
ท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงินท่ีโอน

เขา้บญัชี
หมายเหตุ

สพม.12 7,503.50                

1 xxxxxx0948 นางสุจารี   สินภิบาล ด.ช.ปารณทั   สินภิบาล               2,075.00 1/2563

2 xxxxxx6220 นส.พนิดา  มณี ดช.ชวกร  หนา้หู               2,671.75 1/2563

ดช.ชวนนท ์ หนา้หู               2,756.75 1/2563

3 xxxxxx9009 นางสุนิสา   เพียรดี นายศิวกร   เพียรดี             14,000.00 1/2563

4 xxxxxx2519 นายไตรรงค ์  สาดแว นส.ปภาวรินทร์    สาดแว             15,950.00 1/2563

5 xxxxxx3859 นางเพญ็    เสมอภพ นายอดิศกัด์ิ   เสมอภพ               3,050.00 2/2562

6 xxxxxx1870 นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์ ดญ.กนกพิชญ ์ ไตรรัตน์               4,800.00 1/2563

7 xxxxxx1912 นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล ดญ.ณฎัฎกานต ์ บุญนาค               4,800.00 1/2563

8 xxxxxx3859 นางเพญ็    เสมอภพ น.ส.ศศินา   เสมอภพ             25,000.00 1/2563

75,103.50            

.

ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส ำหรับ
 จ ำนวนเงนิที่โอน

เข้ำบัญชี
หมำยเหตุ

1 xxxxxx6194 นายสุนทรพิพิธ  สงหนู น.ส.นลนัพร  สงหนู               4,200.00 3/2562

xxxxxx6194 นายสุนทรพิพิธ  สงหนู น.ส.นลนัพร  สงหนู             10,400.00 1/2563

2 xxxxxx9168 นางถวิลหา  วิจิตรพนัธ์ นส.จิตประภสัสร  วิจิตรพนัธ์             25,000.00 1/2563

3 xxxxxx4434 นายไกวลั   เสริมแกว้ น.ส.น ้าเพชร   เสริมแกว้             22,400.00 1/2563

4 xxxxxx3689 นางผาณิตา  ประพนัธ์บณัฑิต นางสาวมณฑิตา  ประพนัธ์บณัฑิต             12,500.00 1/2563

5 xxxxxx7711 นายไสว  จนัทร์ศิริ นส.สาวินนัท ์ จนัทร์ศิริ             11,400.00 1/2563

6 xxxxxx5149 นายสุนทร  เทพรักษ์ นส.ภทัรนิษฐ์  เทพรักษ์             10,800.00 1/2563

7 xxxxxx9213 นายมาโนช   จนัทพราหมณ์ น.ส.อรรณิช   จนัทพราหมณ์             25,000.00 1/2563

8 xxxxxx3413 นายวิชรัช   รัตนพนัธ์ น.ส.กลัยวรรธน์  รัตนพนัธ์             20,000.00 1/2563

