
ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

1 xxxxxx1891 นายอมัรินทร์  สิทธิโชคชยั นายสุทธิศกัด์ิ  สิทธิโชคชยั       22,800.00 2/2562

2 xxxxxx6278 นายเอกรัฐ   เพง็จนัทร์ นายพงศธร  เพง็จนัทร์         3,805.00 2/2562

3 xxxxxx9227 นางยพิุน    โกมล สิบโทกิตติพิชญ ์ โกมล 4,814.00 3/2562
31,419.00     

ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขที่บัญชี ช่ือ ส าหรับ  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

สพม.12 16,410.00     

1 xxxxxx2996 นายวีระพนัธ์   โชติวนั น.ส.ณฐัวดี    โชติวนั       11,610.00 1/2563

2 xxxxxx6637 นางสาวจิราวสั   นินทะผล ดญ.สุธีรัฐ  จนัทร์เอียด         2,400.00 1/2563

3 xxxxxx2474 นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ นายธนกร   ปาณะพงศ์         2,400.00 1/2563

16,410.00     

ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

1 รร.ควนขนุน 12,800.00 

xxxxxx7571 นางสุภา  สมุหเสนีโต นายสุทธิโชค  สมุหเสนีโต 12,800.00 1/2563

2 รร.สตรีพัทลุง 19,000.00 

xxxxxx3082 นางชลินาถ   อาษาช านาญ นายกิตติศกัด์ิ   เพชรเล็ก 10,000.00 3/2562

xxxxxx0070 นางวรพทัธ์   เกลาฉีด น.ส.ศุภพิชญ ์ เกลาฉีด 9,000.00 2/2562

3 รร.เขาชัยสน 11,420.00 

xxxxxx7698 นายเอนก  พรมชาติ นส.ธนชัพร  พรมชาติ 1,200.00 2/2562

xxxxxx0167 วา่ท่ี ร.ท. อนุวตัร  ตนัตสถิตานนท์ น.ส.พิชญสิรี   ตนัตสถิตานนท์ 4,300.00 3/2562

