
ล าดับ
ที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ์ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ

 จ านวนเงนิที่
โอนเข้าบัญชี

หมายเหตุ

1 โรงเรียนควนขนุน

xxxxxx6720 นายจุมพฎ  มาแก้ว ด.ญ.อัญชิษฐา   มาแก้ว             1,150.00      1,150.00 2/2563

2 โรงเรียนตะแพนพิทยา

xxxxxx1964 นายนคิม   สุขทอง น.ส.สุภาวดี   สุขทอง             4,900.00      4,900.00 2/2563

3 โรงเรียนตะโหมด

xxxxxx2414 นางธนติา   สิงหเ์นีย่ว (กิ้มเส้ง) น.ส.ศิลปศ์ร   สิงหเ์นีย่ว             2,500.00      3,600.00 2/2563

น.ส.อิสรียา  สิงหเ์นีย่ว             1,100.00 2/2563

xxxxxx7209 น.ส.สุภาพร   ศรีสุวรรณ์ นายเตชินท์   มีไข่           10,600.00    14,271.75 2/2563
ด.ญ.ธัญญา   มีไข่             1,000.00 2/2563
ด.ช.ติณณภพ  มีไข่             2,671.75 2/2563

xxxxxx0103 นายเอกอนนัต์  มงคล น.ส.ชนนิาถ   มงคล             8,800.00      8,800.00 2/2563
32,721.75 32,721.75 

ที่ เลขที่บัญชี ชือ่ ส าหรับ  จ านวนเงินที่โอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 xxxxxx6278 นายเอกรัฐ   เพ็งจันทร์ น.ส.ชุดาภา   เพ็งจันทร์             2,225.00 2/2563

2 xxxxxx4025 นายประเวศน ์ บญุฤกษ์ นายฤทธิฤกษ์  บญุฤทธิ์             9,000.00 2/2563

11,225.00         

ที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ ส าหรับ  จ านวนเงนิ
 จ านวนเงนิที่
โอนเข้าบัญชี

หมายเหตุ

1 xxxxxx1870 นางสาวสุนสิา  ไตรรัตน์ ดญ.กนกพิชญ์  ไตรรัตน์             2,400.00      2,400.00 1/2564

2,400.00            

ล าดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ์ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ
 จ านวนเงนิที่
โอนเข้าบัญชี

หมายเหตุ

1 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

xxxxxx1708 นางปรียา   บญุใหผ้ล ด.ช.นติิ    บญุใหผ้ล  2,100.00  2,100.00 2/2563

2 โรงเรียนเกาะขนัธป์ระชาภบิาล

xxxxxx0942 นางวศิญา   สุรินทร์ (ทองเสน) น.ส.ปพิชญา  สุรินทร์ 8,000.00 10,381.25 2/2563

ดญ.พรชนก  สุรินทร์ 2,381.25 2/2563

12,481.25 12,481.25 

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

รวมทั้งสิน้

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

รวมทั้งสิน้

รวมเบิกทั้งสิน้

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร(ขา้ราชการบ านาญ)

รวมเบิกทั้งสิน้

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)



ล าดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ์ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ
 จ านวนเงนิที่
โอนเข้าบัญชี

หมายเหตุ

1 โรงเรียนควนเกยสุทธวิิทยา

xxxxxx1741 นางผานติ   ษรเดช ด.ญ.กีรัตยา ษรเดช  2,400.00  2,400.00 1/2564

xxxxxx3381 นางค าคม  ชาลี นายกุลดิลก  ชาลี  9,000.00  9,000.00 1/2564

2 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

xxxxxx3927 นางพัชรี   เทพทอง นายกันตพงศ์   เทพทอง  14,800.00  37,200.00 1/2564

น.ส.สิรภทัร เทพทอง  22,400.00 1/2564

xxxxxx0187 นางวนดิา  ยุเหล็ก ด.ช.ชิราวุทย์  ยุเหล็ก  25,000.00  25,000.00 1/2564

xxxxxx9388 เจนจิรา  รักษ์ทอง ด.ญ.ณฐมน  รักษ์ทอง  2,000.00  2,000.00 1/2564

3 โรงเรียนบางขนัวิทยา

xxxxxx1253 นางภริตพร อินทะนนั ด.ญ.ญาดา อินทะนนั  2,671.00  5,427.00 1/2564

ด.ญ.ธัญชนก อินทะนนั  2,756.00 1/2564

xxxxxx0581 นายภวูทิต อ านกัมี ด.ญ.ปวิตรา อ านกัมณี  1,900.00  1,900.00 1/2564

xxxxxx9258 นางฐิตินฏัฐ์  ด้วงคง  (ศศิพิมพ)์ ด.ช.เขตอนนัต์  ด้วงคง  2,100.00  2,100.00 1/2564

xxxxxx2715 นางรัตติกา   ชลสิทธิ์ ด.ญ.ธิดารัตน ์   ชลสิทธิ์  14,400.00  14,400.00 1/2564

