
ท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

สพม.12 11,600.00     

1 xxxxxx6903 นางวนัเพญ็  ด าแกว้ น.ส.ธนชัชา  ด าแกว้ 11,600.00     2/2562

11,600.00     

ท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

1 xxxxxx2024 นางอรุณ    แกว้พิชยั น.ส.สุพิชา   แกว้พิชยั         7,000.00 2/2562

2 xxxxxx5432 นายเฉลิมเกียรติ  อุ่นสุข ดญ.สุวภทัร  อุ่นสุข 2,400.00       2/2562

3 xxxxxx7119 นายสมเกียรติ  โอฐวารี นายชรินทร์  โอฐวารี 9,150.00       1/2562

4 xxxxxx0054 นางหนูเรียม   วงคม์ะยรุา น.ส.กฤตยา   วงคม์ะยรุา 12,500.00     2/2562

5 xxxxxx5149 นายสุนทร  เทพรักษ์ นส.ภทัรนิษฐ์  เทพรักษ์ 12,000.00     2/2562

6 xxxxxx5520 นายทวีสิทธ์ิ  ด่านสุคนธ์ นายกุลยศ  ด่านสุคนธ์ 5,000.00       1/2562

7 xxxxxx9767 นางสุพรรณี   แกว้ส่ีดวง น.ส.เยาวเรศ  แกว้ส่ีดวง 9,000.00       2/2562

8 xxxxxx7075 นางมยรีุ  รักรอด นายสรายธุ  รักรอด 9,000.00       2/2562

9 xxxxxx9227 นางยพิุน    โกมล สิบโทกิตติพิชญ ์ โกมล 7,700.00       2/2562

10 xxxxxx7711 นายไสว  จนัทร์ศิริ นส.สาวินนัท ์ จนัทร์ศิริ 8,400.00       2/2562

11 xxxxxx6863 นางบุษกร  ศรีพิทกัษ์ นายออธา  ศรีพิทกัษ์ 7,000.00       2/2562

89,150.00     

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตร สพม.12

รวมเบิกทั้งส้ิน

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ านาญ

รวมเบิกทั้งส้ิน



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

1 รร.ป่าพะยอมฯ 14,000.00     

xxxxxx8147 นางวิลาวณัย ์  อ่อนแกว้ นายณฐัภทัร     อ่อนแกว้ 600.00          2/2562

xxxxxx8198 นางส าอางค ์  รัตนพนัธ์ ด.ญ.ธิดาวลัย ์  รัตนพนัธ์ 2,400.00       2/2562

xxxxxx8147 นางวลิาวณัย์   อ่อนแก้ว น.ส.ขวญัชนก  อ่อนแก้ว 11,000.00     2/2562

2 รร.ประชาบ ารุง 25000

xxxxxx9268 นายธงชัย   จันทร์รักษ์ น.ส.ณัชฌา   จันทร์รักษ์ 12,500.00     2/2562

xxxxxx0226 นายสมศกัด์ิ  ฤทธิเดช น.ส.ภคัวนัต ์ ฤทธิเดช 12,500.00     2/2562

3 รร.ควนพระสาฯ 15,000.00     

xxxxxx6928 นายเพชรน ้าเอก (นางนงเยาว์)  จิตต์ภักดี นายสิปปกร   จิตต์ภกัดี 8,700.00       2/2562

xxxxxx2521 นางศรีละออง  เวชสิทธ์ิ นายธนวรรค ์ เวชสิทธ์ิ 5,000.00       2/2562

xxxxxx7050 นางสุกญัญา  พงศนุ์รักษ์ นายสุรพงศ ์ พงศนุ์รักษ์ 1,300.00       2/2562

4 รร.พนางตุง 41,500.00     

xxxxxx5389 นายธีธชั   เหมือนพรรณราย นายวรากร   เหมือนพรรณราย 6,200.00       2/2562

