
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสังวาลย ์ ทองป้ี 500.00                               xxxxxx9704 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางชออ้น   อภยัจิตต์ 500.00                               xxxxxx6440 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเตือนใจ   นุ่นเอียด 500.00                               xxxxxx9909 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางสุนทรี    แกว้สม 500.00                               xxxxxx8257 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางทิพยรั์ตน์   หนูนุ่น 500.00                               xxxxxx0258 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางสาวทิศิภกัด์ิ  เก้ือรุ่ง 500.00                               xxxxxx7761 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางกาญจนา  สายทองแท้ 500.00                               xxxxxx9469 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

น.ส.อุไรวรรณ  เรืองเพชร 500.00                               xxxxxx3742 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางจิตรา  คงแกว้ 500.00                               xxxxxx7652 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางสุภชัชา   รักษาแกว้ 600.00                               xxxxxx6280 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางพรพิมล  ฤทธ์ิเล่ือน 800.00                               xxxxxx6763 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางสุรีรัตน์   โพธ์ิทอง 1,000.00                            xxxxxx3781 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายวารวตั  คงสงข์ 1,000.00                            xxxxxx7218 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายจินดา   คงเรือง 1,000.00                            xxxxxx2374 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางกนัธมล  เพชรคง 1,200.00                            xxxxxx5163 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางกญัญานี   บุญเรืองขาว 1,200.00                            xxxxxx5856 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายบุญโชติ   คลา้ยแกว้ 1,529.00                            xxxxxx1066 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางศิริพร   สุขนุย้ 1,900.00                            xxxxxx7148 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายวฒิุชยั  บุญญานุวตัร 2,044.00                            xxxxxx0240 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางวชัลี   ชูสกุล 2,100.00                            xxxxxx5076 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางวนัดี   ยอดราช 2,400.00                            xxxxxx8906 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายสนอง   หมาดเหล่ 2,400.00                            xxxxxx4690 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางรัญจวน  นิลสุข 2,900.00                            xxxxxx6599 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเนาวรัตน์   ขนุทอง 2,900.00                            xxxxxx7406 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางภรธนณทั (ภสัรัญชก์ร)  จินา 4,800.00                            xxxxxx3742 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ 5,500.00                            xxxxxx1787 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเพญ็พกัตร์  แกว้ประดิษฐ์ 6,600.00                            xxxxxx1981 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายนิคม   สุขทอง 7,000.00                            xxxxxx1964 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายยทุธนา   ศรีวิโรจน์ 7,000.00                            xxxxxx3941 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางทศันีย ์  นฤนาทนามกร 7,000.00                            xxxxxx2636 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเตือนใจ   หนูแกว้ 7,500.00                            xxxxxx8019 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายสุดชาย   สุวรรณมณี 7,500.00                            xxxxxx5788 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายวิเชียร   ค  าคง 8,200.00                            xxxxxx0637 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายเอิบ  อกัษรทอง 8,700.00                            xxxxxx4721 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางรัตนา   ขนัทโรจน์ 8,800.00                            xxxxxx3868 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางณาตยา  มโนทศัน์ 9,000.00                            xxxxxx6462 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