xxxxxx3038 นางจาริน ี รัตนพันธ์ ดช.ณัฐพันธ์  รัตนพันธ์ 2,400.00 4,800.00 1/2564

ดญ.ณัฏฐิน ี รัตนพันธ์ 2,400.00 1/2564

xxxxxx5192 นางอาทิตยา เจ้ยทอง ด.ญ.ศิศิรา เจ้ยทอง 2,100.00 2,100.00 1/2564

xxxxxx5485 นางวราภรณ์   ไชยรัตน์ สุพิชญา  ไชยรัตน์ 2,400.00 6,600.00 1/2564

ด.ญ.ธัญพิชชา ไชยรัตน์ 2,100.00 1/2564

ด.ช.พิชญุตม์  ไชยรัตน์ 2,100.00 1/2564

4 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

xxxxxx0240 นางสุภาวดี  สุขผอม ด.ญ.ยศวดี  ชูทอง 2,100.00 2,100.00 1/2564

xxxxxx9638 น.ส.ปาริชาติ   เกตุแก้ว ด.ญ.พริมา   สีนุย้คง 2,100.00 2,100.00 1/2564

5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

xxxxxx1523 นายชัยนรัุกษ์  ศรีวิสุทธิ์ ดญ.ณิชากร  ศรีวิสุทธิ์ 2,400.00 2,400.00 1/2564

6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์

xxxxxx5882 นายจรูญ  บญุล้อม นายศาสตรา   บญุล้อม 14,200.00 14,200.00 1/2564

7 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม

xxxxxx1741 นางจารุวัฒน ์  เขียวกุ้ง ด.ช.ธนบดี เขียวกุ้ง 1,750.00 1,750.00 1/2564

8 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

xxxxxx6348 นางบษุรา   ทองมณี นายณัฐปศัลภช์ัย     ทองมณี 14,400.00 14,400.00 1/2564

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช



ล าดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ์ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ
 จ านวนเงนิที่
โอนเข้าบัญชี

หมายเหตุ

9 โรงเรียนทุ่งใหญว่ิทยาคม

xxxxxx5938 นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง ด.ช.กิตติพิชญ์  พัดศรีเรือง 2,100.00            4,200.00     1/2564

ด.ช.กษิเดช  พัดศรีเรือง 2,100.00            1/2564

xxxxxx8430 นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์ นส.ณัฐกัญญา  จินดาวงศ์ 12,500.00          12,500.00   2/2563

xxxxxx1715 นางจุฑานาฎ   เมฆเจริญวิวัฒนา ด.ช.ณัฐเศรษฐ์    เมฆเจริญวิวัฒนา 2,400.00            2,400.00     1/2564

xxxxxx0095 น.ส.โกศล ซ้วนล่ิม นายภริู มูสิกะ 800.00               2,000.00     1/2564

นายภริู มูสิกะ 1,200.00            2/2563

10 โรงเรียนสตรีทุ่งสง

xxxxxx9205 นางณัฏฐ์กานดา  ด าศรี (หนนูลิ)(ทวีวรรณเศรษฐ์)ด.ช.ศิรภสั  ด าศรี 2,100.00            2,100.00     1/2564

11 โรงเรียนตรีนิมติรวิทยา

xxxxxx4415 นายเกษมสุข  ลอองศรี ดช.เทพบตุร  ลอองศรี 2,000.00            4,671.00     1/2564

ดช.ธรรมบตุร ลอองศรี 2,671.00            1/2564

xxxxxx7276 นายเจริญ บษุบงกรด ด.ญ.ปริญานษิฐ์ บษุบงกรด 2,000.00            2,000.00     1/2564

12 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

xxxxxx2553 นายอวยชัย  หรัิญกาญจน์ น.ส.ปฐพร หรัิญกาญจน์ 25,000.00          25,000.00   1/2564

13 โรงเรียนขนอมพิทยาคม

xxxxxx1009 น.ส.อรอนงค์ เต่งยี่ภู่ ด.ช.ธนภทัร โจมฤทธิ์ 2,756.00            2,756.00     1/2564

xxxxxx1637 นางสุภาภรณ์   ทองใหญ่ น.ส.นาฎลดา   ทองใหญ่ 11,610.00          11,610.00   1/2564

14 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์

xxxxxx4463 นางฉลวย    หนผุูด น.ส.ปภาวรินทร์    หนผุูด 12,500.00          12,500.00   1/2564

15 โรงเรียนคงคาประชารักษ์

xxxxxx8870 นางจุฑาภรณ์   ทองคงแก้ว น.ส.ปทิตตา   พรหมมา 11,610.00          11,610.00   1/2564

16 โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล

xxxxxx6689 นางกิ้มจิ้ว  รัตนานกุูล น.ส.ธัญลักษณ์   รัตนานกุูล 650.00               1,300.00     2/2563

