
ที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ ส ำหรับ
 จ ำนวนเงินที่

โอนเขำ้บัญชี
หมำยเหตุ

1 8151356863 นางบุษกร    ศรีพิทักษ์ นายออธา   ศรีพิทักษ์       4,900.00  2/2563

2 9812789227 นางยุพิน   โกมล ส.อ.กิตติพิชญ์  โกมล       4,914.00  3/2563

3 8021082240 นางอวยพร   นาคะ น.ส.โชติกา   นาคะ       5,450.00  1/2564

15,264.00    

ล ำดบั

ที่
เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส ำหรับบุตร

 จ ำนวนเงินที่

โอนเขำ้บัญชี
หมำยเหตุ

1 โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร ศธ 04321.17/79

9261079873 นายโสภา    สุขพุม่ นางสาวสุภิญญา  สุขพุม่      11,500.00  2/2563

2 โรงเรียนเขำชยัสน ศธ 04322.98/125

9210264452 นางคณิตา(สังเศษ)   สุวรรณโณ เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณโณ       2,400.00  1/2564

9211040167  ว่าที ่ร.ท.อนุวัตร  ตันตสถิตานนท์ น.ส.พิชญสิรี   ตันตสถิตานนท์       6,100.00  3//2563

3 โรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์ ศธ 04321.08/70

9081408054 นางเอื้อมพร   รุ่งต านาน น.ส.รัตน์ชนก  รุ่งต านาน      11,610.00  1/2564

4 โรงเรียนหำรเทำรังสีประชำสรรค์ ศธ 04321.18/120

9261069371 นางมัสยา  ศรีสมัด น.ส.มารีนนา   ดอเลาะ      12,500.00  2/2563

9260080711 นางพรสวรรค์   รักมาก ด.ช.ปัณณธร   รักมาก       2,400.00  2/2563

ด.ญ.ปัณณพร  รักมาก          300.00  2/2563

9131265790 นางนภาวรรณ   แก้วทอง ด.ช.สิปปกร   แก้วทอง          200.00  2/2563

ด.ญ.โชติการ  แก้วทอง       3,671.00  2/2563

งบหน้ำรำยละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิำรค่ำศึกษำบุตร

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำนครศรีธรรมรำช (ขำ้รำชกำรบ ำนำญ)

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2564

ฎีกำ..6400001076/3600163582

รวมเบิกทัง้สิ้น

งบหน้ำรำยละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิำรค่ำศึกษำบุตร

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำนครศรีธรรมรำช (พัทลุง)

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2564

ฎีกำ…64000001077/3600163583



9261102778 นางสุพิศ   เนื้อเอี่ยม ด.ญ.สุธิมา   เนื้อเอี่ยม       2,000.00  2/2563

9261095895 นางแสงเดือน   ชูมิ่ง นายชาญวิทย์   ชูมิ่ง          350.00  2/2563

9261041000 นายวีระ   อินทรเพชร นายคีตวัฒน์   อินทรเพชร      10,600.00  2/2563

5 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยำ ศธ 04242.85/80

9081364642 นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ นายณัฐวุฒิ   ศรีสุวรรณ       9,400.00  2/2563

6 โรงเรียนหำนโพธิ์พิทยำคม ศธ 04241.09/082

8121564042 นายเชี่ยวชาญ   คงสกุล นายพิชาญ   คงสกุล       1,050.00  2/2563

74,081.00 

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2564

ที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ส ำหรับ จ ำนวนเงิน
ภำคเรียน/ปี

กำรศึกษำ
1 8161322996 นายวีระพันธ์  โชติวัน นางสาวณัฐวดี  โชติวัน      11,610.00  1/2564

2 8280002804 นางกชทกร    วุฒิมานพ นายศุภวิชญ์   วิทยปรีชา      11,300.00  2/2563

3 8151537094 นางสมนึก   สงทิพย์ นางสาวนันทิกานต์  สงทิพย์       7,900.00  2/2563

30,810.00     

ล ำดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส ำหรับบุตร
 จ านวนเงินที่

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรตฯิ  ศธ 04307.48/254

8151288205 นางศุภวรรณ   สงแก้ว นางสาวธัญวรัตน์   สงแก้ว  25,000.00  3/2563

8151216069 นายอาคม   คมวินัย นายกอบกิจ   คมวินัย  10,800.00  2/2563

8151372494 ว่าที ่ร.ต.สมพงศ์   เล่งวงศ์  นางสาวนงนภัส  เล่งวงศ์ 1,200.00  2/2563

งบหน้ำรำยละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิำรค่ำศึกษำบุตร

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2564

ฎีกำ.....6400001083/3600169067

รวมเบิกทัง้สิ้น

ฎีกำ....6400001078/3600166546

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ำรำยละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิำรค่ำศึกษำบุตร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำนครศรีธรรมรำช



2 โรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร ศธ 04307.27/117

8201425472 นางสาวสุวณี   นาคฤทธิ์ ด.ช.ปฎิญญา  นาคฤทธิ์ 2,400.00  1/2564

3 โรงเรียนพิปนูสังฆรักษ์ประชำอุทิศ ศธ 04307.18/122

8141109634 นายสมบัติ   แสงศรี นางสาวณิชกานต์   แสงศรี 4,700.00  2/2563

8350145420 นางสาวจิราพร   บุญมาก ด.ญ.เปรมจิรา   หนูเพชร 2,100.00  1/2564

ด.ช.ปัญญากร   หนูเพชร 2,400.00  1/2564

4 โรงเรียนโยธินบ ำรุง ศธ 04307.05/409

8281054417 นางปรีชานุช   กิจเกตุ นางสาวชมพิสา   กิจเกตุ 12,500.00      1/2564

5 โรงเรียนเชยีรใหญ่ ศธ 04307.35/161

8021206179 นางอรัญญา   ทัศนวิสุทธิ์ ด.ช.ต่อตระกูล    ทัศนวิสุทธิ์ 1,900.00  2/2563

 ด.ช.พงศ์พิทักษ์   ทัศนวิสุทธิ์ 1,900.00  2/2563

8261162559 นายปราโมทย์   พรหมนิล นางสาว ป.ณัฎฐ์ฑิฎา  พรหมนิล 4,800.00       2/2563

8261150771 นางวรมน   เกื้อมา นางสาวคมกานท์  เกื้อมา 12,200.00      2/2563

6 โรงเรียนโมคลำน ศธ 04307.62/092

8281062789 นายอุดมศักด์ิ   จันทร์จ าปา นางสาวณิชนันท์   จันทร์จ าปา 3,150.00       2/2563

นางสาวรัญชนา   จันทร์จ าปา 2,400.00  2/2563

นางสาวรัญชนา   จันทร์จ าปา 12,500.00      1/2564

99,950.00 

ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2564

ที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ส ำหรับ จ ำนวนเงิน
ภำคเรียน/ปี

กำรศึกษำ
1 8160349009 นางสุนิสา   เพียรดี นายศิวกร    เพียรดี      14,800.00  1/2564

2 8091438907 นายถาวร   เวชจันทร์ น.ส.พุธิตา   เวชจันทร์      14,400.00  1/2564

29,200.00     

งบหน้ำรำยละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิำรค่ำศึกษำบุตร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

ฎีกำ…6400001084/3600169631

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น