ค่าการศึกษาบุตรประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2563



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางรัตนวรรณ   การประกอบ 9,000.00                            xxxxxx3374 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางจินตนา   ศุภพงศ์ 9,000.00                            xxxxxx0869 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายธงชยั   แกว้ชูเสน 9,460.00                            xxxxxx8777 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายเอกอนนัต ์ มงคล 9,500.00                            xxxxxx7550 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายปรีชา   มากมณี 10,500.00                          xxxxxx8367 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางปราณี   เหล็มหมาด 11,000.00                          xxxxxx6065 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเสน่ห์   พรหมแกว้ 11,000.00                          xxxxxx8479 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางวริยา   สงเนียม 11,000.00                          xxxxxx5795 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางมทันา  ศิริรักษ์ 11,500.00                          xxxxxx4529 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายภาณุวฒัน์   ภกัดี 11,500.00                          xxxxxx2438 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเรวดี   ดีกล่อม 11,600.00                          xxxxxx2047 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเอ้ือมพร  รุ่งต  านาน 12,100.00                          xxxxxx8054 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางศิริรักษ ์  เกิดขมุทอง 12,500.00                          xxxxxx7970 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางวไลพร   เพชรจ ารัส 12,500.00                          xxxxxx9072 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายนิคม   เพชรภกัดี 13,050.00                          xxxxxx5554 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางจริยา  ไทยเสรีกุล 14,800.00                          xxxxxx7608 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางวรพทัธ์   เกลาฉีด 16,000.00                          xxxxxx0070 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางปราณี   หนูทอง 22,100.00                          xxxxxx5368 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางเอมอร   สุวรรณขาว 25,000.00                          xxxxxx4287 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางวงศก์ต  สังขเ์สน 25,000.00                          xxxxxx0482 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายฉลอง   ชนะสิทธ์ิ 25,300.00                          xxxxxx4246 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายศราวฒิุ  ศรีสุวรรณ 26,900.00                          xxxxxx4642 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางสาวจตุพร  สุกยงั 300.00                               xxxxxx3438 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางปวีณา  ทรงเดชะ 1,000.00                            xxxxxx5229 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายตะวนั  เหมือนชู 2,400.00                            xxxxxx8636 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นายอ านาจ   ลายพยคัฆ์ 12,500.00                          xxxxxx1363 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางธนชัชา   วงศรั์กษ์ 1,000.00                            xxxxxx2945 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางอมราลกัษณ์   อบัดลลาเฮียน 4,410.00                            xxxxxx8921 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูพทัลุง

นางก้ิมจ้ิว  รัตนานุกูล 650.00                               xxxxxx6689 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายธวชัชยั  พนัธนิตย์ 950.00                               xxxxxx5287 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสายสกุล   เกสรบวั 1,450.00                            xxxxxx1718 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกมลรัตน์   เลิศวิริยะการณ์ 1,500.00                            xxxxxx5650 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางฮามิดะ   ดาราแมง 1,700.00                            xxxxxx2603 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางณฎัฐณิชา  สุทธิวิริวรรณ 1,750.00                            xxxxxx8790 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสมใจ   อนุรักษ์ 1,900.00                            xxxxxx7642 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ

นายพินยักรณ์   อามิตร 1,950.00                            xxxxxx4202 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางณชัปภา   นิยมผล 2,000.00                            xxxxxx3097 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

น.ส.วิราสินี   กา้งศิริรัตน์ 2,000.00                            xxxxxx5111 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายพฒิุพงศ(์ภานุ)   ทุ่งสวา่ง 2,000.00                            xxxxxx4859 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุนิตา  คงทอง 2,000.00                            xxxxxx5923 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกมลทิพย ์ ชูประดิษฐ์ 2,100.00                            xxxxxx9335 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุนีรัตน์  ชูช่วย 2,100.00                            xxxxxx0175 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายอนุพงศ ์ กาสรสุวรรณ 2,100.00                            xxxxxx4257 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางรัตติยา  ช่วยคงคา 2,100.00                            xxxxxx0020 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอภิญญา   บุรีมาศ 2,130.00                            xxxxxx4777 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุนนัญา  อนนัตธ์นานุรักษ์ 2,400.00                            xxxxxx3016 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางรัชนี   สุขสวสัด์ิ 2,400.00                            xxxxxx8825 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางผ่องพรรณ  เพชรทวี 2,400.00                            xxxxxx1509 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายปราโมทย ์ ไชยสิทธุ์ 2,400.00                            xxxxxx5822 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนิภา   ใหม่ชุม 2,400.00                            xxxxxx1858 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางปวิตรา  สมถวิล 2,400.00                            xxxxxx0059 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกนัตยา   กระจาย 2,400.00                            xxxxxx5540 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางขวญัศิริ  อินทฤทธ์ิ 2,400.00                            xxxxxx0843 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายอวยชยั  หิรัญกาญจน์ 2,400.00                            xxxxxx2553 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายจ าเริญ   สมจิต 2,400.00                            xxxxxx3521 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสาวจุฬาลกัษณ์  ช านาญกิจ 2,400.00                            xxxxxx0346 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายพิชากร   โสตทิพย์ 2,400.00                            xxxxxx3559 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางศุภธิดา  จนัทร์เกิด 2,400.00                            xxxxxx8583 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสายใจ   พลเดช 3,000.00                            xxxxxx1895 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายแสวง  แหลืองแก่ 3,000.00                            xxxxxx4445 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายวนิต   หมีรักษา 3,600.00                            xxxxxx4745 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจุรีย ์  ช่ืนบาน 4,000.00                            xxxxxx9902 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา 4,200.00                            xxxxxx5351 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางวีณา   อินณรงค์ 4,200.00                            xxxxxx7895 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางณฏัฐ์กานดา  ด าศรี (หนูนิล)(ทวีวรรณเศรษฐ์) 4,200.00                            xxxxxx9205 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางณภคั  อินทร์ปาน 4,500.00                            xxxxxx9191 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายศกัด์ิชยั  ดวงน ้าแกว้ 4,500.00                            xxxxxx4918 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางศิริกาญจน์   จ  าปา 4,650.00                            xxxxxx7601 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุนิดา   วฒันา 4,750.00                            xxxxxx9631 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ

นส.อุไรวรรณ  บุญเน่ือง 4,800.00                            xxxxxx2966 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายปรีชา  ปัญญานฤพล 4,800.00                            xxxxxx5236 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสุกิจ    บุญแกว้วนั 4,800.00                            xxxxxx3502 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางวราภรณ์   ไชยรัตน์ 4,800.00                            xxxxxx5485 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสบาย   ทองสลกั 4,900.00                            xxxxxx5843 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายโชคดี   ใจแน่ 5,000.00                            xxxxxx4946 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายวิทยา  สุวรรณ 5,000.00                            xxxxxx2032 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายจ านงค ์  สิงห์สุวรรณ 5,000.00                            xxxxxx3169 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนาฎชนก   ศรีเจริญ 5,050.00                            xxxxxx2827 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนงลกัษณ์   จนัทวงศ์ 5,200.00                            xxxxxx5362 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสมนึก   ขวญัทอง 5,650.00                            xxxxxx2475 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกฤษณา   เก้ินโนนกอก 6,000.00                            xxxxxx7540 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนีรนุช   ช่างคิด 6,100.00                            xxxxxx2520 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายอาคม   คมวินยั 6,400.00                            xxxxxx6069 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายธวชั  ไกรนุกูล 6,400.00                            xxxxxx3901 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสายชล  ชุมโรย 7,000.00                            xxxxxx5539 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ 7,000.00                            xxxxxx0660 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายพหล  จุลนวล 7,000.00                            xxxxxx1570 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายทศันยั  ทศัโร 7,000.00                            xxxxxx7131 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายอารัน  สุปรียธิติกุล 7,000.00                            xxxxxx6019 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเชาวลิตร   ศรีใหม่ 7,000.00                            xxxxxx2134 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอรชร  สมประดิษฐ์ 7,100.00                            xxxxxx5748 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสาววิภาดา  ขนุทองจนัทร์ 7,200.00                            xxxxxx5606 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางรัตนภรณ์   ไกรนรา 7,500.00                            xxxxxx5923 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสุชาติ   สุดตเมือง 8,000.00                            xxxxxx6750 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสง่า   นาวารัตน์ 8,100.00                            xxxxxx3221 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจุฑาทิพย ์ ยนตโ์ต 8,400.00                            xxxxxx6890 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางพชัรี   ยอดรักษ์ 8,480.00                            xxxxxx3959 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุพรรณี  ชูบวัทอง 8,600.00                            xxxxxx9277 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางผาณิตา   ประพนัธ์บณัฑิต 8,700.00                            xxxxxx3689 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางเพญ็ศรี   ศิลปเจริญ 9,000.00                            xxxxxx1805 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสถาพร  แสงระวี 9,000.00                            xxxxxx2737 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจินตนา    ชูโชนาค 9,000.00                            xxxxxx4261 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายพิพฒัน์  ศรชยั 9,200.00                            xxxxxx8852 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางเบญจวรรณ  สุขหอม 9,300.00                            xxxxxx9254 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุนิสา   พรหมแกว้ 9,300.00                            xxxxxx6449 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเด่นพงษ ์  สตารัตน์ 9,300.00                            xxxxxx4569 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอุบล ไชยชนะ 9,300.00                            xxxxxx3930 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายวนัชยั  ชะอุ่มดี 9,300.00                            xxxxxx2054 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายอรัญญา   ชยัจนัดี 9,300.00                            xxxxxx6765 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายถาวร  ยอดเจริญ 9,300.00                            xxxxxx2224 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายธนิต   ทองถึง 9,500.00                            xxxxxx7810 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายทวีป   วงัวิเศษกุศล 9,600.00                            xxxxxx5538 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางวรรณี    ผลหิรัญ 9,675.00                            xxxxxx1579 