑรีย ์ กอ้นเรือง 8,070.00     1/2562

ด.ญ.ปรีชญาน์  กอ้นเรือง 2,400.00     1/2562

xxxxxx8799 นางวรรณี  ดว้งเอียด นายติณณภพ  ดว้งเอียด 12,500.00   2/2562

xxxxxx2797 น.ส.สุธาสินี  ทองแกว้ ด.ช.ภูมิพฒัน์  ทองแกว้ 2,300.00     2/2562

9 รร.พัทลุงพิทยาคม 27,900.00     

xxxxxx8889 นส.นิศาชล  สุขผอม ดช.นาควฒัน์  วฒันะ 2,400.00     2/2562

xxxxxx6462 นางณาตยา  มโนทศัน์ นส.ศิรกาญจน์  มโนทศัน์ 16,000.00   1/2562

xxxxxx5171 นางณัฐยา  โชคพระสมบติั ด.ช.ธนกฤต  โชคพระสมบติั 2,100.00     2/2562

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

xxxxxx0047 นางหฤทยั   กาแก้ว ด.ช.เคียวจันทร์   กาแก้ว 2,900.00     2/2562

xxxxxx1644 นายช านาญ   รอดเรืองฤทธิ์ ด.ช.ธชัภมูิ  รอดเรืองฤทธิ์ 2,400.00     2/2562

10 รร.พรหมพินิตฯ 25,000.00     

xxxxxx4804 นายสุชาติ   เพชรกาศ น.ส.ปยิวรรณ   เพชรกาศ 25,000.00   1/2562

11 รร.ประชาบ ารุง 11,500.00     

xxxxxx7907 นายสุเทพ  เรืองคล้าย นายพลวชิญ์  เรืองคล้าย 11,500.00   2/2562

 หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง



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

หมายเหตุ

12 รร.ปัญญาวุธ 15,300.00     

xxxxxx2745 นายพฒันพงศ์   พรหมวงษ์ น.ส.คันธรัต   พรหมวงษ์ 15,300.00   1/2562

13 รร.วชิรธรรมฯ 1,200.00       

xxxxxx9051 นายสาคร  นุ้ยเกล้ียง ด.ญ.สาวรินทร์  นุ้ยเกล้ียง 1,200.00     2/2562

14 รร.บางแก้ว 9,100.00       

xxxxxx5501 นางสมคิด   ยีหวงักอง ด.ช.รตินนท ์  ยีหวงักอง 1,650.00     2/2562

ด.ญ.ไรบนีา  ยีหวงักอง 1,650.00     2/2562

xxxxxx3132 นางเนาวรัตน์   ปานเพชร ด.ช.ภควตั   ปานเพชร 5,800.00     2/2562

15 รร.ประภสัสรรังสิต 25,100.00     

xxxxxx6266 นายสมปอง   หนูรัตน์ น.ส.สิริลักษณ์    หนูรัตน์ -              2/61 เบิกไม่ได้

xxxxxx7407 นางศิริวรรณ   ขุนรักษ์ ด.ญ.ณิชา   ขุนรักษ์ 1,600.00     2/2562

xxxxxx9398 นายวลัณี   จันทร์คงหอม นายณัฐดนัย   ปานศิริ 11,000.00   2/2562

xxxxxx1423 นางอารีย์   หอ้งแสง นายจักรภทัร   หอ้งแสง 12,500.00   2/2562

16 รร.กงหรา 500.00          

xxxxxx2070 นายกันต์ธร  ขาวแยม ด.ญ.ลีนา  ขาวแยม 500.00        2/2562

17 รร.ปากพะยูน 22,000.00     

xxxxxx5556 นางสุกมล  ปราบกรี ดช.ธามัน  ปราบกรี 4,000.00     1/2562

xxxxxx3941 นายยทุธนา   ศรีวิโรจน์ น.ส.ปาลมุก   ศรีวิโรจน์ 18,000.00   1/2562

18 รร.สตรีพัทลุง 29,306.00     

xxxxxx1213 นายสุเจน  ปานจันทร์ ดช.กัญจภพ  ปานจันทร์ 7,900.00     1/2562

ดช.กัญจภพ  ปานจันทร์ 7,900.00     2/2562

xxxxxx7738 นางปยินุช   บญุรุ่ง ด.ช.ปริุม  บญุรุ่ง 2,756.00   2/2562

ดญ.ประติภารัตน์  บญุรุ่ง 2,450.00   2/2562

xxxxxx5327 นางสุพรรณี   สุขทอง ด.ญ.พชิญาภคั  สุขทอง 2,900.00   2/2562

xxxxxx9878 นส.ทพิวรรณ  ยกวงั ดญ.ทพิกฤตา  ยืดยง 3,000.00   2/2562

xxxxxx3506 นางเยาวนิตย์   นวลละออง ด.ช.ฎษกร   ช่วยอินทร์ 1,200.00   2/2562

xxxxxx4151 นางปราณี   ณัฐคุณานนท์ ด.ช.นรภทัร ณัฐคุณานนท์ 1,200.00   2/2562

xxxxxx8135 นางธญัญารัตน์  สังข์วสุิทธิ์ ดญ.ลัลณ์ลลิน  สังข์วสุิทธิ์ -              เตรียม อ. เบิกไม่ได้

301,934.00 รวมทั้งส้ิน


