ค่ าการศึกษาบุตรข้ าราชการครู ในสั งกัด สพม .นครศรีธรรมราช
ประจาเดือน มีนาคม 2565
ลาดับที่

เลขทีบ่ ัญชี

43
9825182520
8061296055
44
8090362966
45
8131206963
8131122492
46
8020186530
47
8021233621
48
8280088091
49
8141208993
50
8010805203
8161330689
8021156678
8161322163
6780805955
8010498270
8161259577
8151288760
8011056425
51
8161697906
52
9816636743
8151615923
8150041907
8140165433
8150359133
8221226149
53
9520345485

ชื่อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ
นางนี รนุช ช่างคิด
นางจิดาภา อาวุธเพชร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นส.อุไรวรรณ บุญเนื อง
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
นางชวนพิศ บุญเกิด
นายทวัชชัย นางนวล
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
นายชาญณรงค์ แก้วชะฎา
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
นายอนุพนั ธ์ กรรมการ
โรงเรียนขุนทะเล
นายวงศกร พรหมทอง
โรงเรียนประสาธน์ ราษฏร์ บารุง
นางอรสา ชุมชาตรี
โรงเรียนเบญจมราชู ทศิ
ว่าที่ร้อยตรี คุณาวุฒิ ศรี สุวรรณ
นายบุญพา ยานพะโยม
นายพิสิษฐ์ แสนเสนาะ
นางตรี ชฎา รักษ์บางแหลม
นางสุภาภรณ์ บุษยากุล
นางจิรายุ สุ วรรณา
นายประทีป มุขดาร์
นางวารุ ณีย ์ สุ วรรณรัตน์
นางจุฑาทิพย์ สวนกูล
โรงเรียนขนอมพิทยา
นายสันติกร รักสองหมื่น
โรงเรียนสตรีท่ งุ สง
นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี
นางรัตนาภรณ์ ไกรนรา
นางวิสาขะ บุญปถัมภ์
นางศุภนุช ศรี จนั ทร์
นางรัตนาวดี รัตนพันธุ์
นางปราณี โมราศิลป์
โรงเรียนบางขันวิทยา
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์

สาหรับบุตร

จานวนเงิน

จานวนเงินทีโ่ อน
เข้ าบัญชี

ด.น.ธมลวรรณ ช่างคิด
ด.ช.ฐปนวัตน์ ช่างคิด
น.ส.ฐิติรัตน์ สุ ทธิ คีรี

12,500.00
2,100.00
11,400.00

14,600.00

ด.ช.วรพงศ์ จันทร์ เต็ม
ด.ญ.วรพิเขข่ จันทร์ เต็ม

2,100.00
2,400.00

4,500.00

นายปิ ยวิทย์ บุญเกิด
น.ส.รัชชุภร นางนวล

11,000.00
8,600.00

11,000.00
8,600.00

นายจักรริ นทร์ แก้วชะฎา
นายศักรนันทน์ แก้วชะฎา

13,310.00
3,200.00

16,510.00

นายภพธรรม กรรมการ

9,200.00

9,200.00

ด.ญ.พิชญธิดา พรหมทอง
ด.ญ.ณัฐวศา พรหมทอง

2,000.00
2,900.00

4,900.00

นายวรเมธ โคกเขา

9,750.00

9,750.00

นางสาวกวินนา ศรี สุวรรณ
นายชารี ฟ ยานพะโยม
นางสาวซานี ยา ยานพะโยม
นางสาวปานนลิน แสนเสนาะ
นางสาวนลัทภัทร จิตมนัส
ด.ญ.รพีพร บุษยากุล
นายณภัสภพ สุ วรรณา
นางสาววรัชยา มุขดาร์
นายปกป้ อง สุวรรณรัตน์
นางสาวทักษพร สวนกูล

8,000.00
9,600.00
1,305.00
25,000.00
14,500.00
1,528.25
12,500.00
4,800.00
12,500.00
1,305.00

8,000.00
10,905.00

นายณัฎฐพัชร รักสองหมื่น

15,800.00

15,800.00

ด.ญ.มนลดา รสเจริ ญ
ด.ช.กฤกดิ์ ไกรนรา
ด.ช.กัญจน์ ไกรนรา
นางสาวนรกมล บุญปถัมภ์
นายนนทกร สุ ทธิ ผกาพัน
นางสาวณัฐริ กา รัตนพันธุ์
นายกรวิชญ์ โมราศิลป์