xxxxxx0844 นางนิรมล   นวลจนัทร์ ด.ญ.มณฑิรา    นวลจนัทร์ 2,960.00 2/2562

ดญ.ณิศวรา  นวลจนัทร์ 2,960.00 1/2563

4 รร.ตะโหมด 54,956.00 

xxxxxx8657 นางสาวบุญยา  หอนสกุล ดช.กรณภทัร  ศรีสุวรรณ 2,756.00 1/2563

xxxxxx2797 น.ส.สุธาสินี  ทองแกว้ ด.ช.ภูมิพฒัน์  ทองแกว้ 2,300.00 1/2563

xxxxxx1839 นางกลัยาณี   อุทยัทศัน์ นส.ชนกพร  อุทยัทศัน์ 14,400.00 1/2563

xxxxxx7202 นางชนิสรา   พยคัพนัธ์ นายสุพล  พยคัพนัธ์ 2,900.00 3/2562

น.ส.วีร์ธยาน์     พยคัพนัธ์ 22,400.00 1/2563

xxxxxx0312 นางพรเพญ็  แปวประเสริฐ ดญ.ปุญญาดา  แปวประเสริฐ 5,800.00 1/2563

xxxxxx2258 นางอรสา  ชูรักษ์ ด.ช.กิตติพิชญ ์ ชูรักษ์ 2,000.00 1/2563

ดญ.ณฏัฐมณฑ ์ ชูรักษ์ 2,400.00 1/2563

5 รร.พัทลุงพิทยาคม

xxxxxx1644 นายช านาญ   รอดเรืองฤทธ์ิ ด.ช.ธชัภูมิ  รอดเรืองฤทธ์ิ 4,800.00 1/2563

102,976.00   รวมทั้งส้ิน

รวมเบิกทั้งส้ิน

 หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง   

รวมเบิกทั้งส้ิน

                              หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ านาญ     

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื่น - สพม.12



ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

1 รร.ช้างกลางฯ 9,300.00 

xxxxxx1617 นายไชยยนัต ์ รัตนบุรี นายรัษฎากร  รัตนบุรี 9,300.00 2/2562

2 รร.ปากพูน 16,670.00 

xxxxxx3623 นางสาวศรีสุดา  บุญแสวง นายรักชาติ  ปานสวย 14,670.00 1/2563

xxxxxx4024 นายสมคะเณ  ภิรมยรั์กษ์ ด.ญ.กานต ์  ภิรมยรั์กษ์ 2,000.00 1/2563

3 รร.เสาธง 7,700.00 

8151704071 นางรัตติญา  บุญเรือง นายภูมิทศัน์  บุญเรือง 7,700.00 2/2562

นางอาภรณ์   ชยัสวสัด์ิ น.ส.กชพร  ชยัสวสัด์ิ - เบิกครบแลว้

4 รร.นาบอน 10,800.00 

xxxxxx6584 นางจิตตินนัท ์ รัตนบุรี ด.ญ.มณินทร  รัตนบุรี 2,100.00 1/2563

xxxxxx8017 นางสกัการะ  จู่ซู่ ด.ญ.ชญัญานุช  จู่ซู่ 2,100.00 1/2563

xxxxxx2991 นายวนัชยั  มณีสม ด.ญ.ชุติมนัต ์ มณีสม 2,100.00 1/2563

ด.ช.ปัญญพงศ ์ มณีสม 2,100.00 1/2563

xxxxxx6797 นางเกศกนก  เขียวนอ้ย ด.ช.กนัตธี์ร์  เขียวนอ้ย 2,400.00 1/2563

5 รร.ทุ่งใหญ่วทิยาคม 9,000.00 

xxxxxx1600 นางฉวีวรรณ   สมวงศ์ ด.ช.ณฐัพงศ ์   สมวงศ์ 2,400.00 1/2563

xxxxxx5873 น.ส.ทิพยวรรณ์   ไกรนรา ด.ช.พชรพิชญ ์  ไกรนรา 2,400.00 1/2563

xxxxxx7880 นางมยรุา   บุญธรรม ด.ช.เจตนิพิฐ   บุญธรรม 2,100.00 1/2563

ด.ช.ปรุฬห์    บุญธรรม 2,100.00 1/2563

6 รร.เสมด็จวน 2,756.75 

xxxxxx0305 นางศิราณี  อมัรักเลิศ ดญ.ธรรมธาดา  อมัรักเลิศ 2,756.75 1/2563

7 รร.ตรีนิมติรฯ 2,450.00 

xxxxxx6662 นายเกษมสุข  ลอองศรี ดช.เทพบุตร  ลอองศรี 2,450.00 1/2563

8 รร.พรหมคีรีฯ 15,000.00 

xxxxxx4289 นายจรัญ   นิยมวรรณ น.ส.วาทินี   นิยมวรรณ 11,000.00 2/2562

xxxxxx3449 นายวนัชยั  คีรีเพช็ร ด.ญ.ปพิชญา  คีรีเพช็ร 4,000.00 2/2562

9 รร.ก้างปลาวทิยาคม 2,100.00 

xxxxxx9638 น.ส.ปาริชาติ   เกตุแกว้ ด.ญ.พริมา   สีนุย้คง 2,100.00 1/2563
10 รร.ทุ่งสงวทิยา 18,600.00 

xxxxxx5781 นางณิชกมล   รัตนพนัธ์ ด.ญ.ชญาดา   รัตนพนัธ์ 2,100.00 1/2563

xxxxxx2093 นางลมยั   รัตนมณี น.ส.อญัชิษฐา   รัตนมณี 6,000.00 1/2563

xxxxxx5192 นางอาทิตยา  เจย้ทอง ด.ญ.ศิศิรา  เจย้ทอง 2,100.00 1/2563

xxxxxx6343 นายสุชาติ  โรวฒัน์ ด.ญ.อริสา  โรวฒัน์ 2,100.00 1/2563

ด.ช.อภิสิทธ์ิ  โรวฒัน์ 2,100.00 1/2563

xxxxxx8756 นางบุษบา  สุทธิมาศ ด.ช.ศรัณยพงศ ์ สุทธิมาศ 2,100.00 1/2563

ด.ญ.พีราวศุตม ์  สุทธิมาศ 2,100.00 1/2563

 หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช     



ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

11 รร.เบญจมราชูทศิ 2,000.00 

xxxxxx9709 นางรัตติกาล   แกว้บณัฑิตย์ ด.ช.พีรศุษม ์ แกว้บณัฑิตย์ 2,000.00 2/2562

12 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 25,000.00 

xxxxxx2260 นายสนัชยั  คงจนัทร์ นายณฐัภทัร  คงจนัทร์ 25,000.00 1/2563

13 รร.สิชลประชาสรรค์ 6,936.00 

xxxxxx3891 นายจีรวิทย ์ มัน่คงวฒันะ ดช.บวรรัก  ดวงไสย 1,840.00 2/2562

ดญ.ณฐัฏช์นินท ์ ดวงไสย 1,840.00 2/2562

xxxxxx5539 นางสายชล  ชุมโรย นายกฤตสุชนม ์ ชุมชอบ 500.00 2/2562

xxxxxx3171 นางทศันีย ์  วชัรสุธากร ด.ช.ภูผา   วชัรสุธากร 2,756.00 1/2563

14 รร.โยธินบ ารุง 25,000.00 

xxxxxx8787 นางชชัฎาภรณ์   บุรีรัตน์ นส.วรินภทัร   บุรีรัตน์ 25,000.00 1/2563

15 รร.สุชลคุณาธาร 4,800.00 

xxxxxx5047 นายปริญญา  นุ่มนอ้ย ด.ญ.ปิยนุช   นุ่มนอ้ย 2,400.00 1/2563

xxxxxx3358 นางวิจิตรา  บุญส าราญ ดช.ธณดล  บุญส าราญ 2,400.00 1/2563

16 รร.เตรียมอุดมฯ 16,310.00 

xxxxxx3111 นางอรุณรัตน์  ถาวรจกัษ์ น.ส.ณฐัภสัสร  ถาวรจกัษ์ 2,200.00 2/2562

xxxxxx5877 นางภาวณี  รัตนสมบูรณ์ นส.คนญัญา   รัตนสมบูรณ์ 14,110.00 1/2563

17 รร.นบพิต า 2,000.00 

8280528423 นางนฤมล  นิลกรณ์ ดญ.นชัชา  วิลยัพงศ์ 2,000.00 1/2563

18 รร.มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 2,671.75 

xxxxxx2553 นายอวยชยั  หิรัญกาญจน์ ด.ญ.วรรณพร  หิรัญกาญจน์ 2,671.75 1/2563

19 รร.ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 12,500.00 

xxxxxx8993 นางอรสา   ชุมชาตรี นานยวรเมธ   ชุมชาตรี 12,500.00 2/2562

20 รร.บางขัน 27,070.00 

xxxxxx2692 นายสมศกัด์ิ   พรหมเรืองโชติ ด.ญ.พลอยพรรณ   พรหมเรืองโชติ 2,100.00 1/2563

xxxxxx1022 นางวไลลกัษณ์  ดีทองอ่อน ดญ.อิงฟ้า  ดีทองอ่อน 2,800.00 1/2563

xxxxxx3038 นางจารินี  รัตนพนัธ์ ดช.ณฐัพนัธ์  รัตนพนัธ์ 2,400.00 1/2563

ดญ.ณฏัฐินี  รัตนพนัธ์ 2,400.00 1/2563

xxxxxx9258 นางศิพิมพ ์ ดว้งคง ดช.เขตอนนัต ์ ดว้งคง 2,100.00 1/2563

xxxxxx3222 นางพชัราภรณ์  คิดเหมาะ นายภูมิบณัฑิต   คิดเหมาะ 12,870.00 1/2563

xxxxxx3443 วราสินี  วรรณชาตรีพนัธ์ ดญ.ณฏัฐ์ชญา  วรรณชาตรี 2,400.00 1/2563

21 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 2,756.75 

xxxxxx3336 นายจิรวฒัน์  โสมแกว้ ดญ.นวพร  โสมแกว้ 2,756.75 1/2563

22 รร.ท่านครญาณฯ 12,500.00 

xxxxxx6881 นายสุนทร   ทองเอียด น.ส.สลินทิพย ์  ทองเอียด 12,500.00 1/2563



ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ หมายเหตุ

23 รร.ทุ่งใหญ่เฉลมิราชฯ 37,714.00 

xxxxxx8668 นางวิพ ู  ศรีเพ่ิม นายณฐัภทัร   ศรีเพ่ิม 25,000.00 1/2563

xxxxxx5758 นางศุภวรรณ   สวนจนัทร์ นายสฤษด์ิพงศ ์  สวนจนัทร์ - 1/62 เบิกไม่ได ้ใบเสร็จหมดอายุ

นายสฤษด์ิพงศ ์  สวนจนัทร์ 7,800.00 2/2562

นายสฤษด์ิพงศ ์  สวนจนัทร์ 4,914.00 3/2562

24 รร.ช้างกลางประชานุกลู 39,970.00 

xxxxxx6267 นางวรรณี   ทองกนั น.ส.ปาณสัม ์ ทองกนั 11,000.00 1/2563

xxxxxx1420 นางละออ  ชนกชนีกุล นส.ชยดุา  ชนกชนีกุล 12,870.00 1/2563

นส.ชยามร  ชนกชนีกุล 16,100.00 1/2563

25 รร.ตระพัง 9,400.00 

xxxxxx7906 นายสนัติกร  รักสองหม่ืน นายณฎัฐพชัร   รักสองหม่ืน 9,400.00 2/2562

26 รร.สตรีทุ่งสง 6,300.00 

xxxxxx9320 นางรักนา  รัตนพนัธ์ ด.ญ.ภูริชญา  รัตนพนัธ์ 2,100.00 1/2563

ด.ช.ภูริภทัร รัตนพนัธ์ 2,100.00 1/2563

xxxxxx6783 นางคนึงนิจ   กลีบแกว้ ด.ญ.ชญัญา   ไชยทอง 2,100.00 1/2563

27 รร.นาบอน 4,500.00 

xxxxxx8692 นายอทัธ์อากร   อิศรางกูร ณ อยธุยา ด.ช.นิธินนัท ์ อิศรางกูร ณ อยธุยา 2,100.00 1/2563

xxxxxx2105 นางจุฑามาศ  ภู่ภกัดีพนัธ์ ดช.ภูมิภทัร  ภู่ภกัดีพนัธ์ 2,400.00 1/2563

28 รร.เชียรใหญ่สามคัคฯี 4,100.00 

xxxxxx7528 นางยพุา   ถาวระ ด.ช.ฆนรุจ   ถาวระ 2,200.00 1/2563

นายนรภทัร   ถาวระ 1,900.00 1/2563

29 รร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 8,010.00 

xxxxxx2564 นางวนัดี   ช่วยทุกข์ ด.ช.วนัทยา   ช่วยทุกข์ 2,670.00 1/2563

ด.ช.วิทยา   ช่วยทุกข์ 2,670.00 1/2563

xxxxxx4987 นางสาวตวิษา   แกว้จ ารัส ด.ช.พงษป์ณต  แกว้จ ารัส 2,670.00 1/2563

343,915.25   รวมทั้งส้ิน


