
ที่ โรงเรียน/ผู้มสิีทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงนิที่โอน

เข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 xxxxxx7347 นายมงคล  พฒันพงศ์ นส.ศุภศิริ  พฒันพงศ์             12,800.00 1/2563

2 xxxxxx2240 นางอวยพร  นาคะ นส.โชติกา  นาคะ               3,875.00 1/2563

3 xxxxxx9227 นางยพิุน    โกมล สิบโทกิตติพิชญ ์ โกมล               6,920.00 1/2563

4 xxxxxx1891 นายอมัรินทร์  สิทธิโชคชยั ดญ.ลกัษณวดี  สิทธิโชคชยั               4,800.00 1/2563

5 xxxxxx0054 นางหนูเรียม   วงคม์ะยรุา น.ส.กฤตยา   วงคม์ะยรุา             11,610.00 1/2563

6 xxxxxx9027 นายประหยดั  ลกัษณะอฐั นายพชัรพล  ลกัษณะอฐั             12,400.00 1/2563

7 xxxxxx6448 นายสุเทพ   สุนทร นายอัษฎาวุธ   สุนทร               5,064.00 1/2563

8 xxxxxx6653 นายถวิล   สารรักษ์ น.ส.ปวรักษ ์   สารรักษ์             14,400.00 1/2563

9 xxxxxx7637 นางปรีดา  อันเดอร์สัน นส.สริชาดาภรณ์  เจริญสุข               9,600.00 1/2563

10 xxxxxx5432 นายเฉลิมเกียรติ  อุ่นสุข นส.ณัฐริกา  อุ่นสุข             25,000.00 1/2563

ดญ.ธญัญลักษณ์  อุ่นสุข               2,400.00 1/2563

108,869.00          

ท่ี โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ ส าหรับ
 จ านวนเงินท่ีโอน

เขา้บญัชี
หมายเหตุ

สพม.12 8,832.00                

1 xxxxxx4565 นางศิริวรรณ   ช่วยอกัษร ด.ช.ณฐัพงศ ์ ช่วยอกัษร 6,716.00              1/2563

นางสาวณฐัวดี  ช่วยอกัษร 2,116.00              1/2563

2 xxxxxx7094 นางสมนึก  สงทิพย์ นส.นนัทิกานต ์ สงทิพย์ 7,200.00              2/2562

16,032.00            

หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง 

หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ านาญ

รวมเบิกทั้งส้ิน

หลกัฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

รวมเบิกทั้งส้ิน



ล าดั
บท่ี

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

หมายเหตุ

1 รร.ปัญญาวุธ

xxxxxx1363 นายอ านาจ   ลายพยคัฆ์ น.ส.ณิชารีย ์  ลายพยคัฆ์ 12,500.00 1/2563

xxxxxx5368 นางปราณี   หนูทอง น.ส.ปภาวี   หนูทอง 9,600.00 1/2563

นายเมธสั     หนูทอง 12,500.00 1/2563

xxxxxx6599 นางรัญจวน  นิลสุข ด.ญ.พิมพิสุทธ์ิ  นิลสุข 2,400.00 1/2563

ด.ญ.เบญญาภา  นิลสุข 300.00 1/2563
2 รร.พทัลุงพทิยาคม

xxxxxx0436 นางสาวลกัษณี  ทองจินดา ด.ญ.ชุติมณฑน์  มากภิบาล 960.00 1/2563

xxxxxx8827 นางกนิษฐา   เพชรยอ้ย นายจิรานุวฒัน์   ธรรมขนัธ์ 23,400.00 1/2563

น.ส.วิศลัยศ์ยา   ธรรมขนัธ์ 23,400.00 1/2563

3 รร.กงหราพชิากร

xxxxxx5132 นางธิดารัตน์   หมีนปาน น .ส.จยัดาอ ์   หมีนปาน 25,000.00 1/2563

นายฮซัซาน   หมีนปาน 500.00 1/2563

4 รร.บางแก้วฯ

xxxxxx9906 นางเพญ็ศรี  สืบสม ด.ญ.แพรวรุ่ง  สืบสม 1,150.00 1/2563

5 รร.เขาชัยสัน

xxxxxx1752 นายสฤษด์ิ  เพชรเรืองสุด ด.ช.ศิรวิทย ์  เพชรเรืองสุด 1,200.00 1/2563

xxxxxx8257 นางสุนทรี    แกว้สม ด.ญ.เกศกนก   แกว้สม 1,150.00 1/2563

6 รร.วชิรธรรมสถติ

xxxxxx8664 นางพชรวรรณ  อภยัรัตน์ ด.ญ.ปัณฑิตา   อภยัรัตน์ 1,150.00 1/2563

xxxxxx9051 นายสาคร  นุย้เกล้ียง นส.สาวรินทร์  นุย้เกล้ียง 12,800.00 1/2563

7 รร.อุดมวทิยายน

xxxxxx9565 น.ส.นราวดี   หลิมศิริ ด.ญ.มณัฑิตา     น ้าดอกไม้ 2,671.75 1/2563

8 รร.ประชาบ ารุง

xxxxxx7970 นางศิริรักษ ์  เกิดขมุทอง น.ส.มานิตา    เกิดขมุทอง 12,500.00 1/2563

xxxxxx0226 นายสมศกัด์ิ  ฤทธิเดช น.ส.ภคัวนัต ์ ฤทธิเดช 12,500.00 1/2563

9 รร.ควนพระสาครินทร์

xxxxxx1061 นายเพชรน ้าเอก (นางนงเยาว)์  จิตตภ์กัดี นายสถาปัตย ์  จิตตภ์กัดี 5,400.00 1/2563

นายสิปปกร   จิตตภ์กัดี 14,670.00 1/2563

xxxxxx7050 นางสุกญัญา  พงศนุ์รักษ์ นายสุรพงศ ์ พงศนุ์รักษ์ 4,800.00 1/2563

นส.สัณห์ฤทยั  พงศนุ์รักษ์ 650.00 1/2563

xxxxxx1127 นางนุชนารถ  สารณะ นางสาวอซันาอ ์ สารณะ 800.00 1/2563



ล าดั
บท่ี

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

หมายเหตุ

10 รร.ป่าบอนพทิยาคม

xxxxxx3371 นายนอม  ทองยอด นายกรวิชญ ์ ทองยอด 14,400.00 1/2563

xxxxxx1073 นายสมเกียรติ  คงสีปาน นายเจษฎา  คงสีปาน 2,400.00 1/2563

11 รร.ชะรัดชนูปถมัภ์

xxxxxx8054 นางเอ้ือมพร  รุ่งต  านาน นส.รัตน์ชนก  รุ่งต  านาน 11,610.00 1/2563

12 รร.พทัลุงพทิยาคม

xxxxxx6462 นางณาตยา  มโนทศัน์ นส.ศิรกาญจน์  มโนทศัน์ 12,800.00 1/2563

13 รร.ประภัสสรรังสิต

xxxxxx9072 นางวไลพร   เพชรจ ารัส ด.ญ.เพียงตะวนั   ธรรมเจริญ 10,500.00 1/2563

xxxxxx7407 นางศิริวรรณ   ขนุรักษ์ นายถิร   ขนุรักษ์ 12,500.00 1/2563

ด.ญ.ณิชา   ขนุรักษ์ 1,600.00 1/2563

xxxxxx0929 นางนุจรี  ชายเกตุ นายเฌอ  ชายเกตุ 25,000.00 1/2563

xxxxxx9398 นายวลัณี   จนัทร์คงหอม นายณฐัดนยั   ปานศิริ 9,900.00 1/2563

xxxxxx1942 นางสุจิตตรา   ล่ิมกุล นายกลวิชญ ์   ล่ิมสกุล 3,000.00 2/2562

นายกลวิชญ ์   ล่ิมสกุล 12,500.00 1/2563

14 รร.ควนขนุน

xxxxxx4189 นางล าใย   มณีรัตน์ นายฌานวฒัก ์   มณีรัตน์ 25,000.00 1/2563

นายกาณฑพ์ศุตม ์   มณีรัตน์ 104,000.00 1/2563

xxxxxx8647 นางภรธนณัท (ภสัรัญช์กร)  จินา ด.ญ.อลิสา  จินา 2,400.00 1/2563

ด.ญ.ภควรรณ  จินา 2,400.00 1/2563

xxxxxx2438 นายภาณุวฒัน์   ภกัดี นายนนัทวฒัน์  ภกัดี 14,000.00 1/2563

ด.ญ.ธนพร     ภกัดี 300.00 1/2563

xxxxxx8906 นางวนัดี   ยอดราช น.ส.สุวพิชญ ์  ยอดราช 2,400.00 1/2563

xxxxxx9647 นางสาวภิรัญญา  อินถิติ ดญ.ชนมน  หนูฤทธ์ิ 960.00 1/2563

15 รร.ตะโหมด

xxxxxx2288 นายศกัการิยา  นกหมุด ดญ.ญาดา  นกหมุด 1,302.50 1/2563

xxxxxx5809 นางกลัยา   บุญรอด ด.ญ.ณฐัวี   บุญรอด 1,000.00 1/2563

ด.ญ.พิชชานนัท ์ บุญรอด 1,000.00 1/2563

xxxxxx1037 น.ส.พรเพญ็   นกทวี ด.ญ.จิระธิดา  หลา้เตะ 2,000.00 1/2563

xxxxxx8479 นายเสน่ห์  พรหมแกว้ นส.ภควดี  พรหมแกว้ 8,800.00 1/2563

xxxxxx6065 นางปราณี   เหล็มหมาด นายรอมฎอน  เหลม็หมาด 18,400.00 1/2563

xxxxxx4287 นางเอมอร   สุวรรณขาว นายพรเทพ   สุวรรณขาว 12,870.00 1/2563

นางภูริช   สุวรรณขาว 12,800.00 1/2563



ล าดั
บท่ี

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

หมายเหตุ

xxxxxx7878 นางขวญัชนก  มาลยภรณ์ น.ส.ปณฏัฐา  มาลยาภรณ์ 16,800.00 1/2563

xxxxxx3781 นางสุรีรัตน์   โพธ์ิทอง นางสาวพฤษณียา   โพธ์ิทอง 4,800.00 1/2563

xxxxxx7148 นางศิริพร   สุขนุย้ นายกญัวฒัน์  สุขนุย้ 12,500.00 1/2563

xxxxxx7550 นายเอกอนนัต ์ มงคล น.ส.ชนินาถ   มงคล 8,800.00 1/2563

16 รร.ประชาบ ารุง

xxxxxx0814 นางวนัดี  พลเพชร ดญ.ธราวดี  พลเพชร 1,150.00 1/2563

xxxxxx0840 นางพันทวี  ฟักทอง นายศัณยวัฒ  ฟักทอง 7,200.00          1/2563

นายไพพัน  ฟักทอง 12,500.00        1/2563

นส.ปัณฑ์ทวี  ฟักทอง 11,500.00        1/2563

17 รร.ป่าพะยอมฯ

xxxxxx7894 นางจริยา   สังข์แก้ว ด.ช.จิรายุทธ   สังข์แก้ว 2,671.00 1/2563

นายหว่ง  ฆังคสุวรรณ นายสัญหณัฐ  ฆังคสุวรรณ - ใบเสร็จรวม 1-2/63 น าเบิก 2/63

xxxxxx8600 นายภาณุวัฒน์   ปะรา ด.ช.ณัฐพนธ์ ปะรา 1,150.00 1/2563

ด.ช.ณัฐพนธ์ ปะรา 1,150.00 2/2562

xxxxxx8198 นางส าอางค์   รัตนพนัธ์ ด.ญ.ธดิาวลัย์   รัตนพนัธ์ 2,400.00 1/2563

xxxxxx8147 นางวิลาวัณย์   อ่อนแก้ว นายณัฐภทัร     อ่อนแก้ว 14,400.00 1/2563

18 รร.ป่าบอนพทิยาคม

xxxxxx6371 นายสมบัติ   ชูเล็ก นายยูสรี   ชูเล็ก 12,500.00 1/2563

19 รร.ปากพะยูนฯ

xxxxxx1020 นางสายตา  น าแก้ว ด.ญ.คุรุวนั   น าแก้ว 940.00 1/2563

xxxxxx6740 นางสุคนธ ์  สุขพุ่ม น.ส.สุภญิญา สุขพุ่ม 10,600.00 1/2563

xxxxxx3941 นายยุทธนา   ศรีวโิรจน์ ดช.ปานญุตม์  ศรีวโิรจน์ 18,900.00 1/2563

น.ส.ปาลมุก ศรีวิโรจน์ 7,200.00 3/2562

น.ส.ปาลมุก ศรีวิโรจน์ 14,400.00 1/2563

20 รร.ป่าพะยอมฯ

xxxxxx8147 นายจ ารัส  พงศาปาน นายนวกร  พงศาปาน 19,000.00 1/2563

นางสาวสารินทร์  พงศาปาน 300.00 1/2563

xxxxxx2047 นางเรวดี   ดีกล่อม นส.ธนียากร  ดีกล่อม 7,740.00 1/2563

696,445.25 รวมทั้งส้ิน



ล าดบัที่ โรงเรียน/ผู้มีสิทธ์ิ เลขทีบั่ญชี ช่ือ-สกุล ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร จ านวนเงนิที่โอนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 รร.ครีีราษฎร์
xxxxxx5615 นางจินตนา   เพช็รคลา้ย น.ส.อาทิตยา  เพช็รคลา้ย 10,900.00 1/2563
xxxxxx3588 นายสมมารถ  จ  านองวฒิุ น.ส.ภทัรศยา   จ  านองวฒิุ 18,900.00 1/2563
xxxxxx6709 นางเพญ็นภา  คูวิบูลยศิ์ลป์ ดญ.ศุฐธิกาญจน์  คูวิบูลยศิ์ลป์ 2,400.00 1/2563

2 รร.สตรีทุ่งสง
xxxxxx3221 นายสง่า   นาวารัตน์ นายกษิดิศ   นาวารัตน์ 12,500.00 1/2563

นายกษิวชัร  นาวารัตน์ 12,500.00 1/2563
นายกษิวชัร  นาวารัตน์ 220.00 2/2562

xxxxxx5067 นายวินิจ  มณีฉาย น.ส.ชญาณี  มณีฉาย 17,600.00 1/2563
xxxxxx4261 นางจินตนา    ชูโชนาค น.ส.ศิริกานต ์   ชูโชนาค 14,400.00 1/2563
xxxxxx6149 นางปราณี  โมราศิลป์ นส.ภทัราพร  โมรศิลป์ 8,850.00 1/2563

นายกรวิชญ ์ โมราศิลป์ 14,490.00 1/2563
xxxxxx6131 นางจาริณี   รักอาชีพ น.ส.สิริอปัสร   รักอาชีพ 25,000.00 1/2563
xxxxxx5433 นางศุภนุช  ศรีจนัทร์ ด.ช.นนทกร  สุทธิผกาพนั 2,400.00 1/2563
xxxxxx6783 นางคนึงนิจ   กลีบแกว้ ด.ช.ชูวงศ ์  ไชยทอง 2,400.00 1/2563
xxxxxx7671 นางปาริชาติ   สุขแกว้ ด.ช.กฤตภคั   อกัษรภกัดี 2,116.00 1/2563

ด.ญ.ธนพร   อกัษรภกัดี 2,400.00 1/2563
xxxxxx9310 นายจตุพล  วรินทรเวช ดช.ธีรเจต  วรินทรเวช 2,400.00 1/2563

3 รร.เบญจมราชูทิศ
xxxxxx1692 นางชญาน์ณัณท(์นนัทิยา)  ฉนัทวิบูลย์   ด.ญ.กชพร  ฉนัทวิบูลย์ 4,000.00 1/2563
xxxxxx2737 นายสถาพร  แสงระวี นายปิยวฒัน์   แสงระวี 12,800.00 1/2563
xxxxxx7629 นางวนิดา  ดารากุล ด.ญ.เบญญาภา   ดารากุล 2,075.00 1/2563

ด.ช.พชรกร   ดารากุล 2,075.00 1/2563
xxxxxx0670 นางสาวมณัฑนา  รัตนบุรี ด.ชณฐัพชัร์  รัตนบุรี 1,750.00 1/2563
xxxxxx5203 วา่ท่ี ร.ต.คุณาวฒิุ  ศรีสุวรรณ นายฐาปกรณ์    ศรีสุวรรณ 2,075.00 1/2563
xxxxxx7599 นายพิชาภพ   ศรีทองมาศ ด.ช.ภูเบศ   ศรีทองมาศ 4,000.00 1/2563
xxxxxx4859 นายพฒิุพงศ(์ภานุ)   ทุง่สวา่ง ด.ญ.พิมพศ์า   ทุ่งสวา่ง 2,000.00 1/2563
xxxxxx9458 นายเอกตะวนั   เลิศไกร ด.ช.พอเพียง  เลิศไกร 2,000.00 1/2563
xxxxxx4506 นางสาวผกากรอง  ตรงแกว้ (โยธารักษ์) ด.ญ.กชกร   โยธารักษ์ 4,000.00 1/2563

ดช.กรณพฒัน์  โยธารักษ์ 4,800.00 1/2563
4 รร.ชะอวด

xxxxxx7924 นายกรุงทอง  มามาก ด.ช.ณฐัพฒัน์  มามาก 2,100.00 1/2563
ด.ญ.ณฐัรดา  มามาก 2,100.00 1/2563

xxxxxx7632 นายฐปนนท ์  ฤทธานนท์ น.ส.อมราศศิศวร์  ฤทธานนท์ 12,000.00 1/2563
xxxxxx2712 นายไพรัช   สุคตะ ด.ญ.เพชร ป.โฑ   สุคตะ 2,400.00 1/2563
xxxxxx7990 นางสุจิตรา  สุวรรณา นางสาวกิตติวรรณ  สุวรรณา 11,700.00 1/2563
xxxxxx7221 นางคนึงนาท  ธรรมขนัธ์ นส.ศวิสตา  มณีรัตน์ 10,800.00 1/2563

หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช 
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xxxxxx9902 นางจุรีย ์  ช่ืนบาน ด.ช.ภูริณฐั  ช่ืนบาน 2,000.00 1/2563
ด.ช.ณฐักรณ์   ช่ืนบาน 2,000.00 1/2563

5 รร.ทุ่งสงวทิยา
xxxxxx9864 นางเพญ็ศรี   หนูหนอง นายสรวิศ   หนูหนอง 13,500.00 1/2563
xxxxxx2328 นางอจัฉราภรณ์   คงแป้น ด.ช.ณฐัดนยั   คงแป้น 600.00 1/2563
xxxxxx2093 นางลมยั   รัตนมณี น.ส.ชนนิกานต ์  รัตนมณี 9,780.00 1/2563
xxxxxx6613 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ ด.ญ.ปิยวรรณ  เพชรสงค์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx6587 นางจิตติมา  จูท่ิ้น ด.ญ.อมรกานต ์  จูท่ิ้น 2,100.00 1/2563

ด.ช.ธเนศพล   จูท่ิ้น 2,100.00 1/2563
xxxxxx2634 นายณฐัวฒิุ  รัตนอรุณ นายเปรม  รัตนอรุณ 2,400.00 1/2563

6 รร.เชียรใหญ่สามคัคี

xxxxxx2827 นางนาฎชนก   ศรีเจริญ ด.ญ.กมลลกัษณ์   ศรีเจริญ 2,200.00 1/2563
7 รร.กรุงหยนั

xxxxxx4673 นางเจนจิรา   ไวกิจการณ์ ด.ช.ศิวชั   ไวกิจการณ์ 650.00 1/2563
ด.ญ.ปภาดา   ไวกิจการณ์ 2,400.00 1/2563
ด.ช.ธีทตั   ไวกิจการณ์ 2,100.00 1/2563

xxxxxx6348 นางบุษรา   ทองมณี น.ส.กชมนปภานนั     ทองมณี 2,200.00 3/2562
นายณฐัปศลัภช์ยั     ทองมณี 14,400.00 1/2563

8 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ
xxxxxx6942 นายเมทา   โอลาพฤกษ ์ นายธนกฤต   โอลาพฤกษ ์ 25,000.00 1/2563

นายธนวตั   โอลาพฤกษ ์ 10,485.00 1/2563
xxxxxx2492 นายสมพงศ ์  เล่งวงค์ น.ส.นงนภสั  เล่งวงค์ 1,200.00 2/2562

น.ส.นงนภสั  เล่งวงค์ 1,200.00 1/2563
xxxxxx8583 นางศุภธิดา  จนัทร์เกิด ดช.สิทธิศกัด์ิ  จนัทร์เกิด 2,400.00 1/2563

9 รร.ธัญญาวดี
xxxxxx3798 นางสุจิรา  รัตนบุรี นส.แพรวณิชา  รัตนบุรี 2,400.00 1/2563

ดญ.ชญานิช  รัตนบุรี 2,400.00 1/2563
xxxxxx5252 นางอาภรณ์  รัตนคช น.ส.ประภชัสญา  รัตนคช 9,780.00 1/2563
xxxxxx0890 นางนราวดี  ชูแกว้ นายศิวชั  เมืองจีน 6,216.00 1/2563

10 รร.ก้างปลาฯ
xxxxxx7534 นางสาคร  เปาะทอง นายกฤตเมธ   เปาะทอง 9,720.00 1/2563

ดญ.สุทตัตา  เปาะทอง 2,400.00 1/2563
xxxxxx3106 นางอุทยั   พิกุลงาม น.ส.ภทัรสุดา   พิกุลงาม 8,360.00 1/2563
xxxxxx3108 นางสาวอทิตตา  ยวงนาค ด.ญ.นนัทน์ภสั  หนูนุ่น 2,400.00 1/2563

11 รร.โมคลานประชาสรรค์

xxxxxx1718 นางสายสกุล   เกสรบวั นายสารัช  ทรัพยาสาร 14,000.00 1/2563
น.ส.มนณภทัร ทรัพยาสร 7,050.00 1/2563

xxxxxx0448 นางวิมพวิ์ภา  รักสม ดช.เดชดนยั รักสม 1,900.00 1/2563
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xxxxxx4810 นายจรูญ   เชาวลิต น.ส.ปลิตา   เชาวลิต 16,100.00 1/2563
12 รร.สระแก้วฯ

xxxxxx4810 นายเจริญ   เรืองรอง น.ส.อภิชญา  เรืองรอง 14,800.00 1/2563
xxxxxx9995 นางกรกนก   บุญเนือง ด.ญ.สุพรรษา   บุญเนือง 1,150.00 1/2563
xxxxxx0187 นางวนิดา  ยเุหล็ก ด.ช.ชิราวทุย ์ ยเุหล็ก 1,380.00 1/2563
xxxxxx4998 นางวาสนา   หนูหนนั น.ส.ชนมศิ์กานต ์  หนูหนนั 1,380.00 1/2563

13 รร.คงคาประชารักษ์

xxxxxx9324 นายพยสั   คีรีพนัธุ์ ด.ช.บรรณวฒัน์  คีรีพนัธุ์ 2,000.00 1/2563
ด.ญ.นทัธ์หทยั   พรหมมา 1,750.00 1/2563

xxxxxx8870 นางจุฑาภรณ์   ทองคงแกว้ ด.ช.วชัรวิชญ ์  พรหมมา 2,200.00 1/2563
น.ส.ปทิตตา   ทองคงแกว้ 2,075.00 1/2563
น.ส.ชญาภสั  ทองคงแกว้ 11,610.00 1/2563

14 รร.ท่านครญาณฯ
xxxxxx1728 นางมณฑกานต ์  ตลึงจิตร ด.ญ.ณัฐกานต ์   ประทุมมาศ 2,400.00 2/2562
xxxxxx3369 นางสาวชญานิษฐ์  เพง็หนู ด.ช.วรปรัชญ ์ เพง็หนู 2,400.00 1/2563
xxxxxx7928 นางวิชชุดา   เพช็รภิรมย์ นายพิชญตม ์  เพช็รภิรมย์ 12,500.00 1/2563
xxxxxx7100 น.ส.สุจิตรา   บุญแกว้ นายราชพงศ ์  พรหมจนัทร์ 600.00 1/2563

15 รร.หัวไทรบรุงราษฎร์

xxxxxx4254 นายสมภาส  เดชสถิตย์ นส.พรหมพชร  เดชสถิตย์ 12,500.00 1/2563
xxxxxx0936 นายจรัส  ทองมี ดช.พลกฤต  ทองมี 2,400.00 1/2563

นายปฏิเวช  ทองมี 500.00 1/2563
xxxxxx6951 นายเรืองเดช   วิชยัดิษฐ์ ด.ช.รามิล   วิชยัดิษฐ์ 12,500.00 1/2563

นส.รดา  วิชยัดิษฐ์ 2,075.00 1/2563
xxxxxx7966 นายธนภูมิวฒัน์  ยงัช่วย นางสาวภทัรชากร  ยงัช่วย 12,500.00 1/2563
xxxxxx4138 นายสุชาติ  คตน่วม ดช.ณฐัชนน  คตน่วม 500.00 1/2563

ดญ.ณฐัชนนัท ์ คตน่วม 2,400.00 1/2563
xxxxxx0371 นายเกษมสุข  สังขอุ่์น นายพีรพฒัน์  สังขอุ่์น 12,500.00 1/2563
xxxxxx5017 นางอาภรณ์  เพชรคงทอง ดญ.โยษิตา  เพชรคงทอง 2,400.00 1/2563

ดช.ยศภทัร  เพชรคงทอง 500.00 1/2563
16 รร.เฉลมิพระเกยีรตฯิ

xxxxxx5882 นายจรูญ  บุญลอ้ม น.ส.ปวนัรัตน์  บุญลอ้ม 14,400.00 1/2563
xxxxxx4043 นายมณัฑิตา   ชยัมุสิก นายเกียรตินยั  ชยัมุสิก 12,600.00 1/2563
xxxxxx6207 นายพงษศิ์ริ  พวงทอง ดญ.ปัณฑารัตน์  พวงทอง 4,800.00 1/2563

17 รร.กรุงหยนัวทิยาคาร

xxxxxx6348 นางบุษรา   ทองมณี น.ส.กชมนปภานนั     ทองมณี 25,000.00 1/2563
18 รร.เฉลิมราชฯ

xxxxxx1111 นายพงศสิ์ทธ์ิ  สิริกาญจน์ นส.ภณัทิรา  สิริกาญจน์ 10,935.00 1/2563
xxxxxx2499 นายจรินทร์  ทองปัสโน นางสาวดวงกมล  ทองปัสโน 7,440.00 1/2563
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นายณรงคฤ์ทธ์ิ   ทองปัสโน 6,072.00 1/2563
xxxxxx2947 นายจารุพนั   บุญฤทธ์ิ ด.ญ.มนสันนัท ์  บุญฤทธ์ิ 4,800.00 1/2563

19 รร.เตรียมอุดมฯ
xxxxxx3097 นางณชัปภา   นิยมผล ด.ญ.พทัยน์นัท ์  นิยมผล 2,000.00 1/2563
xxxxxx3897 นางสิริภรณ์   นวลศรี ด.ญ.พลอยชมพ ู นวลศรี 7,900.00 1/2563
xxxxxx1523 นายชยันุรักษ ์ ศรีวิสุทธ์ิ ดญ.ณิชากร  ศรีวิสุทธ์ิ 2,400.00 1/2563
xxxxxx9714 นางศิริวรรณ  ทองนอก นายเจริญยศ  ทองนอก 9,900.00 1/2563
xxxxxx3465 น.ส.ฤทยั   สุขเกษม ดช.ปรมตัถ ์ เตม็นา 1,250.00 1/2563
xxxxxx7884 นางจริยา  จิตส ารวย นส.พชัราวรรณ  จิตส ารวย 4,095.00 1/2563
xxxxxx7399  นางพึงพิศ   กีรติกรพิสุทธ์ิ  นายณฐันภสั   กีรติกรพิสุทธ์ิ 16,600.00 1/2563
xxxxxx0493 นายฉตัรชยั   อรุณกมล น.ส.นนัทนชั   อรุณกมล 22,500.00 1/2563
xxxxxx5228 นางพิมพกานต ์  รัชกูล นายตระกูล     รัชกูล 23,400.00 1/2563
xxxxxx6843 นางเกษศิรินทร์  นาคสง ด.ญ.ชุติมณฑน์  นาคสง 11,250.00 1/2563

ดญ.กชพรรณ  นาคสง 1,650.00 1/2563
xxxxxx5540 นางกนัตยา   กระจาย ด.ช.สวา่งบุญ   กระจาย 2,400.00 1/2563

นายสหสัวรรษ   กระจาย 25,000.00 1/2563
20 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

xxxxxx0776 นายประจกัษ ์ ศรีเมือง ด.ญ.ปัณฑิตา  ศรีเมือง 700.00 1/2563
xxxxxx4301 นางจิรวรรณ   สุทธิมาศ ด.ช.เอราวตั   สุทธิมาศ 1,200.00 1/2563
xxxxxx1715 นางจุฑานาฎ   เมฆเจริญวิวฒันา ด.ช.ณัฐเศรษฐ์    เมฆเจริญวิวฒันา 2,400.00 1/2563

ด.ช.จกัรกฤษฎ ์  เมฆเจริญวิวฒันา 2,400.00 1/2563
xxxxxx7358 นางธนิสรา   ชูขนัธ์ น.ส.จุฬาลกัษณ์   ชูขนัธ์ 12,500.00 1/2563

ด.ญ.รัตนสุดา  ชูขนัธ์ 2,100.00 1/2563
xxxxxx8026 นางสุจิตรา  จนัเอียด ด.ญ.รุ้งไพลิน   จนัเอียด 2,400.00 1/2563

ด.ช.เพชรอาวธุ   จนัเอียด 2,400.00 1/2563
xxxxxx3410 นายวิรัตน์   วรรณทอง นายณฎัฐ์สนนัตร์  วรรณทอง 1,200.00 1/2563

ดญ.อมลณฐั  วรรณทอง 1,200.00 1/2563
21 รร.เสาธงวทิยา

xxxxxx4071 นางรัตติญา  บุญเรือง ด.ช.ทศัน์ภูมิ  บุญเรือง 2,075.00 1/2563
xxxxxx6450 นางอาภรณ์   ชยัสวสัด์ิ น.ส.กชพร  ชยัสวสัด์ิ 12,555.00 1/2563

น.ส.กรชนก   ชยัสวสัด์ิ 22,400.00 1/2563
xxxxxx9937 นายอิลยาส   หมากปาน ด.ช.ซิลมีย ์   หมากปาน 2,075.00 1/2563

ดญ.นิสรีน  หมากปาน 2,075.00 1/2563
ดช.อนลสั  หมากปาน 2,075.00 1/2563

xxxxxx6890 นางจุฑาทิพย ์ ยนตโ์ต นายคริษฐ์   ยนตโ์ต 17,350.00 1/2563
ด.ญ.สุคนัธ์ธารา  ยนตโ์ต 2,400.00 1/2563

22 รร.เชียรใหญ่
xxxxxx8414 นายสนธยา  สังขไ์ข ดช.สิทธิภาคย ์ สังขไ์ข 2,100.00 1/2563

ดช.สิทธิภูมิ  สังขไ์ข 2,100.00 1/2563
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xxxxxx6764 นางนงเยาว ์ บุญสุข ดช.กชพรรณ  บุญสุข 2,450.00 1/2563
xxxxxx6649 นายนนัทยา   สุวรรณมณี ดช.ชชัพล  สุวรรณมณี 750.00 1/2563
xxxxxx6314 นางจุฑามาศ   ยิง่ยงศ์ ดญ.อชิรญา  ยิง่ยงค์ 2,450.00 1/2563
xxxxxx6601 นางสุภาภรณ์  ศรีจนัทร์ทิพย์ ด.ช.ธราเทพ  ศรีจนัทร์ทิพย์ 15,000.00 1/2563
xxxxxx8414 นายสนธยา  สังขไ์ข ดช.สิทธิภาคย ์ สังขไ์ข 2,100.00 2/2562

ดช.สิทธิภูมิ  สังขไ์ข 2,100.00 2/2562
23 รร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

xxxxxx4588 นายสุรพล   จนัทร์มณี น.ส.จารวี     จนัทร์มณี 10,485.00 1/2563
xxxxxx8732 นางพชัจิรา เพนเทศ น.ส.วนชัพร   เพนเทศ 12,500.00 1/2563

24 รร.สวนกหุลาบฯ
xxxxxx9746 นางช่อทิพย ์ ทองไชย น.ส.กวลัพร  จูงศิริ 2,075.00 1/2563

25 รร.นบพิต าฯ
xxxxxx3007 นางพิมพิมล  พรหมลกัษณ์ ด.ญ.กฤตพร   พรหมลกัษณ์ 2,671.75 1/2563
xxxxxx0135 นายนิรัตน์   หอมทิพย์ ด.ช.พรพิพฒัน ์  หอมทิพย์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx2215 นางสุภนีตา   กง้เซ่ง น.ส.ปวิชญา   กง้เซ่ง 2,075.00 1/2563

26 รร.โยธินบ ารุง
xxxxxx6102 นางพรทิพย ์  มโนเลิศ น.ส.กนัตก์นิษฐ์   มโนเลิศ 5,100.00 1/2563

น.ส.กานตช์นก  มโนเลิศ 9,780.00 1/2563
xxxxxx1315 นางอมัพร  จุลพล นส.ศิริลกัษณ์  จุลพล 12,800.00 1/2563

นายธนกร  จุลพล 1,600.00 1/2563
xxxxxx0812 นางนนัทภ์สัร์   พรหมสิทธ์ิ น.ส.ฐิตาภา   สุวรรณ์เศวต 3,395.00 1/2563
xxxxxx4417 นางปรียานุช  กิจเกตุ ด.ญ.ชมพิสา  กิจเกตุ 12,500.00 1/2563
xxxxxx6175 นายเมธา   สามคัคี นายมธัพล   สามคัคี 6,000.00 1/2563
xxxxxx1127 นายเสฏฐวมิุ (เจียมจิตร์)  เกียรติวทนะ นายณฐัวตัร  เกียรติวทนะ 25,000.00 1/2563
xxxxxx2533 นายอะหมาด  หตัถประดิษฐ์ นายนิติภทัร์  หตัถประดิษฐ์ 12,500.00 1/2563
xxxxxx6750 นายสุชาติ   สุดตเมือง น.ส.ณิชกานต ์  สุดตเมือง 7,440.00 1/2563

27 รร.คงคาประชารักษ์

xxxxxx8335 นายสากล   ดอกบวั นายณฐักมล   ดอกบวั 14,850.00 1/2563
28 รร.นพคุณประชาสรรค์

xxxxxx0400 นายเจษฎา  ข่าทิพพาที ดช.ปณต  ข่าทิพพาที 2,756.75 1/2563
29 รร.ทุ่งสังฯ

xxxxxx6893 นางวารินดา  จูห้อ้ง นส.ผริตา  จูห้อ้ง 2,216.00 1/2563
ดญ.ดวิษา จูห้อ้ง 2,381.00 1/2563

xxxxxx7501 นางปราณี   รัตนะ ด.ช.อิสรียา   รัตนะ 2,400.00 1/2563
ดญ.รัตนาภรณ์  รัตนะ 2,400.00 1/2563

30 รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ฯ

xxxxxx1326 นางสาวศุภภ์ารัตน์  ยกทวน นส.ทรรวรีก ์(จิตจ านง)  บวัสม 19,000.00 1/2563
xxxxxx9665 นส.ภณัฑิรา  ชยัสุวรรณ นส.บุษราคมั  หนูสอน 7,290.00 1/2563
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31 รร.ควนเกยสุทธิวทิยา

xxxxxx3381 นางค าคม  ชาลี นายกุลดิลก  ชาลี 9,300.00 1/2563
xxxxxx2581 นางผานิต   ษรเดช ด.ญ.พิชญาภา   ษรเดช 2,400.00 1/2563

ด.ช.วชิรวิทย ์  ษรเดช 2,100.00 1/2563
32 รร.ขนอมพิทยา

xxxxxx4849 นางสาวปฤณฆรัชต  ศรีใหม่ ด.ญ.เบญญาภา   ศรีใหม่ 4,800.00 1/2563
xxxxxx5111 น.ส.วิราสินี   กา้งศิริรัตน์ ด.ญ.พณัพิชยา   กา้งศิริรัตน์ 4,000.00 1/2563
xxxxxx7045 น.ส.แกว้ใจ   ฝ่ังชลจิตร์ ด.ญ.วิสุทธ์ิพนา   ทรัพยส์มบรูณ์ 4,000.00 1/2563

33 รร.สิชลคุณาธารฯ
xxxxxx2502 นางอารีย ์  อุดมดี ด.ญ.จิณฐัตา   อุดมดี 4,800.00 1/2563

ด.ช.จกัรภทัร   อุดมดี 4,800.00 1/2563
xxxxxx6963 นางชวนพิศ   บุญเกิด นายปิยวิทย ์ บุญเกิด 2,450.00 1/2563
xxxxxx0514 นางชูศรี   บุญทอย ดญ.ภทัรธิดา  บุญทอย 4,800.00 1/2563

34 รร.สิชลประชาสรรค์

xxxxxx4202 นายพินยักรณ์   อามิตร นายบวรนนัท ์  อามิตร 14,000.00 1/2563
xxxxxx4415 นายสกล   จรุงกิจสิทธิกุล น.ส.ชนกกานต ์  จรุงกิจสิทธิกุล 10,800.00 1/2563

นายดรงคก์ร  จรุงกิจสิทธิกุล 11,250.00 1/2563
xxxxxx5539 นางสายชล  ชุมโรย นายกฤษฎิชนม ์ ชุมชอบ 4,900.00 1/2563
xxxxxx5430 นางสาวอญัชนก  แสงกระจ่าง ดช.ภทัรดนยั  แสงกระจ่าง 2,756.00 1/2563

35 รร.บ้านเกาะวทิยา
xxxxxx9789 นายณฐัดนยั  สายวิจิตร ด.ช.กิตติชาติ   สายวิจิตร 14,800.00 1/2563
xxxxxx2547 นางพชัรี   ภูนฤมิต ด.ช.ลภณธร  ภูนฤมิต 2,100.00 1/2563
xxxxxx5619 นางอคัคเอ้ือ   ปรีชาวาท น.ส.วรุณรัตน์   ปรีชาวาท 11,700.00 1/2563
xxxxxx3621 นางพวงทิพย ์  ประจุคมน์ผล ด.ญ.พรปวีณ์   ประจุคมน์ผล 2,400.00 1/2563

36 รร.บางขนัวทิยา
xxxxxx8475 นางอุไรวรรณ  ทองชยั นายศุภวิชญ ์ ทองชยั 25,000.00 1/2563

นายกฤตพล  ทองชยั 25,000.00 1/2563
xxxxxx0163 นางจารุณี   ลายทิพย์ ด.ช.จารุพฒัน์   ลายทิพย์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx0122 นางกรองกาญจน์   รักษพ์งศ์ ด.ช.สิปปวฒัน ์   รักษพ์งศ์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx8526 นส.อรวรรณ  ศรีสะอาด ดญ.จารุพิชญา  บวัทิพย์ 2,400.00 1/2563

ดญ.วรพิชชา  บวัทิพย์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx9381 นายปรวชั  หตัถประดิษฐ ดญ.เขมิสรา  อรรถพร 2,100.00 1/2563

37 รร.โศภณาภรณ์
xxxxxx7670 นางกาญจนา  ปานสังข์ น.ส.นงนภสั  ปานสังข์ 13,500.00 1/2563

ดญ.บุณยวีร์  ปานสังข์ 4,800.00 1/2563
xxxxxx0066 นางฐิติชญา  รัตนมณี ด.ช.ภูพริษฐ์  รัตนมณี 4,000.00 1/2563

38 รร.ตระพงัพทิยาคม

xxxxxx3440 นางสาวอรเพญ็   ชนะสุข ด.ช.คณาธิปด์ิ    วงศส์วา่ง 2,400.00 1/2563
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xxxxxx3629 นางณฐันนัท ์  จ้ิวบุญชู ด.ญ.พิชามญช ์ จ้ิวบุญชู 2,200.00 1/2563
 นางสาวพิชญสิ์นี จ้ิวบุญชู 25,000.00 1/2563

39 รร.พรหมคีรีพิทยาคม

xxxxxx0771 นายอนิรุธ  สิงห์บ ารุง นายพีรดนย ์  สิงห์บ ารุง 2,080.00 1/2563
xxxxxx6397 นายสัญญา  ทองพนัธ์ ด.ญ.ปาลิดา  ทองพนัธ์ 1,760.00 1/2563
xxxxxx0059 นางปวิตรา  สมถวิล นส.พิชญาภคั  สมถวิล 4,800.00 1/2563
xxxxxx9277 นางสุพรรณี  ชูบวัทอง นางสาวศุภกานต ์ ชุบวัทอง 7,740.00 1/2563

ด.ญ.อญัชิสา   ชูบวัทอง 2,450.00 1/2563
ดช.ชานน  ชูบวัทอง 950.00 1/2563

xxxxxx9254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม น.ส.ณฐัณิชา  สุขหอม 8,360.00 1/2563
ด.ช.ณฐันนัท ์  สุขหอม 950.00 1/2563

xxxxxx6449 นางสุนิสา   พรหมแกว้ น.ส.ภทัราภรณ์   พรหมแกว้ 8,360.00 1/2563
ดช.ณฐัภทัร  พรหมแกว้ 950.00 1/2563

xxxxxx0889 นายราชนั   สุทธิธรรม  ด.ญ.ปานระพี สุทธิธรรม 2,075.00 1/2563
40 รร.วงัหินวทิยาคม

xxxxxx6496 นางบุณยกร   อินทร์แกว้ศรี ด.ญ.ธนชัชา  อินทร์แกว้ศรี 1,400.00 1/2563
ด.ญ.ชนมน   อินทร์แกว้ศรี 2,400.00 1/2563

41 รร.ตระพงัพทิยาคม

xxxxxx7906 นายสันติกร  รักสองหม่ืน ดญ.ภทัรลกัษณ์  รักสองหม่ืน 4,800.00 1/2563
xxxxxx6442 นายจรูญ  แซ่เหลียว นายอาริยะ  แซ่เหลียว 8,460.00 1/2563

42 รร.สวนกหุลาบฯ
xxxxxx3559 นายพิชากร   โสตทิพย์ ด.ช.ปัญญพิ์ชา   โสตทิพย์ 2,400.00 1/2563

ดญ.ปิญญพชัร์  โสตทิพย์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx4918 นายศกัด์ิชยั  ดวงน ้าแกว้ ดญ.ปวริศรา  ดวงน ้าแกว้ 2,100.00 1/2563

ดชญาณิศา  ดวงน ้าแกว้ 2,100.00 1/2563
xxxxxx2054 นายวนัชยั  ชะอุ่มดี นายพงษศิ์ริ  ชะอุ่มดี 8,360.00 1/2563

นายพงษศิ์ริ  ชะอุ่มดี - 2/62 เบิกแลว้ มีค.63

43 รร.ชะอวดวทิยาคาร

xxxxxx7185 นางอมัพร  แสงจนัทร์ ดญ.กรกนก  แสงจนัทร์ 1,250.00 1/2563
xxxxxx9686 นางศนัสนีย ์  สมสีแสง ด.ช.กตญัญู   สมสีแสง 2,100.00 1/2563

ด.ญ.มนชัญา  สมศรีแสง 2,400.00 1/2563
xxxxxx9995 นายวิเชียร  บุญรัตน์ ด.ญ.ญานิศา  บุญรัตน์ 1,150.00 1/2563

44 รร.ท้องเนียนคณาภิบาล

xxxxxx8852 นายพิพฒัน์  ศรชยั น.ส.ศิวพร  ศรชยั 8,460.00 1/2563
xxxxxx1901 นายสมมาศ  หนูแกว้ น.ส.พรรษานรี  หนูแกว้ 20,050.00 1/2563

45 รร.พระพรหมพิทยานุสรณ์

xxxxxx9266 นายสุธี  คชาผล ด.ช.ชินบุญ  คชาผล 2,381.25 1/2563
ด.ช.ชินบุญ  คชาผล 918.75 2/2562
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xxxxxx4048 นายพงศธร   ทุมสุวรรณ ด.ญ.พนิดา   ทุมสุวรรณ 4,800.00 1/2563
ดช.ภูวณฐั  ทุมสุวรรณ 4,800.00 1/2563

46 รร.นาบอน
xxxxxx5660 นายวนัทยา  ช านาญกิจ นายชนกนัต ์ ช านาญกิจ 14,750.00 1/2563

นายชนกนัต ์ ช านาญกิจ 12,400.00 2/2562
xxxxxx9780 นายอุดมรัตน์   สุขสม ด.ญ.พิมพม์าฎา  สุขสม 2,400.00 1/2563

นายศุภณฐั   สุขสม 10,800.00 1/2563
xxxxxx2786 นายธนิต  ชูมาก ด.ช.ธรณิศวร์   ชูมาก 4,800.00 1/2563
xxxxxx6829 นางพรพนา  ช่วยรักษา นส.ธญัชนก  ช่วยรักษา 23,400.00 1/2563

ดช.ธญักฤษฎ์ิ  ช่วยรักษา 2,100.00 1/2563
1,477,185.50 รวมทั้งส้ิน