4,200.00
7,500.00
2,100.00
13,200.00
25,000.00
10,320.00
10,510.00

4,200.00
9,600.00

ด.ญ.ธัญพิชชา ไชยรัตน์
ด.ช.พิชญุตม์ ไชยรัตน์

2,100.00
2,100.00

11,400.00

25,000.00
14,500.00
1,528.25
12,500.00
4,800.00
12,500.00
1,305.00

13,200.00
25,000.00
10,320.00
10,510.00
4,200.00

หมายเหตุ
ศธ.04307.28/6
1/2564
1/2564
1/2564
ศธ.04307.09/10
2/2564
2/2564
ศธ.04307.64/45
2/2564
2/2564
ศธ.04307.66/14
1-2/2564
1-2/2564
ศธ.04307.45/28
2/2564
ศธ.04307.10/12
2/2564
2/2564
ศธ04307.33/18
1-2/2564
ศธ04307.01/082
2/2564
2/2564
2/2564
1-2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
1-2/2564
2/2564
2/2564
ศธ04307.68/26
1-2/2564
ศธ04307.21/86
1-2/2564
1/2564
1/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
ศธ04307.31/037
2/2564
2/2564

ลาดับที่

เลขทีบ่ ัญชี
8150049258

ชื่อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์
นางศศิพิมพ์ ดวงคง

8151719826
9520291253

นางปั ณวรัตน์ บุญขวัญ
นางภริ ตพร อินทะนัน

54

9520284389
8200316343
8201372093
8150203745

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ
นางรัตนา วิเวกรวงทอง
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยา
นายสุริยา อินทุ่ม
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
นางสาวสุ ทธิ นี ทวนดํา
นายสุชาติ โรวัตน์
นางลมัย รัตนมณี
นางปรี ยา บุญให้ผล

8141286587

นางจิตติมา จูท้ ิ่น

9520115781

นางณิ ชกมล รัตนพันธ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นางอรัญญา ยกล้วน
นางสุพาภร วุฒิเศรษฐ์
นางเกษศิรินทร์ นาคสง

8141232878
55
8150350071
56

57
8010715468
8010138606
8010416843

8161565228
8010425540
8151574895

นางพิมพกานต์ รัชทูล
นางกันตยา กระจาย
โรงเรียนเสาธงวิทยา
นางสุภคั สรณ์ เลิศเฉลิมอธิ กลุ

8151229357

นายอุดม ช่วยคงคา

8151399937

นายอิลยาส หมากปาน

8221046450

นางอาภรณ์ ชัยสวัสดิ๋
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ
นายทวีศกั ดิ์ จันทร์ หอม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นางจุฑามาศ ภู่ภกั ดีพนั ธ์
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ
นายพงศ์สิทธ์ สิ ริกาญจน์

58

59
8141245996
60
9520262105
61
8151281111
62
8020092919
63
9520156976

โรงเรียนทรายขาววิทยา
นายรัตตัญญู ศรี ไชย
โรงเรียนกรุ งหยันวิทยาคาร
นางสาวพรรษา ธนาวุฒิ

สาหรับบุตร
นางสาวขวัญนภัทร ดวงคง
ด.ช.เขตอนันต์ ดวงคง
ด.ญ.วิมลศิริ บุญขวัญ
ด.ญ.ญาดา อินทะนัน
ด.ญ.ธันชนก อินทะนัน

จานวนเงิน
2,400.00
2,100.00
2,100.00
1,529.00
2,044.00

จานวนเงินทีโ่ อน
เข้ าบัญชี
4,500.00
2,100.00
3,573.00

นายพัฒนพงศ์ วิเวกรวงทอง

8,460.00

8,460.00

ด.ญ.ณัฏฐณิ ชา อินทุ่ม

2,756.00

2,756.00

ด.ญ.อัยรดา ขําวิชา
ด.ช.อภิสิทธิ์ โรวัฒน์
นางสาวชนนิ กานต์ รัตนมณี
นายนิ ติ บุญให้ผล
นายปฏิบตั ิ บุญให้ผล
ด.ญ.อมรกานต์ จูท้ ิ่น
ด.ช.ธเนศพล จูท้ ิ่น
ด.ญ.ชญาดา รัตนพันธ์

2,400.00
2,100.00
9,630.00
12,700.00
1,600.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00

2,400.00
2,100.00
9,630.00
14,300.00

นางสาวหยดพร ยกล้วน
นางสาวสุ ภาวิณี วุฒิเศรษฐ์
นางสาวชุติมณฑน์ นาคสง
นางสาวกชพรรณ นาคสง
ด.ญ.อริ สรา นาคสง
นายตระกูล รัชทูล
นางสาวธันย์ชนก กระจาย

1,700.00
2,305.00
10,000.00
1,650.00
1,305.00
12,000.00
11,750.00

1,700.00
2,305.00
12,955.00

นางสาวทักษพร รัสมะโน
นายสิ ริภพ รัสมะโน
นายอติกานต์ ช่วยคงคา
ด.ญ.ไปรยา ช่วยคงคา
นายซิ ลมีย ์ หมากปาน
นางสาวนิสรี น หมากปาน
ด.ช.อนลัส หมากปาน
นางสาวกรชนก ชัยสวัสดิ์

9,200.00
1,620.00
2,200.00
4,800.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00
2,600.00

10,820.00

10,785.00

10,785.00

2,050.00

2,050.00

10,785.00
15,000.00

25,785.00

นางสาวศรี ศริ นทร์ ศรี ไชย

2,400.00

2,400.00

ด.ญ.จารุ พิชญา เสื อแก้ว

2,400.00

2,400.00

นางสาวอนัญลักษณ์ จันทร์หอม
ด.ช.ภูมิภทั ร ภู่ภกั ดีพนั ธ์
นางสาวภัณภิรา สิ ริกาญจน์
นางสาวณัชพิมพ์ สิ ริกาญจน์

4,200.00
2,100.00

12,000.00
11,750.00

7,000.00
3,915.00

2,600.00

หมายเหตุ
1/2564
2/2564
1/2564
2/2564
2/2564
ศธ04307.18/19
2/2564
ศธ04307.29/224
1/2564
ศธ04307.22/44
1/2564
2/2564
2/2564
2/2564
1/2564
2/2564
2/2564
2/2564
ศธ04307.12/47
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
ศธ.04307.51/15
2/2564
2/2564
1- 2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
ศธ04307.18/11
2/2564
ศธ04307.09/035
2/2564
ศธ 04307.11/18
2/2564
2/2564
ศธ04307.56/6
2/2564
ศธ04307.27/25
2/2564

ลาดับที่

เลขทีบ่ ัญชี
8161295042

ชื่อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
นางนาตยา ช่วยไชยศรี

8220064463

ขอนหาดประชาสรรค์
นางฉลวย หนูผดู

64

65

66
8010274445
8220250135
8010297895
8280362215
67
7790283057
68

นบพิตาวิทยา
นายแสวง เหลืองแก่
นางนิ รัตน์ หอมทิพย์
นางวีณา อินณรงค์
นางสุภนีตา กังเซ่ง
พระพรหมพิทยานุสรณ์
นางปิ ยนันท์ ยิง่ คํานึง

8151316942

โรงเรียนวังหินวิทยาคม
นายสุเทพ มะสุ วรรณ
โรงเรียนเขาพังไกร
นายอนันต์ ผลอินทร์
โรงเรียนร่ อนพิบูลย์เกียรติฯ
นายเมทา โอลาพฤกษ์

8070638583
8260268825
8151372494

นางศุภธิดา จันทร์เกิด
นางรัชนี สุ ขสวัสดิ์
ว่าที่ร.ต.สมพงศ์ เล่งวงศ์

8151413301
69
8261345335
70

สาหรับบุตร

จานวนเงิน

จานวนเงินทีโ่ อน
เข้ าบัญชี

680.00
1,140.00
425.00

2,245.00

นางสาวชนิตร์นนั ท์ หนูผดุ
นางสาวปภาวริ นทร์ หนูผดุ

4,775.00
12,500.00

17,275.00

นางสาวยลรดี เหลืองแก่
นายพรพิพฒั น์ หอมทิพย์
นายวาริ ช อินณรงค์
ด.ญ.ปุญญิสา กังเซ่ง