9 xxxxxx8878 นางอมัภา   ครุฑนุย้ น.ส.ณดา   ครุฑนุ้ย             22,400.00 1/2563

164,100.00          

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื่น - สพม.12

รวมเบิกทั้งส้ิน

หลักฐำนกำรโอนเงนิค่ำกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ

รวมเบิกทั้งส้ิน



ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ีโอน

เขา้บญัชี
หมายเหตุ

1 รร.ประชาบ ารุง 12,500.00 

xxxxxx9268 นายธงชัย   จันทร์รักษ์ น.ส.ณัชฌา   จันทร์รักษ์ 12,500.00 1/2563

2 รร.หารเทารังสีฯ 19,750.00 

xxxxxx9689 นางส ารวย  สุวรรณโณ ดช.ศราวิณ  สุวรรณโณ 2,100.00 1/2563

ดช.ธรรศปณต  สุวรรณโณ 2,100.00 1/2563

xxxxxx3848 นางเรณู   เกิดแสงสุริยงค์ น.ส.ชวิศา  เกิดแสงสุริยงค์ 10,800.00 1/2563

นายอภินนัท ์ เกิดแสงสุริยวงศ์ 350.00 1/2563

xxxxxx2737 นางเมตตา  สุขโต ดช.ชยานันท ์ สุขโต 2,400.00 1/2563

xxxxxx2778 นางสุพิศ  เนื้อเอี่ยม ด.ญ.สุธีมา  เนื้อเอี่ยม 2,000.00 1/2563

3 รร.พัทลุงพิทยาคม 38,386.00 

xxxxxx9248 นางอัมพร  วงษส์วสัด์ิ นายสรวยี์  วงษส์วสัด์ิ 14,000.00 1/2563

xxxxxx6783 นางธดิา   บญุญานุวตัร ด.ญ.บญุญาดา   บญุญานุวตัร 2,960.00 1/2563

xxxxxx8889 นส.นิศาชล  สุขผอม ดช.นาควฒัน์  วฒันะ 2,756.00 1/2563

xxxxxx1759 นายสุวทิย์   จันทร์ใหม่ ด.ช.สุทธภิทัร     จันทร์ใหม่ 4,000.00 1/2563

xxxxxx4721 นายเอิบ  อักษรทอง นส.ชลชา  อักษรทอง 14,670.00 1/2563

4 รร.นาขยาดฯ 25,750.00 

xxxxxx8864 นายวโิรจน์   พเิคราะห์ นายวชัรพล    พเิคราะห์ 14,000.00 1/2563

xxxxxx0691 นางศิริพร  พานิชย์ นส.ณัฐณิชา  พานิชย์ 8,100.00          1/2563

ดญ.ศุภัสรา  พานิชย์ 1,550.00          1/2563

ดญ.กรกนก  พานิชย์ 2,100.00          1/2563

5 รร.กงหราพิชากร 13,000.00 

xxxxxx2070 นายกันต์ธร  ขาวแยม ด.ญ.ลีนา  ขาวแยม 500.00 1/2563

xxxxxx6280 นางสุภชัชา   รักษาแก้ว น.ส.นริศลักษณ์   รักษาแก้ว 12,500.00 1/2563

6 รร.ชะรัดชนูปถัมภ์ 7,500.00 

xxxxxx4530 นางปัญญธิดา  อตับุตร ดช.ปวรุตย ์ อตับุตร 7,500.00 1/2563

7 รร.ตะแพนพิทยา 18,000.00 

xxxxxx3703 นางวาสนา  หนูพว่ง นส.พิชญาภา  หนูพ่วง 18,000.00 1/2563

8 รร.นิคมควนขนุนฯ 7,000.00 

xxxxxx7988 นางพิริญาณิดา  แกว้นาม นายธนกฤต  แกว้นาม 7,000.00 2/2562

9 รร.วชิรธรรมสถิต 40,200.00 

xxxxxx8516 นายเอกพล  ทองพลาย นายภธูกานต์   ทองพลาย 22,400.00        1/2563

น.ส.ทอรุ้ง   ทองพลาย 12,800.00        1/2563

xxxxxx0869 นางจินตนา   ศุภพงศ์ น.ส.ศุภวรรณ    ศุภพงศ์ 5,000.00          1/2563

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง  



ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ีโอน

เขา้บญัชี
หมายเหตุ

10 รร.พัทลุงพิทยาคม 8,531.00 

xxxxxx9808 นางจุดาลักษณ์   ศรีโยธา ด.ช.ชนาเมธ    ศรีโยธา 2,960.00          1/2563

xxxxxx0047 นางหฤทยั   กาแก้ว ด.ช.เคียวจันทร์   กาแก้ว 2,900.00          1/2563

xxxxxx5171 นางณัฐยา  โชคพระสมบติั ด.ช.ธนกฤต  โชคพระสมบติั 2,671.00          1/2563

11 รร.บางแก้วพทิยาคม 17,019.50 

xxxxxx7218 นายวารวัต  คงสงข์ ด.ญ.นันท์นภัส  คงสงข์ 1,280.00          1/2563

xxxxxx2960 นางสาลามิหยะ๊  กติติบุญญาทิวากร ด.ญ.กนัต์กนษิฐ์  กติติบญุญาทวิากร 2,671.00          1/2563

ด.ญ.กนัติชา  กติติบญุญาทิวากร 2,671.00          1/2563

xxxxxx3132 นางเนาวรัตน์   ปานเพชร ด.ช.ภควัต   ปานเพชร 5,800.00          1/2563

xxxxxx5501 นางสมคิด   ยีหวังกอง ด.ช.รตินนท์   ยีหวังกอง 2,216.25          1/2563

ด.ญ.ไรบีนา  ยีหวังกอง 2,381.25          1/2563

12 รร.เขาชัยสน 30,160.00 

xxxxxx0844 นางนิรมล   นวลจนัทร์ ด.ญ.มณฑิรา    นวลจนัทร์ 960.00            1/2563

xxxxxx4235 นางประคอง  คงสุวรรณ นางสาวชญาภา  คงสุวรรณ 22,400.00        1/2563

xxxxxx0167 วา่ที่ ร.ท. อนุวตัร  ตันตสถิตานนท์ น.ส.พชิญสิรี   ตันตสถิตานนท์ 6,800.00          1/2563

13 รร.ควนขนุน 1,920.00 

xxxxxx3083 นางสุมณฑา     ศรีชนะ ด.ช.ปัณณวิชญ ์    ศรีชนะ 960.00            1/2563

xxxxxx4079 นางเขมจิรา  ศรีสุวิทยาภรณ์ ด.ช.คณิศร    ศรีสุวิทยาภรณ์ 960.00            1/2563