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกุลวชัร์  ลีละพนัธุ 10,000.00                          xxxxxx7629 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกุลวชัร์  ลีละพนัธุ 10,000.00                          xxxxxx7629 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายจ าลอง   สัจจารักษ์ 10,000.00                          xxxxxx9216 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางวรรณี   ทองกนั 10,000.00                          xxxxxx6267 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจตุพร   จุลภกัด์ิ 10,000.00                          xxxxxx8431 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอาภรณ์  รัตนคช 10,600.00                          xxxxxx5252 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสาคร  เปาะทอง 10,800.00                          xxxxxx7534 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางชนิฎา   จนัทวี 11,000.00                          xxxxxx6461 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอมัพร  จุลพล 11,216.25                          xxxxxx1315 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอาภรณ์   ชยัสวสัด์ิ 11,350.00                          xxxxxx6450 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสุรพล   จนัทร์มณี 11,650.00                          xxxxxx4588 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเมทา   โอลาพฤกษ์ 11,650.00                          xxxxxx6942 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางฉลวย    หนูผุด 11,850.00                          xxxxxx4463 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางชนาธิป  ราชภูชงค์ 12,000.00                          xxxxxx6330 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนปภสั  ยางแกว้ 12,000.00                          xxxxxx2601 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเกรียงศกัด์ิ    ปรีชา 12,000.00                          xxxxxx7964 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางภาวณี  รัตนสมบูรณ์ 12,100.00                          xxxxxx5877 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายชากริช   สมยัสงฆ์ 12,100.00                          xxxxxx7729 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายกิตติ  โทบุรี 12,500.00                          xxxxxx2696 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางวิพ ู  ศรีเพ่ิม 12,500.00                          xxxxxx8668 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายค าแหง   รักษามัน่ 12,500.00                          xxxxxx1539 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจ าเนียร  ต  าหรับ 12,500.00                          xxxxxx5181 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจิตรัตน์  ทิพยบ์  ารุง 12,500.00                          xxxxxx4754 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางอรสา   ชุมชาตรี 12,500.00                          xxxxxx8993 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางเวียงนา   ปานหงษ์ 12,500.00                          xxxxxx2679 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุมาลี  ใบธน 12,500.00                          xxxxxx4688 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสุเทพ   มะสุวรรณ 12,500.00                          xxxxxx3301 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางกฤษณา   เก้ินโนนกอก 14,000.00                          xxxxxx7540 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายบรรดร  สุราราช 14,500.00                          xxxxxx3544 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางปดิวรัดา  ณ อุบล 14,900.00                          xxxxxx6281 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายเสฏฐวมิุ (เจียมจิตร์)  เกียรติวทนะ 16,750.00                          xxxxxx1119 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางพรทิพย ์  มโนเลิศ 17,600.00                          xxxxxx6102 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางลมยั   รัตนมณี 20,700.00                          xxxxxx2093 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางนนัทภ์สัร์   พรหมสิทธ์ิ 23,200.00                          xxxxxx0812 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายสมหมาย   โศภิษฐิกุล 25,000.00                          xxxxxx7842 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายบดี  คิดเหมาะ (นางพชัราภรณ์  คิดเหมาะ) 25,000.00                          xxxxxx3230 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางจุฬารัตน์  ศรีจ  านอง 25,000.00                          xxxxxx1391 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางพชัรินทร์  เจสา 25,000.00                          xxxxxx1010 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นางสุจิตรา  น่ิมนวล (นายเจริญ) 36,000.00                          xxxxxx1262 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช

นายไตรรงค ์  สาดแว 6,500.00                            xxxxxx2519 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการในสังกดั

นางสมนึก  สงทิพย์ 10,750.00                          xxxxxx7094 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการในสังกดั

นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน 6,200.00                            xxxxxx9518 เบิกค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการในสังกดั


