
ท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

สพม.12 2,100.00       

1 xxxxxx1912 นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล ดญ.ณฎัฎกานต ์ บุญนาค         2,100.00 2/2562

ดญ.ณฎัฎกานต ์ บุญนาค 2,100.00       2/2562

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

หมายเหตุ

1 รร.เฉลิมราชฯ 15,000.00     

xxxxxx1111 นายพงศสิ์ทธ์ิ  สิริกาญจน์ นส.ณชัพิมพ ์ สิริกาญจน์ 15,000.00     1/2563
2 รร.เขาพังไกร 4,800.00       

xxxxxx1648 นางพรทิพย ์ อุปถมัภ์ นส.อรัญชยา  อุปถมัภ์ 2,400.00       2/2562
นส.อรัญชยา  อุปถมัภ์ 2,400.00       1/2563

3 รร.เชียรใหญ่ 25,000.00     

xxxxxx0771 นางวรมน  เก้ือมา นส.คมกานท ์ เก้ือมา 12,500.00     1/2562
นส.คมกานท ์ เก้ือมา 12,500.00     2/2562

4 รร.แหลมราษฎร์ฯ 11,000.00     

xxxxxx5841 นางสกุล  นิระภยั นายนิธิ   นิระภยั 11,000.00     2/2562
5 รร.โยธินบ ารุง 2,900.00       

xxxxxx9772 นายนิวฒัน์   อรุณ ด.ญ.ธนชัญา   อรุณ 2,900.00       2/2562
6 รร.กรุงหยนั 2,000.00       

xxxxxx7675 นางสโรชา   สุวรรณจินดา ด.ช.สิรวิชญ ์   สุวรรณจินดา 2,000.00       2/2562
7 รร.มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 2,850.00       

xxxxxx7205 นายสมคิด  ขวญัแกว้ ด.ญ.ขวญัรัตน์  ขวญัแกว้ 2,850.00       1/2562
นายสิรภสั   ขวญัแกว้ เทอม1/62 เบิกแลว้ พย.62

8 รร.นบพิต าวทิยา 983.75          

xxxxxx8192 นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ น.ส..ชญานิษฐ์   กรรณิการ์ 983.75          2/2562
9 รร.สิชลประชาสรรค์ 2,700.00       

xxxxxx5539 นางสายชล  ชุมโรย นายกฤตสุชนม ์ ชุมชอบ 750.00          2/2562
xxxxxx3990 นายณรงค ์  แกลว้กลา้ น.ส.ประภสัสร  แกลว้กลา้ 925.00          1/2562

น.ส.ประภสัสร  แกลว้กลา้ 1,025.00       2/2562
หมายเหตุ: รายการซ่อม และภาคฤดูร้อนเบิกไม่ได้

หลกัฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน - สพม.12

รวมเบิกทั้งส้ิน

                                          หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช        



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

หมายเหตุ

10 รร.ทุ่งใหญ่วทิยาคม 14,900.00     

xxxxxx5346 นางพชัรี   จ้ิวฮวด ด.ญ.พิชญธิดา   จ้ิวฮวด 2,400.00       2/2562
xxxxxx8430 นางมณีจนัทร์  จินดาวงศ์ นส.ณฐักญัญา  จินดาวงศ์ 12,500.00     2/2562

11 รร.เบญจมราชูทศิ 26,750.00     

xxxxxx8270 นางจิราย ุ  สุวรรณา น.ส.ณฐันิชา  สุวรรณา 12,500.00     2/2562
xxxxxx8352 นายชยัยทุธ   ฤทธิจกัร นายกฤตยชญ ์  ฤทธิจกัร 200.00          3/2562
xxxxxx9577 นายประทีป  มุกดาร์ ด.ญ.วรัชยา  มุขดาร์ 1,950.00       2/2562

น.ส.ธญัญนาถ มุกดาร์ 12,100.00     2/2562
12 รร.สวนกหุลาบวทิยาลยั 6,400.00       

xxxxxx8523 นางจิตรลดา   อุ่นประเดิม ด.ช.ญาณภทัร   อุ่นประเดิม 2,000.00       2/2562
ด.ญ.บุญสิตา   อุ่นประเดิม 2,000.00       2/2562
ดญ.สุวพิชญ ์ อุ่นประเดิม 2,400.00       2/2562

13 รร.ทุ่งสงวทิยา 5,250.00       

xxxxxx2634 นายณฐัวฒิุ  รัตนอรุณ นายเขม  รัตนอรุณ 3,600.00       1/2562
นายเขม  รัตนอรุณ 1,650.00       2/2562

14 รร.แหลมราษฎร์ฯ 12,500.00     

xxxxxx6007 นายด ารงคช์ยั   แกว้นพรัตน์ นส.ณิชาภทัร  แกว้นพรัตน์ 12,500.00     2/2562
15 รร.ขุนทะเลวทิยาคม -                

นางนภวรรณ  คงอินทร์ นส.พิชญสิ์นี  อยัสุวรรณ -                เบิก 1/62 ครบแล้ว

16 รร.เตรียมอุดมฯ 4,500.00       

xxxxxx3111 นางอรุณรัตน์  ถาวรจกัษ์ นายณฐัภทัร  ถาวรจกัษ์ 4,500.00       2/2562
17 รร.ช้างกลางฯ 11,000.00     

xxxxxx4473 นางส าเนียง  บุญรอด นายธนิก    บุญรอด 11,000.00     2/2562
18 รร.สตรีทุ่งสง 15,500.00     

xxxxxx9133 นางรัตนาวดี   รัตนพนัธุ์ ด.ญ.ณฐัริกา   รัตนพนัธุ์ 2,400.00       2/2562
xxxxxx4689 นางวนิดา   วารีรักษ์ นายธนภูมิ     วารีรักษ์ 10,500.00     2/2562

ด.ญ.พิชามญชุ์    วารีรักษ์ 2,100.00       2/2562
xxxxxx0778 นายภคัฐาพงศ ์ แสงทอง ดญ.เพชรรสา  แสงทอง 500.00          2/2562

19 รร.ชะอวด 200.00          

xxxxxx8431 นางจตุพร   จุลภกัด์ิ นายพศุตม ์  จุลภกัด์ิ 200.00          3/2562
20 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 20,020.00     

xxxxxx4043 นายมณัฑิตา   ชยัมุสิก นายเกียรตินยั  ชยัมุสิก 2,270.00       1/2562
นายเกียรตินยั  ชยัมุสิก 1,950.00       2/2562
นส.วิสุตา  ชยัมุสิก 2,400.00       1/2562
นส.วิสุตา  ชยัมุสิก 1,100.00       2/2562

xxxxxx6096 นายวิวฒัน์  ศรีสงัขท์อง นายหฤษฎ ์ ศรีสงัขท์อง 12,300.00     2/2562
184,253.75   รวมทั้งส้ิน



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

 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

1 รร.หานโพธ์ิฯ 12,300.00     

xxxxxx3814 นายอภยั  พงศไ์พบูลย์ นส.ภสัสร  พงศไ์พบุลย์ 9,400.00       2/2562

xxxxxx4617 นายโชคชยั   สุดเรือง ด.ช.รังสิมนัต ์  สุดเรือง 2,100.00       2/2562

xxxxxx2466 นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี ด.ญ.อโรชา  อนุรัตน์ 800.00          2/2562

ดช.ธุวานนัท ์ แสงมณี -                เบิกเทอม 1/62 ครบแลว้

2 รร.ศรีบรรพตฯ 31,400.00     

xxxxxx3979 นางจุลาพร   สุขรักษ์ นายภูมิทศัน์   สุขรักษ์ 11,000.00     2/2562

xxxxxx2590 นางภาณีย ์ โชติไพรัตน์ น.ส.กุลนาถ  โชติไพรัตน์ 8,500.00       2/2562

xxxxxx2172 นายธีระศกัด์ิ  ดว้งสีนวล นายปฐมพงศ ์ ดว้งสีนวล 10,700.00     2/2562

xxxxxx4525 นางสุจิตรา  ชูเชิด นายโชติพฒัน์  ชูเชิด 1,200.00       2/2562

3 รร.บางแก้วพิทยาคม 2,300.00       

xxxxxx4529 นางมทันา  ศิริรักษ์ ดญ.ซายน์  ศีริรักษ์ 1,150.00       1/2562

ดญ.ซายน์  ศีริรักษ์ 1,150.00       2/2562

4 รร.ควนขนุน 1,150.00       

xxxxxx6720 นายจุมพฎ  มาแกว้ ด.ญ.อญัชิษฐา   มาแกว้ 1,150.00       2/2562

5 รร.สตรีพัทลุง 4,800.00       

xxxxxx0125 นายณรงค ์  บวัเพชร์ ดญ.ภิญญาภทัร์  บวัเพช็ร์ 2,400.00       1/2562

ดญ.ภิญญาภทัร์  บวัเพช็ร์ 2,400.00       2/2562

6 รร.หารเทารังสีประชาสรรค์ 2,000.00       

xxxxxx2778 นางสุพิศ  เนื้อเอี่ยม ด.ญ.สุธีมา  เนื้อเอี่ยม 2,000.00       2/2562

53,950.00     

                                          หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง        

รวมทั้งส้ิน