14 รร.ป่าบอนพทิยาคม 12,000.00 

xxxxxx0419 นางอารีย์   สาขะมุตะ นายคณพศ   สาขะมุติ 12,000.00        1/2563

15 รร.อุดมวทิยายน 1,200.00 

xxxxxx3388 นางสุชาดา   ชูสุคนธ์ ด.ช.พลวฒิุ   ชูสุคนธ์ 1,200.00 1/2563

16 รร.สตรีพัทลุง 27,450.00 

xxxxxx9528 นางนิตธยา  ทองทุ่ม ดญ.ณัฐชยา  ทองทุ่ม 1,500.00 1/2563

xxxxxx4151 นางปราณี   ณัฐคุณานนท์ นายนรภทัร ณัฐคุณานนท์ 960.00 1/2563

ดช.ณฐกร  ณัฐคุณานนท์ 2,400.00 1/2563

xxxxxx7738 นางปยินุช   บญุรุ่ง ด.ช.ปริุม  บญุรุ่ง 960.00 1/2563

ดญ.ประติภารัตน์  บญุรุ่ง 2,400.00 1/2563

xxxxxx0543 นายภริมย์  เรืองเดช ดช.ปกรณ์ยศ  เรืองเดช 2,130.00 1/2563

xxxxxx7043 นางเรืองรัตน์  กรัษนัยรววิงศ์ นายยุทธพงศ์   กรัษนัยรววิงศ์ 17,100.00 1/2563

280,366.50          รวมทั้งส้ิน



ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ีโอน

เขา้บญัชี
หมายเหตุ

1 รร.สวนกุหลาบฯ

xxxxxx8856 นางปราณีต  วฒัน์ฐิยา ด.ญ.พชิญวดี  วฒันฐิยา 2,400.00 1/2563
xxxxxx8411 นายสมจิตร   ชฏากาญจน์ ด.ช.สืบสกุล  ชฏากาญจน์ 1,700.00 1/2563

2 รร.ช้างกลางฯ

xxxxxx3513 นายเด่นวฒัน  ลักคุนา ดญ.ลภสันันท ์ ลักคุนา 2,400.00 2/2562
ดญ.ลภสันันท ์ ลักคุนา 2,100.00 1/2563

3 รร.เชียรใหญ่สามัคคี

xxxxxx6461 นางชนิฎา   จนัทวี นายวงษท์วี     จนัทวี 20,000.00 1/2563
น.ส.ชนนิกานต ์    จนัทวี 10,500.00 1/2563

4 รร.วงัหินวทิยาคม

xxxxxx0581 นายภูวิทิต  อ  านกัมณี ดญ.ปณิชญาดา  อ  านกัมณี 2,400.00 1/2563
5 รร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์

xxxxxx9303 นายอดิศักด์ิ    แขดวง ด.ช.พชร   แขดวง 2,550.00 1/2563
6 รร.สระแก้วฯ

xxxxxx7113 นางฐิติรัตน์  อนนัต์ ดญ.อภิสรา  อนนัต์ 2,000.00 1/2563
xxxxxx9388 เจนจิรา  รักษท์อง ด.ญ.ณฐมน  รักษท์อง 2,400.00 1/2563

7 รร.ตรีนิมติรฯ

xxxxxx2610 นายพรพิมล  พลายดว้ง น.ส.ศศิกานท ์ พลายดว้ง 12,500.00 1/2563
8 รร.ชะอวด

xxxxxx0431 นายสุเมธ   แก้วเนิน ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  แก้วเนิน 4,000.00 1/2563
xxxxxx6820 นายพรพัฒน์   พรหมขวัญ ด.ช.ชัชพล  พรหมขวัญ 15,800.00 1/2563
xxxxxx7127 นายจทณั  คงทอง น.ส.รุ่งทพิย์    คงทอง 12,500.00 1/2563
xxxxxx1902 นายณรงค์  วงัปรีชา น.ส.จริรัชยา   วงัปรีชา 12,500.00 1/2563

นายธนกฤต   วงัปรีชา 12,500.00 1/2563
xxxxxx8431 นางจตุพร   จุลภกัด์ิ นายพศุตม์   จุลภกัด์ิ 12,400.00 1/2563

น.ส.เพราพนิต   จุลภกัด์ิ 10,500.00 1/2563
9 รร.ท่านครญาณฯ

xxxxxx1728 นางมณฑกานต ์  ตลึงจิตร ด.ญ.ณฐักานต ์   ประทุมมาศ 2,400.00 1/2563
xxxxxx6330 นางชนาธปิ  ราชภชูงค์ นายศุภณัฐ  ราชภชูงค์ 11,050.00 1/2563

10 รร.เฉลมิพระเกยีรติฯ

xxxxxx5882 นายจรูญ  บุญลอ้ม นายศาสตรา   บญุล้อม 11,500.00 1/2563
xxxxxx8107 นางนพคุณ   พลูสวสัด์ิ ด.ญ.สริญญา   พลูสวสัด์ิ 1,500.00 1/2563
xxxxxx6300 นางจิตรตรี   ปล้องเกิด นายธิปก   ปล้องเกิด 24,000.00 1/2563
xxxxxx0894 นางสุนิสา  เชาวลิต นส.จิรกานต์  เชาวลิต 1,100.00 1/2563

นส.จิรภทัร  เชาวลิต 1,100.00 1/2563
xxxxxx4043 นายมัณฑิตา   ชัยมุสิก นส.วิสุตา  ชัยมุสิก 4,800.00 1/2563
xxxxxx5876 นายบญุณรงค์   ขลิบทอง น.ส.ชนชนก  ขลิบทอง 10,700.00 1/2563

น.ส.ชนนิกานต์   ขลิบทอง 17,600.00 1/2563

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช



ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ีโอน

เขา้บญัชี
หมายเหตุ

11 รร.นางเอือ้ยวทิยา

xxxxxx3409 นายสนัตย์า   คลา้ยไชยา ด.ญ.แสงแกว้  คลา้ยไชยา 2,400.00 2/2562
xxxxxx0883 นางปวีณา   ธนาวฒิุ ด.ญ.กัญญ์วรา   ธนาวุฒิ 2,400.00 2/2562

ด.ช.ธนากร   ธนาวุฒิ 2,100.00 2/2562
12 รร.สวนกุหลาบฯ

xxxxxx9762 นายภณ   เพง็สกุล ด.ญ.ชญาสุ     เพง็สกุล 1,700.00 1/2563
13 รร.ทรายขาว

xxxxxx5532 นางจุฬารัตน์   ทองยงั ด.ช.ศรัณยก์ร   ทองยงั 2,400.00 1/2563
14 รร.ขนอมพิทยา

xxxxxx5111 น.ส.วิราสินี   กา้งศิริรัตน์ ด.ญ.พณัพิชยา   กา้งศิริรัตน์ 2,000.00 2/2562
15 รร.วเิชียรประชาสรรค์

xxxxxx3347 นางวภิาวดี จันทร์ทอง(สุขพันธ)์ ดญ.นวพร  สุขพันธ์ 4,000.00 1/2563
16 รร.ฉลองรัฐฯ

xxxxxx5722 นางวนิดา   เสกสรรค์ ด.ช.อิคลาศ  เสกสรรค์ 2,100.00 1/2563
ด.ญ.อามาลีนา   เสกสรร 2,400.00 1/2563
ดญ.อสัมีนา  เสกสรร 2,400.00 1/2563

xxxxxx5701 นางวนิดา  สาลีพนัธ์  นายวชัรพงศ ์  สาลีพนัธ์ 6,016.00 1/2563
xxxxxx9771 นายสมพล   บริสุทธ์ิ ด.ญ.ยศยา   บริสุทธ์ิ 2,400.00 1/2563
xxxxxx1614 นางอรอุมา   เกษรสิทธ์ิ ด.ญ.บุณยาพร  เกษรสิทธ์ิ 4,800.00 1/2563

17 รร.เชียรใหญ่

xxxxxx6179 นางอรัญญา  ทศันวิสุทธ์ิ ด.ช.ต่อตระกูล  ทศันวิสุทธ์ิ 2,000.00 2/2562
ด.ช.พงศพิ์ทกัษ ์ ทศันวิสุทธ์ิ 2,000.00 2/2562

xxxxxx3949 นางสาววีร์ธิมา  เกล้ียงเสน ดญ.เอวารินทร์  ค  าแกว้ 2,756.75 1/2563
xxxxxx9330 นางภทัรา   ชายวงศ์ ด.ช.นนทพทัธ์   ชายวงศ์ 2,000.00 1/2563

ด.ช.ณฎัฐพล   ชายวงศ์ 2,000.00 1/2563
xxxxxx6198 นางนพรดา   สารไสยา ด.ญ.นาราภทัร  สิทธิกุล 12,800.00 1/2563
xxxxxx3179 นางจ านงค ์ จุลพรหม นส.ณฎัฐริณีย ์ จุลพรหม 12,400.00 1/2563

18 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์

xxxxxx4754 นายเกรียงศกัด์ิ    ทิพยบ์  ารุง (นางจิตรัตน์  ทิพยบ์  ารุง) น.ส.อุษณรัศม์ิ   ทิพยบ์  ารุง 12,500.00 1/2563
xxxxxx1514 น.ส.พรทพิย์   ทองยามี ด.ญ.ภทัรกันย์  ทองยามี 1,870.00 1/2563
xxxxxx2576 นายจเร  บญุชูช่วย ดช.ชลากร  บญุชุช่วย 2,756.75 1/2563
xxxxxx6943 นางธนวรรณ  ทองแก้ว นายโกเมนเอก  ทองแก้ว 11,700.00 1/2563

19 รร.ขุนทะเล

xxxxxx8091 นายวงศกร   พรหมทอง ด.ญ.พิชญธิดา  พรหมทอง 2,900.00 1/2563
xxxxxx4891 นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์ ดช.ภีมพิชญะ  โพธิแพทย์ 1,750.00 1/2563

20 รร.วเิชียรประชาสรรค์

xxxxxx2919 นายรัตตัญญู  ศรีไชย ดญ.ศรีนครินทร์  ศรีไชย 2,400.00 1/2563
ดญ.ศรีชยา  ศรีไชย 2,000.00 1/2563
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21 รร.สวนกุหลาบฯ

xxxxxx6424 นางพะงาลักษณ์  จาง ดช.หมิงหยาง  จาง 2,900.00 1/2563
xxxxxx0188 น.ส.อ าภา   พิมพนัธ์ ด.ญ.ญาตาวี   การชะนะไชย 2,400.00 1/2563
xxxxxx3249 นางจรรย์ธน  เดชเดโช ดช.สุกฤษฎิ์  เดชเดโช 2,900.00 1/2563
xxxxxx3016 นางสุนันญา  อนันต์ธนานุรักษ์ ด.ช.ชนันนัทธ ์ อนันต์ธนานุรักษ์ 2,100.00 1/2563
xxxxxx7172 นางอญัชนั   ไชยรัตน์ นส.ณาฐญา  ไชยรัตน์ 12,500.00 1/2563

นส.สุปาวณ์ี   ไชยรัตน์ 12,500.00 1/2563
22 รร.ประสาธน์ราษฎร์ฯ

xxxxxx7810 นายธนิต   ทองถึง น.ส.หทยัภทัร   ทองถึง 8,550.00 1/2563
23 รร.นพคุณฯ

xxxxxx5606 นางสาววภิาดา  ขุนทองจันทร์ ด.ช.กรวชิญ์  ขุนทองจันทร์ 2,400.00 2/2562
ด.ญ.นิศารัตน์  ขุนทองจันทร์ 2,400.00 1/2563

24 รร.วงัหินวทิยาคม

xxxxxx7198 นางฑิฆมัพร   รัตนบุรี ด.ช.พฒิุพงษ ์  รัตนบุรี 2,100.00 1/2563
ดช.พชร  รัตนบุรี 2,400.00 1/2563

25 รร.นบพิต า

xxxxxx4445 นายแสวง  แหลืองแก่ นส.ยลรดี  เหลืองแก่ 22,000.00 1/2563
xxxxxx0120 นางพรปวีณ์  จนัทร์ชิต ดญ.ลทัธพรรณ  จนัทร์ชิต 950.00 1/2563

26 รร.อินทร์ธานี

xxxxxx0401 นายยทุธเดช   คงทองค า ด.ช.ปฏิภาณ  คงทองค า 2,100.00 1/2563
xxxxxx3386 นายจกัรรัตน์  ภกัดีกิจ ดญ.ศุภิศรา  ภกัดีกิจ 2,000.00 1/2563

27 รร.ร่อนพบูิลย์เกยีรตฯิ

xxxxxx5650 นางกมลรัตน์   เลิศวิริยะการณ์ ด.ญ.ภทัทิยา  เลิศวิริยะการณ์ 1,500.00 1/2563
28 รร.ช้างกลางฯ

xxxxxx4713 นางวิลาด  พรหมเกิด ด.ช.นิรวชัร์  พรหมเกิด 1,900.00 1/2563
xxxxxx5725 นายมนตรี  รุ่งเรือง ด.ญ.ศุภิสรา  รุ่งเรือง 2,075.00 1/2563

29 รร.ขนอมพิทยา

xxxxxx1637 นางสุภาภรณ์   ทองใหญ่ น.ส.นาฎลดา   ทองใหญ่ 12,900.00 1/2563
30 รร.เทพราชฯ

xxxxxx3447 นางสิริรัฐ   แกว้คง ด.ญ.กฤษชนก  แกว้คง 8,100.00 1/2563
xxxxxx3959 นางพชัรี   ยอดรักษ์ นายธนวฒัน์  ยอดรักษ์ 4,814.00 3/2562

31 รร.แหลมราษฎร์ฯ

xxxxxx2987 นายประจักษ ์ วฒัพรหม นายศวสักร  วฒัพรหม 2,080.00 1/2563
32 รร.นาบอน

xxxxxx5061 นรายนิพนัธ ์ มณีสม ดช.ปยิวฒัน์  มณีสม 700.00 1/2563
33 รร.สิชลประชาสรรค์

xxxxxx3621 นายอภชิัย   ณ นคร นายพทิวสั   ณ นคร 14,000.00 1/2563
xxxxxx5215 นางอัมพวลัย์  นุ่นสง น.ส.สรัสวดี    นุ่นสง 8,800.00 1/2563
xxxxxx0101 นางโสพนิ  แก้วสุข นายพทัธดนย์  ข าหวาน 8,550.00 1/2563
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34 รร.พรหมคีรีฯ

xxxxxx1987 นายศกัดาเดช  เดชศิริ นางสาวศิริวรรณ  เดชศิริ 12,000.00 1/2563
ด.ญ.ศิริสุดา  เดชศิริ 13,900.00 1/2563

xxxxxx0771 นายอนิรุธ  สิงหบ์ ารุง นายอัมรินทร์   สิงหบ์ ารุง 11,610.00 1/2563
xxxxxx1130 นางพฒัจิรา  จนัทร์ด า นางสาวธารดาว  จนัทร์ด า 25,000.00 1/2563
xxxxxx9621 นายธวัช  เพชรโกมล ด.ญ.พิชญกฤตา   เพชรโกมล 4,775.00 1/2563
xxxxxx5242 นายปณิดล  ปานช่วย ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ปานช่วย 2,000.00 1/2563
xxxxxx7175 นางนิรมยั  เกตวิจิตร ดช.ณฐักรณ์  เกตวิจิตร 2,400.00 1/2563

35 รร.ทางพูน

xxxxxx9620 นายเดโช   ประดงจงเนตร น.ส.กญัญว์รา   ประดงจงเนตร 25,000.00 1/2563
xxxxxx8537 นางสรญา  อินทร์แกว้ ดช.อชิตพล  ศีชะวะ 2,130.00 1/2563

36 รร.นาบอน

xxxxxx9609 นางณฏัฐ์วรรณ  ศรีแกว้ น.ส.ชนิตา   ศรีแกว้ 11,610.00 1/2563
xxxxxx5660 นายวนัทยา  ช านาญกิจ นายปณัณวริญ์  ช านาญกิจ 700.00 1/2563
xxxxxx3509 นางพสัตราภรณ์  แผลงรักษา ดญ.เขมนิจ  แผลงรักษา 700.00 1/2563
xxxxxx0348 นางพมิพล์ภสั  วานิช ดญ.พขวญัทพิย์  วานิช 2,400.00 1/2563
xxxxxx3679 นางอนุสรา  ปาหนิา ดญ.พชิญธดิา  ปาหนิา 2,756.75 1/2563

37 รร.เตรียมอุดมฯ

xxxxxx9629 นางวนัดี   แป้นสุข(ฮอฟสตาด) ด.ญ.จีน่า  แป้นสุข(ฮอฟสตาด) 2,900.00 1/2563
xxxxxx5468 นางอรัญญา  ยกลว้น ด.ญ.หยดพร   ยกลว้น 2,400.00 1/2563
xxxxxx3111 นางอรุณรัตน์  ถาวรจกัษ์ นายณฐัภทัร  ถาวรจกัษ์ 19,500.00 1/2563

น.ส.ณฐัภสัสร  ถาวรจกัษ์ 2,080.00 1/2563
xxxxxx4347 นายเอกศกัด์ิ  ปลอดอ่อน ดช.ภูมิรภีย ์ ปลอดอ่อน 2,400.00 1/2563
xxxxxx8606 นางสุพาภร  วฒิุเศรษฐ์ ด.ญ.สุภาวิณี  วฒิุเศรษฐ์ 2,075.00 1/2563

38 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

xxxxxx5938 นางจิรัชญา   พดัศรีเรือง ด.ช.กิตติพิชญ์  พัดศรีเรือง 2,100.00 1/2563
ด.ช.กษิเดช  พดัศรีเรือง 2,400.00 1/2563

xxxxxx5077 นายอภยัรัตน์   บวัเผียน นส.จิรัชญา  บวัเผียน 12,500.00 1/2563
xxxxxx8072 นายสุริยนัต ์   พรหมดวง ด.ช.ณฐัชนน  พรหมดวง 2,100.00 1/2563
xxxxxx3968 นางนงรัตน์   เหมทานนท์ นายศิรชัช  เหมทานนท์ 12,000.00 1/2563

39 รร.ปากพูน

xxxxxx6628 นส.เขมิกา  สิทธิฤทธิ์ นายวุฒพงศ์  สองนาม 2,075.00 1/2563
40 รร.เขาพังไกร

xxxxxx1648 นางพรทิพย ์ อุปถมัภ์ ดช.อฑัฒอ์ธิศ  อุมถมัภ์ 2,725.00 1/2563
41 รร.นาบอน

xxxxxx2216 นางมนทกานติ   ยะโก๊ะ น.ส.อภชิญา   ยะโก๊ะ 25,000.00 1/2563
42 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ

xxxxxx6019 นายอารัน  สุปรียธิติกุล นายสันติภาพ  สุปรียธิติกุล 14,400.00 1/2563
xxxxxx6069 นายอาคม   คมวินัย นายกอบกิจ  คมวินัย 12,000.00 1/2563
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43 รร.บางขัน

xxxxxx1177 นางจิราพร  บวัเมือง ดช.ธนดล  บวัเมือง 6,800.00 1/2563
xxxxxx1364 นางสุธารัตน์  สุขสวสัด์ิ ดช.ทองมาโปรด  สุขสวสัด์ิ 2,400.00 1/2563
xxxxxx5485 นางวราภรณ์   ไชยรัตน์ ด.ญ.ธญัพิชชา ไชยรัตน์ 2,100.00 1/2563

ด.ช.พิชญุตม ์ ไชยรัตน์ 2,100.00 1/2563
xxxxxx2715 นางรัตติกา   ชลสิทธิ์ ด.ญ.ธดิารัตน์    ชลสิทธิ์ 1,900.00 1/2563
xxxxxx9258 นางฐิตินฏัฐ์  ดว้งคง  (ศศิพิมพ)์ ด.ญ.ขวญันภทัร  ดว้งคง 2,400.00 1/2563
xxxxxx19826 นางปณัวรัตน์  บญุขวญั ดญ.วมิลสิริ  บญุขวญั 2,100.00 1/2563

44 รร.สิชลคุณาธาร

xxxxxx3862 นางสาวนิธวิตี  ทองแท้ ดช.ชวลัวทิย์  ชูเกตุ 4,000.00 1/2563
xxxxxx4461 นางหรรษภรณ์   ภู่พนัธ์ตระกูล ด.ญ.ปารณีย ์  ภู่พนัธ์ตระกูล 2,400.00 1/2563

ด.ญ.ปรียาภรณ์   ภู่พนัธ์ตระกูล 2,400.00 1/2563
xxxxxx1474 นางช่อทพิย์  ใจแจ้ง นายณภทัร  ใจแจ้ง 21,300.00 1/2563
xxxxxx5047 นายปริญญา  นุ่มน้อย ด.ช.ศราภรณ์  นุ่มน้อย 2,400.00 1/2563

นายศุภวชิญ์    นุ่มน้อย 12,500.00 1/2563
45 รร.โยธินบ ารุง

xxxxxx1010 นางพชัรินทร์  เจสา นส.ญาดา  ประดบัเพชรรัตน์ 12,500.00 1/2563
นส.นฎา  ประดบัเพชรรัตน์ 12,500.00 1/2563

xxxxxx7729 นายชากริช   สมยัสงฆ์ น.ส.สุพิชฌาย ์  สมยัสงฆ์ 11,610.00 1/2563
xxxxxx1127 นายเสฏฐวมิุ (เจียมจิตร์)  เกียรติวทนะนางสาววริศรา  เกียรติวทนะ 14,300.00 1/2563
xxxxxx4412 นายอธิศ  ระแบบเลิศ นายธีธชั  ระแบบเลิศ 14,800.00 1/2563
xxxxxx0760 นางโสภา  ชูสม น.ส.ฉัตรประภา  ชูสม 2,075.00 1/2563
xxxxxx9646 นางปาณิสรา  วอ่งพรรณงาม นายกฤษณพงศ ์ วอ่งพรรณงาม 5,250.00 1/2563
xxxxxx7059 นายอมรินทร์  สุขประดิษฐ์ นางสาวจิตา  สุขประเสริฐ 18,000.00 1/2563
xxxxxx9772 นายนิวฒัน์   อรุณ ด.ญ.ธนชัญา   อรุณ 2,900.00 1/2563

ดช.ภีมศรุตต์ิ  อรุณ 2,900.00 1/2563
46 รร.ธัญญาวดีฯ

xxxxxx6256 นางจิราภรณ์  ถนอมสิน น.ส.ธันยพร   ถนอมสิน 5,680.00 1/2563
นายจิรายุ   ถนอมสิน 12,400.00 1/2563

xxxxxx0890 นางนราวดี  ชูแกว้ นส.นงนภสั  เมืองจีน 1,790.00 1/2563
47 รร.มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

xxxxxx2475 นายสมนึก   ขวญัทอง ดญ.ชวิศา  ขวญัทอง 2,200.00 1/2563
xxxxxx1297 นางปริญญา  สุขะวศิิษฐ์ นายวริศ  สุขะวศิิษฐ์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx9563 นายกิตติณัฎฐ์   จันทรจิตจิงใจ ด.ช.ณัฐปิยะ  จันทรจิตจิงใจ 4,800.00 2/2562