12,100.00
4,800.00
25,000.00
1,000.00

12,100.00
4,800.00
25,000.00
1,000.00

2,250.00
800.00

3,050.00

12,500.00

12,500.00

8,460.00

8,460.00

10,785.00
25,000.00
2,400.00
10,000.00
8,360.00

35,785.00

581,887.25

581,887.25

นายณัฐวุฒิ ช่วยไชยศรี
นายณัฐวุฒิ ช่วยไชยศรี
นายณัฐวุฒิ ช่วยไชยศรี

ด.ญ.คุณญ
ั ญา ยิง่ คํานึ ง
ด.ญ.คุณญ
ั ญา ยิง่ คํานึ ง
นางสาวณัฐธิ ดา มะสุ วรรณ
นายปฏิพทั ธ์ ผลอินทร์
นายธนวัต โอลาพฤกษ์
นายธนกฤต โอลาพฤกษ์
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ จันทร์ เกิด
นายภัทรกร สุขสวัสดิ์
นางสาวนงนภัส เล่งวงศ์

รวมทั้งสิ้น

2,400.00
10,000.00
8,360.00

หมายเหตุ
ศธ04242.13/013
3/2563
1/2564
2/2564
ศธ04307.42/12
2/2564
2/2564
ศธ04307.71/32
2/2564
1-2/2564
1-2/2564
2/2564
ศธ04242.13/016
1/2564
2/2564
ศธ04307.32/34
2/2564
ศธ04307.57/033
2/2564
ศธ04307.48/51
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564
2/2564

ค่ าการศึกษาบุตรข้ าราชการครูในสังกัด สพม .พัทลุง
ลาดั
บที่

ประจาเดือน มีนาคม 2565
เลขทีบ่ ัญชี

1

ชื่อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์

สาหรับบุตร

จานวนเงิน

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

จานวนเงินทีโ่ อน
เข้ าบัญชี

หมายเหตุ
ศธ 04321.17/15

9261043941 นายยุทธนา ศรี วิโรจน์

นายปานญุตย์ ศรี วิโรจน์

6,100.00

6,100.00

2/2564

9260185556 นางสาวสุ กมล แก้วขาว

ดช.ธามัน ปราบกรี

4,000.00

4,000.00

2/2564

2

ศธ 04321.12/15

โรงเรียนควนขนุน
9081364189 นางลําใย มณี รัตน์

นายกาณฑ์ มณี รัตน์

3,700.00

3,700.00

2/2564

9080022438 นายภานุวฒั น์ ภักดี

ด.ญ.ธนพร ภักดี

2,400.00

10,400.00

2/2564

นายนันทวัฒน์ ภักดี

8,000.00

9802428906 นางวันดี ยอดราช

น.ส.สุ วพิชญ์ ยอดราช

2,400.00

2,400.00

2/2564

9570176199 นางฑิตยาภรณ์ รักษายศ

ด.ช.ยศภัทร รักษายศ

1,250.00

1,250.00

2/2564

นายภูมิ คงแก้ว

1,500.00

2,800.00

1/2564

นายภูมิ คงแก้ว

1,300.00

9081427652
3

นางจิตรา คงแก้ว

2/2564

2 /2564
ศธ 04321.16/14

โรงเรียนควนพระสาครินทร์
9131081061

นางนงเยาว์ จิตต์ภกั ดี

นายสิ ปปกร จิตต์ภกั ดี

13,040.00

13,040.00

2/2564

ลาดั
บที่

เลขทีบ่ ัญชี

4

ชื่อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์

สาหรับบุตร

จานวนเงิน

โรงเรียนประชาบารุง
9131292860

5

นายนริ ศ อินนุรักษ์

น.ส.วันวิสาห์ อินนุรักษ์

1,500.00

น.ส.วันวิสาห์ อินนุรักษ์

1,300.00

จานวนเงินทีโ่ อน
เข้ าบัญชี
2,800.00

6

นางยุพา เพชรรัตน์

7

นางกนิ ษฐา เพชรย้อย

นางสาวธัญพิชชา เพชรรัตน์

800.00

800.00

8

นางอุไรลักษณ์ ทองบุญ

นายจิรานุวฒั น์ ธรรมขันธ์

12,000.00

นางสาววิศลั ย์ศยา ธรรมขันธ์

23,400.00

35,400.00

9

นางสาวนิ สาชล สู บผอม

ศธ04321.21/13
นายพสธร ทองบุญ

25,000.00

25,000.00

10

นางแสงเดือน ชูมิ่ง

ด.ช.นาถวัฒน์ วัฒนะ

2,044.00

2,044.00

11

นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่

นายชาญวิทย์ ชูมิ่ง

10,700.00

10,700.00

12

นางวัลณี จันทร์คงหอม

ด.ช.สุ ทธิ ภทั ร จันทร์ ใหม่

4,000.00

4,000.00

13

นางทัศนี ย ์ นฤนาทนามกร

2/2564
ศธ04321.04/11

นายณัฐดนัย ปานศิริ

8,800.00

8,800.00

2/2564
ศธ04321.17/47

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
9261062636

1/2564
ศธ04321.02/019

โรงเรียนประภัสสรรังสิต
9081359398

2/2564
ศธ04321.18/05

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9081581759

1/2564
ศธ04321.02/007

โรงเรียนหารเทารังสี ประชาสรรค์
9261095895

2/2564
2/2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9080748889

2/2564
ศธ04321.02/024

โรงเรียนป่ าบอนพิทยาคม
9131047319

1/2564
ศธ04321.11/12

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9080358827

ศธ 04321.10/10
2 /2564

โรงเรียนตะโหมด
9261125476

หมายเหตุ

นางสาวไดน่า นฤนาทนามกร

4,900.00

4,900.00

2/2564
ศธ04321.06/55

โรงเรียนสตรีพทั ลุง
15,200.00

15,200.00

2/2564

880.00

880.00

2/2564

นางสาวพันธุ์เอื้อ สุ กดํา

2,400.00

2,400.00

2/2564

นางชลินาถ อาษาชํานาญ

นายกิตติชยั เพชรเล็ก

2,900.00

2,900.00

1/2564

9081578820

นางสุวรา โภชนสมบูรณ์

นายกัมปนาท โภชนสมบูรณ์

1,200.00

1,200.00

2/2564

8180213374

นางรัตนวรรณ การประกอบ

ด.ญ.วรันรฎา การประกอบ

2,100.00

9,000.00

1/2564

ด.ญ.วรันรฎา การประกอบ

2,100.00

2/2564

ด.ช.ธี ร์ธวัช การประกอบ

2,400.00

1/2564

ด.ช.ธี ร์ธวัช การประกอบ

2,400.00

2/2564

9081927043

นางเรื องรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์

นายยุทธพงศ์ กรัษนัยรวิวงค์

9080372374

นายจินดา คงเรื อง

ด.ญ.สพิชญา คงเรื อง

9081331760

นายชิด สุ กดํา

9081523082

9081671243

นายชาติชาย ช่วยจันทร์

นางสาวภัทรสิ ริชา ช่วยจันทร์

9570024275

นางสาวธันยพร จิตขาว

ด.ช.ธรรมรัตน์ จิตขาว

14

12,200.00

12,200.00

2/2564

880.00

880.00

2/2564
ศธ04321.14/18

โรงเรียนดอนศาลานาวิทยา
9081327313

15

นายธงชัย โรจนแพทย์

นายวชิรวิทย์ โรจนแพทย์

13,840.00

13,840.00

ศธ04321.07/030

โรงเรียนกงหราพิชากร
5040331444

16

นางนาตยา ศรี ชูสุข

2/2564

29,800.00

1/2564

นายพิพฒั น์พงศ์ พรหมเทศ

8,750.00

นายพิพฒั น์พงศ์ พรหมเทศ

16,250.00

2/2564

นางสาวพรปวีณ์ พรหมเทศ

4,800.00

1/2564
ศธ04321.22/37

โรงเรียนบางแก้ วพิทยาคม
9211124751

นางถนอม พันธรัตน์

ด.ญ.พรรณพัตรา รัตนประพันธ์

2,400.00

2,400.00

2/2564

9210079906

นางเพ็ญศรี สื บสม

นางสาวแพรวรุ่ ง สื บสม

1,300.00

1,300.00

2/2564

ลาดั
บที่

เลขทีบ่ ัญชี
9131245501

17

ชื่อ-สกุล ผู้ใช้ สิทธิ์
นางสมคิด ยีหวังกอง

นายรตินนท์ ยีหวังกอง

จานวนเงินทีโ่ อน
เข้ าบัญชี
2,216.25
4,597.50

ด.ญ.ไรบีนา ยีหวังกอง

2,381.25

สาหรับบุตร

จานวนเงิน

18

ศธ04321.25/40

นายเอกนก พรมชาติ

ด.ญ.ธนัชพร พรมชาติ

5,100.00

5,100.00

19

นายอภัย พงศ์ไพบูลย์

นางสาวภัสสรเนตร พงศ์ไพบูลย์

4,700.00

4,700.00

20

นางกาญจนา สายทองแท้

นางสาวธันย์ชนก สายทองแท้

2,600.00

นางสาวปั ณฑิตา สายทองแท้

1,500.00

4,100.00

21

นางสําอางค์ รัตนพันธ์

ศธ04321.23/55
นางสาวธิ ดาวัลย์ รัตนพันธ์

2,400.00

2,400.00

22

นายนริ ศ อินนุรักษ์

นางสาวอาทิตยา อินนุรักษ์

13,500.00

13,500.00

23

นายพิพฒั น์ เหล็มปาน

นายโอชาม่า เหล็มปาน

10,400.00

10,400.00

นางสํารวย สุ วรรณโณ

1/2564
ศธ04321.18/46

โรงเรียนหารเทารังสี ประชาสรรค์
9260199689

2/2564
ศธ04321.07/035

โรงเรียนกงหราพิชากร
9131082246

2/2564
ศธ04321.10/26

โรงเรียนประชาบารุง
9131292860

2/2564
1/2564

โรงเรียนป่ าพะยอมพิทยาคม
9081598198

1/2564
ศธ04321.15/30

โรงเรียนปัญญาวุธ
9080069469

1/2564
ศธ04321.09/011

โรงเรียนหานโพธิ์พทิ ยาคม
9211113814

2/2564
2/2564

โรงเรียนเขาชัยสน
9130167698

หมายเหตุ

4,200.00

2/2564

ด.ช.ศราวิณ สุ วรรณโณ

2,100.00

ด.ช.ธรรศปณต สุ วรรณโณ

2,100.00
9,530.00

9,530.00

2/2564

12,500.00

12,500.00

1/2564

2/2564

9261095895

นางแสงเดือน ชูมิ่ง

นายชาญวิทย์ ชูมิ่ง

9261069371

นางมัสยา ศรี สมัด

นางสาวมารี นนา ดอเลาะ

9261142737

นางเมตตา สุ ขโต

นายชยานันท์ สุ ขโต

350.00

350.00

2/2564

9260093848

นางเรณุ เกิดแสงสุริยงค์

นายอภินทั ธ์ เกิดแสงสุ ริยงค์

350.00

350.00

2/2564

9260080711

นางพรสวรรค์ รักมาก

ด.ช.ปั ณณธร รักมาก

350.00

350.00

2/2564

24

ศธ04321.16/039

โรงเรียนควนพระสาครินทร์
9131081061

25

นางนงเยาว์ จิตต์ภกั ดี

นายสถาปั ตย์ จิตต์ภกั ดี

14,000.00

นายสถาปั ตย์ จิตต์ภกั ดี

11,000.00

25,000.00

1/2564
2/2564
ศธ04321.19/31

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
9081280872

นายรัตน์ อินมณเทียร

นายรัตนภัทร อินมณเทียร

12,200.00

12,200.00

2/2564

9081614525

นางสุจิตรา ชูเชิด

นายโชติพฒั น์ ชูเชิด

19,170.00

19,170.00

1/2564

9080379352

นางปรี ดา พลมัน่

ด.ช.ปณพล พลมัน่

1,700.00

2,900.00

1/2564

ด.ช.ปณพล พลมัน่

1,200.00

26

2/2564
ศธ04321.15/39

โรงเรียนปัญญาวุธ
9131333230

27

นางรุ่ งระวี สาเหล็ม

ด.ช.เอกริ นทร์ เอียดตรง

1,200.00

ด.ช.เอกริ นทร์ เอียดตรง

1,200.00

2,400.00

2/2564
ศธ04321.07/038

โรงเรียนกงหราพิชากร
9081582488

1/2564

นางวรรณทัย เพชรภักดี

นางสาวภูริชญา เพชรภักดี
รวม

10,785.00
374,666.50

10,785.00
374,666.50

2/2564

