หลักฐานการโอนเงินค่ าการศึกษาบุตรข้ าราชการบานาญ
ที่

โรงเรียน/ผู้มสี ิทธิ์

เลขที่บญั ชี

ชื่อ

สาหรับ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1

xxxxxx1891 นายอัมริ นทร์ สิทธิโชคชัย

นายสุทธิศกั ดิ์ สิทธิโชคชัย

22,800.00

2/2562

2
3

xxxxxx6278 นายเอกรัฐ เพ็งจันทร์
xxxxxx9227 นางยุพิน โกมล
รวมเบิกทั้งสิ้น

นายพงศธร เพ็งจันทร์
สิบโทกิตติพิชญ์ โกมล

3,805.00
4,814.00
31,419.00

2/2562
3/2562

หลักฐานการโอนเงินค่ าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื่น - สพม.12
ที่

โรงเรียน/ผู้มสี ิทธิ์
สพม.12

1
2
3

เลขที่บัญชี
ชื่อ
16,410.00
xxxxxx2996 นายวีระพันธ์ โชติวนั
xxxxxx6637 นางสาวจิราวัส นินทะผล
xxxxxx2474 นายวิเชียร ปาณะพงศ์
รวมเบิกทั้งสิ้น

สาหรับ
น.ส.ณัฐวดี โชติวนั
ดญ.สุธีรัฐ จันทร์เอียด
นายธนกร ปาณะพงศ์

จานวนเงิน

11,610.00
2,400.00
2,400.00
16,410.00

หมายเหตุ
1/2563
1/2563
1/2563

หลักฐานการโอนเงินค่ าการศึกษาบุตรข้ าราชการครู - พัทลุง
ที่
1
2

3

4

5

โรงเรียน/ผู้มสี ิทธิ์
รร.ควนขนุน
รร.สตรีพัทลุง

รร.เขาชัยสน

รร.ตะโหมด

เลขที่บัญชี
12,800.00
xxxxxx7571
19,000.00
xxxxxx3082
xxxxxx0070
11,420.00
xxxxxx7698
xxxxxx0167
xxxxxx0844

ชื่ อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์

สาหรับบุตร

จานวนเงิน

หมายเหตุ

นางสุภา สมุหเสนีโต

นายสุทธิโชค สมุหเสนีโต

12,800.00

1/2563

นางชลินาถ อาษาชานาญ
นางวรพัทธ์ เกลาฉีด

นายกิตติศกั ดิ์ เพชรเล็ก
น.ส.ศุภพิชญ์ เกลาฉีด

10,000.00
9,000.00

3/2562
2/2562

1,200.00
4,300.00
2,960.00

2/2562
3/2562
2/2562

ดญ.ณิศวรา นวลจันทร์

2,960.00

1/2563

xxxxxx8657 นางสาวบุญยา หอนสกุล

ดช.กรณภัทร ศรี สุวรรณ

2,756.00

1/2563

xxxxxx2797 น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
xxxxxx1839 นางกัลยาณี อุทยั ทัศน์

ด.ช.ภูมิพฒั น์ ทองแก้ว
นส.ชนกพร อุทยั ทัศน์

2,300.00
14,400.00

1/2563
1/2563

xxxxxx7202 นางชนิ สรา พยัคพันธ์

นายสุพล พยัคพันธ์

2,900.00

3/2562

น.ส.วีร์ธยาน์ พยัคพันธ์

22,400.00

1/2563

xxxxxx0312 นางพรเพ็ญ แปวประเสริ ฐ

ดญ.ปุญญาดา แปวประเสริ ฐ

5,800.00

1/2563

xxxxxx2258 นางอรสา ชูรักษ์

ด.ช.กิตติพิชญ์ ชูรักษ์
ดญ.ณัฏฐมณฑ์ ชูรักษ์

2,000.00

1/2563

2,400.00

1/2563

ด.ช.ธัชภูมิ รอดเรื องฤทธิ์

4,800.00
102,976.00

1/2563

นายเอนก พรมชาติ
นส.ธนัชพร พรมชาติ
ว่าที่ ร.ท. อนุวตั ร ตันตสถิตานนท์ น.ส.พิชญสิรี ตันตสถิตานนท์
นางนิรมล นวลจันทร์
ด.ญ.มณฑิรา นวลจันทร์

54,956.00

รร.พัทลุงพิทยาคม
xxxxxx1644 นายชานาญ รอดเรื องฤทธิ์
รวมทั้งสิ้น

หลักฐานการโอนเงินค่ าการศึกษาบุตรข้ าราชการครู - นครศรีธรรมราช
ที่
1
2

3

4

5

6

โรงเรียน/ผู้มสี ิทธิ์
รร.ช้ างกลางฯ
รร.ปากพูน

รร.เสาธง

รร.นาบอน

เลขที่บัญชี
9,300.00
xxxxxx1617
16,670.00
xxxxxx3623
xxxxxx4024
7,700.00
8151704071

ชื่ อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์

2,756.75
xxxxxx0305
7 รร.ตรีนิมติ รฯ
2,450.00
xxxxxx6662
8 รร.พรหมคีรีฯ
15,000.00
xxxxxx4289
xxxxxx3449
9 รร.ก้ างปลาวิทยาคม
2,100.00
xxxxxx9638
10 รร.ทุ่งสงวิทยา
18,600.00
xxxxxx5781
xxxxxx2093
xxxxxx5192
xxxxxx6343

จานวนเงิน

หมายเหตุ

นายไชยยันต์ รัตนบุรี

นายรัษฎากร รัตนบุรี

9,300.00

2/2562

นางสาวศรี สุดา บุญแสวง
นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์

นายรักชาติ ปานสวย
ด.ญ.กานต์ ภิรมย์รักษ์

14,670.00
2,000.00

1/2563
1/2563

นางรัตติญา บุญเรื อง
นางอาภรณ์ ชัยสวัสดิ์

นายภูมิทศั น์ บุญเรื อง
น.ส.กชพร ชัยสวัสดิ์

7,700.00
-

2/2562
เบิกครบแล้ว

ด.ญ.มณินทร รัตนบุรี
ด.ญ.ชัญญานุช จู่ซู่
ด.ญ.ชุติมนั ต์ มณีสม
ด.ช.ปัญญพงศ์ มณีสม
ด.ช.กันต์ธีร์ เขียวน้อย

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,400.00

1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563

นางฉวีวรรณ สมวงศ์
น.ส.ทิพยวรรณ์ ไกรนรา
นางมยุรา บุญธรรม

ด.ช.ณัฐพงศ์ สมวงศ์
ด.ช.พชรพิชญ์ ไกรนรา
ด.ช.เจตนิพิฐ บุญธรรม
ด.ช.ปรุ ฬห์ บุญธรรม

2,400.00
2,400.00
2,100.00
2,100.00

1/2563
1/2563
1/2563
1/2563

นางศิราณี อัมรักเลิศ

ดญ.ธรรมธาดา อัมรักเลิศ

2,756.75

1/2563

นายเกษมสุข ลอองศรี

ดช.เทพบุตร ลอองศรี

2,450.00

1/2563

นายจรัญ นิยมวรรณ
นายวันชัย คีรีเพ็ชร

น.ส.วาทินี นิยมวรรณ
ด.ญ.ปพิชญา คีรีเพ็ชร

11,000.00
4,000.00

2/2562
2/2562

น.ส.ปาริ ชาติ เกตุแก้ว

ด.ญ.พริ มา สีนุย้ คง

2,100.00

1/2563

นางณิชกมล รัตนพันธ์
นางลมัย รัตนมณี
นางอาทิตยา เจ้ยทอง
นายสุชาติ โรวัฒน์

ด.ญ.ชญาดา รัตนพันธ์
น.ส.อัญชิษฐา รัตนมณี
ด.ญ.ศิศิรา เจ้ยทอง
ด.ญ.อริ สา โรวัฒน์
ด.ช.อภิสิทธิ์ โรวัฒน์
ด.ช.ศรัณยพงศ์ สุทธิมาศ
ด.ญ.พีราวศุตม์ สุทธิมาศ

2,100.00
6,000.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00

1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563

10,800.00
xxxxxx6584 นางจิตตินนั ท์ รัตนบุรี
xxxxxx8017 นางสักการะ จู่ซู่
xxxxxx2991 นายวันชัย มณีสม

xxxxxx6797
รร.ทุ่งใหญ่วทิ ยาคม
9,000.00
xxxxxx1600
xxxxxx5873
xxxxxx7880

สาหรับบุตร

นางเกศกนก เขียวน้อย

รร.เสม็ดจวน

xxxxxx8756 นางบุษบา สุทธิมาศ

ที่

โรงเรียน/ผู้มสี ิทธิ์
11 รร.เบญจมราชู ทศิ

เลขที่บัญชี
2,000.00

ชื่ อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์

xxxxxx9709 นางรัตติกาล แก้วบัณฑิตย์

สาหรับบุตร

ด.ช.พีรศุษม์ แก้วบัณฑิตย์

จานวนเงิน

หมายเหตุ

2,000.00

2/2562

นายณัฐภัทร คงจันทร์

25,000.00

1/2563

xxxxxx5539 นางสายชล ชุมโรย

ดช.บวรรัก ดวงไสย
ดญ.ณัฐฏ์ชนินท์ ดวงไสย
นายกฤตสุชนม์ ชุมชอบ

1,840.00
1,840.00
500.00

2/2562
2/2562
2/2562

xxxxxx3171 นางทัศนี ย ์ วัชรสุ ธากร

ด.ช.ภูผา วัชรสุ ธากร

2,756.00

1/2563

25,000.00
xxxxxx8787 นางชัชฎาภรณ์ บุรีรัตน์
4,800.00

นส.วริ นภัทร บุรีรัตน์

25,000.00

1/2563

xxxxxx5047 นายปริ ญญา นุ่มน้อย

ด.ญ.ปิ ยนุช นุ่มน้อย

2,400.00

1/2563

นางวิจิตรา บุญสาราญ

ดช.ธณดล บุญสาราญ

2,400.00

1/2563

นางอรุ ณรัตน์ ถาวรจักษ์

น.ส.ณัฐภัสสร ถาวรจักษ์

นางภาวณี รัตนสมบูรณ์

นส.คนัญญา รัตนสมบูรณ์

2,200.00
14,110.00

2/2562
1/2563

นางนฤมล นิลกรณ์

ดญ.นัชชา วิลยั พงศ์

2,000.00

1/2563

ด.ญ.วรรณพร หิ รัญกาญจน์

2,671.75

1/2563

12 รร.หัวไทรบารุ งราษฎร์

25,000.00
xxxxxx2260 นายสันชัย คงจันทร์
13 รร.สิชลประชาสรรค์
6,936.00
xxxxxx3891 นายจีรวิทย์ มัน่ คงวัฒนะ

14 รร.โยธินบารุง
15 รร.สุ ชลคุณาธาร

xxxxxx3358
16 รร.เตรียมอุดมฯ
16,310.00
xxxxxx3111
xxxxxx5877
17 รร.นบพิตา
2,000.00
8280528423
18 รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
2,671.75

xxxxxx2553 นายอวยชัย หิ รัญกาญจน์
19 รร.ประสาธน์ ราษฎร์ บารุ ง
20 รร.บางขัน

12,500.00
xxxxxx8993
27,070.00
xxxxxx2692
xxxxxx1022
xxxxxx3038

xxxxxx9258
xxxxxx3222
xxxxxx3443
21 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ
2,756.75
xxxxxx3336
22 รร.ท่านครญาณฯ
12,500.00
xxxxxx6881