น.ส.วรินทร    เหมือนพรรณราย 11,200.00     2/2562

xxxxxx6375 นางมยุรี  เมืองทอง นายภบูดินทร์  เมืองทอง 12,100.00     2/2562

xxxxxx0612 นายณรงค ์  ทองเพท นายอนวชั   ทองเทพ 12,000.00     2/2562

5 รร.กงหราฯ 500.00          

xxxxxx5132 นางธิดารัตน์   หมีนปาน นายฮซัซาน   หมีนปาน 500.00          2/2562

6 รร.ตะแพนฯ 7,000.00       

xxxxxx3703 นางวาสนา  หนูพว่ง นส.พิชญาภา  หนูพว่ง 7,000.00       2/2562

7 รร.ปากพะยนู 48,700.00     

xxxxxx6740 นางสุคนธ์   สุขพุม่ น.ส.สุภิญญา สุขพุม่ 11,500.00     2/2562

xxxxxx2636 นางทศันีย ์  นฤนาทนามกร นายอนัวาร์  นฤนาทนามกร 25,000.00     1/2562

xxxxxx1020 นางสายตา  น าแกว้ นายศาตนนัท ์ น าแกว้ 11,500.00     2/2562

ด.ญ.คุรุวนั   น าแกว้ 700.00          2/2562

8 รร.ตะโหมด 84,861.50     

xxxxxx3230 นางรุ่งระว ี  สาเหล็ม ดช.เอกรินทร์    เอียดตรง 1,317.50       2/2562

xxxxxx2258 นางอรสา  ชูรักษ์ ด.ช.กิตติพชิญ์  ชูรักษ์ 2,400.00       2/2562

ดญ.ณัฏฐมณฑ์  ชูรักษ์ 2,400.00       2/2562

xxxxxx7148 นางศิริพร   สุขนุ้ย นายกัญวฒัน์  สุขนุ้ย 12,500.00     2/2562

xxxxxx1037 น.ส.พรเพญ็   นกทวี ด.ญ.จิระธดิา  หล้าเตะ 500.00          2/2562

xxxxxx0312 นางพรเพญ็  แปวประเสริฐ ดญ.ปุญญาดา  แปวประเสริฐ 2,044.00       2/2562

xxxxxx4287 นางเอมอร   สุวรรณขาว นางภริูช   สุวรรณขาว 12,500.00     1/2562

นางภูริช   สุวรรณขาว 12,500.00     2/2562

xxxxxx5368 นางประทปี  สุขสวสัด์ิ น.ส.กิตติกา  สุขสวสัด์ิ 6,500.00       2/2562

 หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

xxxxxx2414 นางธนิตา   สิงห์เน่ียว น.ส.นฤสรณ์  สิงห์เน่ียว 10,000.00     2/2562

xxxxxx7209 น.ส.สุภาพร   ศรีสุวรรณ์ นายเตชินท ์  มีไข่ 7,000.00       2/2562

ด.ญ.ธญัญา   มีไข่ 1,000.00       2/2562

ด.ช.ติณณภพ  มีไข่ 1,000.00       2/2562

xxxxxx5809 นางกลัยา   บุญรอด ด.ญ.ณฐัวี   บุญรอด 1,000.00       2/2562

ด.ญ.พชิชานันท ์ บญุรอด 1,000.00       2/2562

xxxxxx0254 นางศศิธร   ชนะสิทธิ์ น.ส.เมญาณี   เพชรชี 11,200.00     2/2562

9 รร.ประภสัสรรังสิต 16,230.00     

xxxxxx1942 นางสุจิตตรา   ล่ิมกุล ด.ช.กลวชัร  ล่ิมกุล 2,400.00       2/2562

9081390929 นางนุจรี  ชายเกตุ นายเฌอ  ชายเกตุ 1,330.00       2/2562

9081647407 นางศิริวรรณ   ขุนรักษ์ นายถิร   ขุนรักษ์ 12,500.00     2/2562

10 รร.ควนขนุน 18,000.00     

xxxxxx7571 นางสุภา  สมุหเสนีโต นายสุทธโิชค  สมุหเสนีโต 9,000.00       2/2562

xxxxxx7275 นางสมจิตต ์  ใจจอ้ง น.ส.ปณิฎฐา   ใจจอ้ง 9,000.00       2/2562

11 รร.เขาชัยสน 9,250.00       

xxxxxx0167 วา่ท่ี ร.ท. อนุวตัร  ตนัตสถิตานนท์ น.ส.พิชญสิรี   ตนัตสถิตานนท์ 9,250.00       2/2562

12 รร.ป่าบอน 7,000.00       

xxxxxx3371 นายนอม  ทองยอด ด.ช.กรวิชญ ์ ทองยอด 7,000.00       2/2562

13 รร.อุดมวทิยายน 25,200.00     

xxxxxx3388 นางสุชาดา   ชูสุคนธ์ ด.ช.พลวฒิุ   ชูสุคนธ์ 1,200.00       2/2562

xxxxxx9670 นายวโิรจน์   สุวรรณรัตน์ น.ส.ปรัชญญา   สุวรรณรัตน์ 12,000.00     1/2562

น.ส.ปรัชญญา   สุวรรณรัตน์ 12,000.00   2/2562

14 รร.นาขยาดฯ 11,000.00     

xxxxxx8864 นายวโิรจน์   พเิคราะห์ นายวชัรพล    พเิคราะห์ 11,000.00   2/2562

15 รร.ปัญญาวธุ 9,700.00       

xxxxxx2745 นายพฒันพงศ์   พรหมวงษ์ น.ส.คันธรัต   พรหมวงษ์ 9,700.00     2/2562

16 รร.พทัลุงพิทยาคม 5,900.00       

xxxxxx4976 นางประณีต   หมวดจันทร์ ด.ญ.อัจฉริยา   หมวดจันทร์ 1,900.00     2/2562

xxxxxx1759 นายสุวทิย์   จันทร์ใหม่ ด.ช.สุทธภิทัร     จันทร์ใหม่ 4,000.00     2/2562

17 รร.สตรีพทัลุง 41,100.00     

xxxxxx2939 นายพรีธชั   ส้าราญดี นายปรเมษฐ์   ส้าราญดี 12,000.00   2/2562

xxxxxx9253 นายจิรัฐต์  เมืองสง นายณณัฎฐ์  เมืองสง 12,000.00   2/2562

ด.ช.กณิศ  เมืองสง 500.00       2/2562

xxxxxx8820 นางสุวรา  โภชนสมบรูณ์ ด.ช.กัมปนาท  โภชนสมบรูณ์ 600.00       

xxxxxx9142 นายเจริญ  เอียดชุม นส.สุกัญญา  เอียดชุม 16,000.00   1/2562



ล าดบัท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

18 รร.หารเทาฯ 33,450.00     

xxxxxx0711 นางพรสวรรค์  รักมาก ดญ.ปณัณพร  รักมาก 600.00       1/2562

ดญ.ปณัณพร  รักมาก 600.00       2/2562

xxxxxx0616 นางกานติมา   ไหมคง น.ส.ณิชาภทัร   ไหมคง 12,500.00   2/2562

xxxxxx3848 นางเรณู   เกิดแสงสุริยงค์ นายอภนิันท ์ เกิดแสงสุริยวงศ์ 350.00       2/2562

xxxxxx9371 นางมัสยา   ศรีสมัด น.ส.มารีนนา   ดอเลาะ 12,500.00   1/2562

xxxxxx2737 นางเมตตา  สุขโต ดช.ชยานันท ์ สุขโต 2,400.00     2/2562

xxxxxx9689 นางส้ารวย  สุวรรณโณ ดช.ศราวณิ  สุวรรณโณ 2,100.00     2/2562

ดช.ธรรศปณต  สุวรรณโณ 2,400.00     2/2562

19 รร.ป่าพะยอม 46,200.00     

xxxxxx8147 นายจ้ารัส  พงศาปาน นส.สิริมาลักษมี  พงศาปาน 19,200.00   1/2562

xxxxxx5766 นางสรัณยา   เรืองพฒุ น.ส.กุลรัชนันท ์  เรืองพฒุ 21,000.00   2/2562

xxxxxx7894 นางจริยา   สังข์แก้ว ด.ช.จิรายุทธ   สังข์แก้ว 1,800.00     2/2562

xxxxxx5281 นางบงัอร   ทองสง ด.ช.ศิวชั    ทองสง 2,100.00     1/2562

ด.ช.ศิวชั    ทองสง 2,100.00     2/2562

459,591.50 รวมเบิกทั้งส้ิน