ด.ช.ณัฐปิยะ  จันทรจิตจิงใจ 1,250.00 1/2563
48 รร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

xxxxxx2520 นางนีรนุช   ช่างคิด น.ส.ธมลวรรณ   ช่างคิด 12,500.00 1/2563
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49 รร.พิปูนสังฆรักษ์ฯ

xxxxxx1715 นางศิริจนัทร์   รัตนะ น.ส.ปิติมา    รัตนะ 14,400.00 1/2563
50 รร.สตรีทุ่งสง

xxxxxx6390 นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ ดช.รัชตะ  สายทอง 2,400.00 1/2563
xxxxxx2567 นายวฒิุชยั  จีนเมือง ดช.พชัร  จีนเมือง 2,400.00 1/2563
xxxxxx9205 นางณฏัฐ์กานดา  ด าศรี (หนูนิล)(ทวีวรรณเศรษฐ์)ด.ญ.ณฐัปภร์ั  ด าศรี 2,400.00 1/2563
xxxxxx9456 นางณภทัร   เมืองไทย ด.ช.ตฤณภทัร   เมืองไทย 2,000.00 1/2563

ดช.ภูภฎั  เมืองไทย 2,000.00 1/2563
xxxxxx5923 นางรัตนภรณ์   ไกรนรา ด.ช.กฤด์ิ   ไกรนรา 7,500.00 1/2563
xxxxxx9133 นางรัตนาวดี   รัตนพันธุ์ นายณัฐพงศ์     รัตนพันธุ์ - ภารคเรียน 1/62 เบิกไมไ่ด้

51 รร.ก้างปลาวทิยาคม

xxxxxx0240 นางสุภาวดี  สุขผอม ด.ญ.ยศวดี  ชูทอง 2,100.00 1/2563
xxxxxx3664 นางสุภาวดี  ปานมาศ ด.ช.รัชชานนท ์ ปานมาศ 2,400.00 1/2563

ด.ช.ภูดินนัท ์ ปานมาศ 2,100.00 1/2563
xxxxxx8298 นายสุชาติ  แกว้หลา้ น.ส.เกวลี (จิณหน์ิภา)   แก้วหล้า 15,000.00 2/2562

52 รร.เบญจมราชูทศิ

xxxxxx5301 นายสมพร   ผลอินทร์ ด.ช.ธัญญากร  ผลอินทร์ 2,075.00 1/2563
xxxxxx6425 นางจุฑาทิพย ์ สวนกูล ดญ.ทกัษพร  สวนกูล 2,400.00 1/2563
xxxxxx0689 นายบญุพา   ยานพะโยม (นางดีรูบา)นายชารีฟ  ยานพะโยม 2,075.00 1/2563

ด.ญ.ชานียา   ยานพะโยม 10,800.00 1/2563
xxxxxx0147 นายกวี   เช้ือชมสุข ด.ช.ปกฉตัร   เช้ือชมสุข 2,075.00 1/2563
xxxxxx9627 นายวชิัย    ไชยจันทร์ น.ส.ธมนวรรณ   ไชยจันทร์ 25,000.00 1/2563

ด.ช.สิรวิชญ ์  ไชยจนัทร์ 2,075.00 1/2563
xxxxxx8760  นางวารุณีย์   สุวรรณรัตน์ ด.ช.ปกป้อง  สุวรรณรัตน์ 2,075.00 1/2563
xxxxxx5955 นางสุภาภรณ์  บุษยากุล ดญ.รพีพร  บุษยากุล 2,671.75 1/2563
xxxxxx8067 นางขวญัชนก  บริรักษธ์นกุล ดญ.ณฐัฐา  บริรักษธ์นกุล 2,900.00 1/2563
xxxxxx6678 นายพิสิษฐ์   แสนเสนาะ น.ส.ปานนลิน   แสนเสนาะ 22,000.00 2/2562
xxxxxx4688 นางสุมาลี  ใบธน นายสฤษฎไ์ชย   ใบธน 12,500.00 1/2563
xxxxxx5815 นางสุรัชฎา  เนาวสุ์วรรณ ด.ญ.ศุภาพชิญ์   เนาวสุ์วรรณ 2,075.00 1/2563
xxxxxx3544 นายบรรดร  สุราราช น.ส.ศิริอรดา   สุราราช 10,900.00 1/2563

ด.ช.ภีศเดช  สราราช 2,400.00 1/2563
xxxxxx2163 นางตรีชฎา   จิตมนัส (รักษ์นางแหลม)น.ส.นลัทภัทร  จิตมนัส 18,900.00 1/2563
xxxxxx9816 นางชุติรัตน์   สุวรรณทิพย์ น.ส.ณิชารีย์  สุวรรณทิพย์ 11,500.00 1/2563
xxxxxx2737 นายสถาพร  แสงระวี นายพุฒิพงศ์  แสงระวี 2,075.00 1/2563

1,114,957.00       รวมทั้งส้ิน