นางอรสา ชุมชาตรี

นานยวรเมธ ชุมชาตรี

12,500.00

2/2562

นายสมศักดิ์ พรหมเรื องโชติ
นางวไลลักษณ์ ดีทองอ่อน
นางจาริ นี รัตนพันธ์
นางศิพิมพ์ ด้วงคง
นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ
วราสินี วรรณชาตรี พนั ธ์

ด.ญ.พลอยพรรณ พรหมเรื องโชติ
ดญ.อิงฟ้ า ดีทองอ่อน
ดช.ณัฐพันธ์ รัตนพันธ์
ดญ.ณัฏฐินี รัตนพันธ์
ดช.เขตอนันต์ ด้วงคง
นายภูมิบณั ฑิต คิดเหมาะ
ดญ.ณัฏฐ์ชญา วรรณชาตรี

2,100.00
2,800.00
2,400.00
2,400.00
2,100.00
12,870.00
2,400.00

1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563

นายจิรวัฒน์ โสมแก้ว

ดญ.นวพร โสมแก้ว

2,756.75

1/2563

นายสุนทร ทองเอียด

น.ส.สลินทิพย์ ทองเอียด

12,500.00

1/2563

ที่

โรงเรียน/ผู้มสี ิทธิ์ เลขที่บัญชี
ชื่ อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์
23 รร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ 37,714.00
xxxxxx8668 นางวิพู ศรี เพิม่
xxxxxx5758 นางศุภวรรณ สวนจันทร์

24 รร.ช้ างกลางประชานุกลู

25 รร.ตระพัง
26 รร.สตรีทุ่งสง

29 รร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์

จานวนเงิน

หมายเหตุ

นายณัฐภัทร ศรี เพิม่
นายสฤษดิ์พงศ์ สวนจันทร์
นายสฤษดิ์พงศ์ สวนจันทร์
นายสฤษดิ์พงศ์ สวนจันทร์

25,000.00
7,800.00
4,914.00

น.ส.ปาณัสม์ ทองกัน
นส.ชยุดา ชนกชนีกุล
นส.ชยามร ชนกชนีกุล

11,000.00
12,870.00
16,100.00

1/2563
1/2563
1/2563

นายณัฎฐพัชร รักสองหมื่น

9,400.00

2/2562

ด.ญ.ภูริชญา รัตนพันธ์
ด.ช.ภูริภทั ร รัตนพันธ์
ด.ญ.ชัญญา ไชยทอง

2,100.00
2,100.00
2,100.00

1/2563
1/2563
1/2563

นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยา ด.ช.นิธินนั ท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางจุฑามาศ ภู่ภกั ดีพนั ธ์
ดช.ภูมิภทั ร ภู่ภกั ดีพนั ธ์

2,100.00
2,400.00

1/2563
1/2563

นางยุพา ถาวระ

2,200.00
1,900.00

1/2563
1/2563

2,670.00
2,670.00
2,670.00
343,915.25

1/2563
1/2563
1/2563

39,970.00
xxxxxx6267 นางวรรณี ทองกัน
xxxxxx1420 นางละออ ชนกชนีกุล
9,400.00
xxxxxx7906 นายสันติกร รักสองหมื่น
6,300.00
xxxxxx9320 นางรักนา รัตนพันธ์

xxxxxx6783
27 รร.นาบอน
4,500.00
xxxxxx8692
xxxxxx2105
28 รร.เชียรใหญ่สามัคคีฯ
4,100.00
xxxxxx7528

สาหรับบุตร

นางคนึงนิจ กลีบแก้ว

8,010.00
xxxxxx2564 นางวันดี ช่วยทุกข์
xxxxxx4987 นางสาวตวิษา แก้วจารัส
รวมทั้งสิ้น

ด.ช.ฆนรุ จ ถาวระ
นายนรภัทร ถาวระ
ด.ช.วันทยา ช่วยทุกข์
ด.ช.วิทยา ช่วยทุกข์
ด.ช.พงษ์ปณต แก้วจารัส

1/2563
1/62 เบิกไม่ได้ ใบเสร็ จหมดอายุ

2/2562
3/2562