น.ส.ธัญลักษณ์   รัตนานกุูล 650.00               1/2564

xxxxxx1420 นางละออ  ชนกชนกีุล นส.ชยุดา  ชนกชนกีุล 12,870.00          31,670.00   1/2564

นส.ชยามร  ชนกชนกีุล 18,800.00          1/2564

17 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง

xxxxxx6112 นางพัชรา วัฒพรหม นายศวัสกร  วัฒพรหม 12,500.00          12,500.00   1/2564

18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรตวิสุนธราภวิัฒน์

xxxxxx6019 นายอารัน  สุปรียธิติกุล นายสันติภาพ  สุปรียธิติกุล 14,400.00          14,400.00   1/2564

xxxxxx2494 นายสมพงศ์   เล่งวงค์ น.ส.นงนภสั  เล่งวงค์ 9,400.00            9,400.00     1/2564



ล าดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ์ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ
 จ านวนเงนิที่
โอนเข้าบัญชี

หมายเหตุ

19 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

xxxxxx0304 นายสมเจตน ์ไชยเมือง น.ส.พิชญาภา ไชยเมือง 13,800.00          14,600.00   1/2564

น.ส.พิชญาภา ไชยเมือง 800.00               3/2563

20 โรงเรียนชะอวด

xxxxxx3347 น.ส.วิภาวดี จันทร์ทอง ด.ญ.นวพร สุขพันธ์ 4,200.00            4,200.00     1/2564

xxxxxx0431 นายสุเมธ   แก้วเนนิ นายณัฐนนัท์   แก้วเนนิ 9,800.00            15,974.00   2/2563

นายณัฐนนัท์   แก้วเนนิ 6,174.00            3/2563

xxxxxx7127 นายจทัณ  คงทอง น.ส.รุ่งทิพย์    คงทอง 12,500.00          12,500.00   1/2564

xxxxxx7924 นายกรุงทอง  มามาก ด.ช.ณัฐพัฒน ์ มามาก 2,100.00            4,200.00     2/2563

ด.ญ.ณัฐรดา  มามาก 2,100.00 2/2563

xxxxxx2712 นายไพรัช   สุคตะ ด.ญ.เพชร ป.โฑ   สุคตะ 2,400.00 2,400.00 2/2563

21 โรงเรียนเสาธงวิทยา

xxxxxx4071 นางรัตติญา  บญุเรือง ด.ช.ทัศนภ์มูิ  บญุเรือง 20,800.00 20,800.00 1/2564

387,168.00 387,168.00 

ที่ เลขที่บัญชี ชือ่ ส าหรับ
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

1 xxxxxx0054 นางหนเูรียม   วงค์มะยุรา น.ส.กฤตยา   วงค์มะยุรา           11,610.00 1/2564

2 xxxxxx9213 นายมาโนช   จันทพราหมณ์ น.ส.อรรณิช   จันทพราหมณ์           25,000.00 1/2564

3 xxxxxx9168 นางถวลิหา  วจิิตรพันธ์ นส.จิตประภัสสร  วจิิตรพันธ์           25,000.00 1/2564

4 xxxxxx4434 นายไกวัล   เสริมแก้ว น.ส.น้ าเพชร   เสริมแก้ว           22,400.00 1/2564

84,010.00         รวมเบิกทั้งสิน้

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร (ขา้ราชการบ านาญ)

รวมเบิกทั้งสิน้



ล าดั
บที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร

 จ านวนเงินที่โอน
เขา้บัญชี

 จ านวนเงินที่
โอนเขา้บัญชี

หมายเหตุ

1 โรงเรียนตะโหมด

xxxxxx2797 น.ส.สุธาสิน ี ทองแก้ว ด.ช.ภมูิพัฒน ์ ทองแก้ว             2,500.00      2,500.00 1/2564

xxxxxx7202 นางชนสิรา   พยัคพันธ์ น.ส.วีร์ธยาน ์    พยัคพันธ์           22,400.00    22,400.00 1/2564

2 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

xxxxxx1413 นางปราณี  ด าช่วย ดญ.วิลันตา  ด าช่วย             2,400.00      2,400.00 1/2564

3 โรงเรียนวชริธรรมสถิต

xxxxxx8516 นายเอกพล  ทองพลาย นายภธูกานต์   ทองพลาย           12,800.00    12,800.00 1/2564

xxxxxx8664 นางพชรวรรณ  อภยัรัตน์ ด.ญ.ปณัฑิตา   อภยัรัตน์           14,670.00    14,670.00 1/2564

4 โรงเรียนสตรีพัทลุง

xxxxxx3193 น.ส.วิรัตน ์  จิตเนยีม ด.ช.ณัฐชพน จุลพูล             2,400.00      2,400.00 1/2564

5 โรงเรียนกงหราพิชากร

xxxxxx5132 นางธิดารัตน ์  หมีนปาน นายฮัซซาน   หมีนปาน           25,000.00    25,000.00 1/2564

6 โรงเรียนควนขนุน

xxxxxx4079 นางเขมจิรา  ศรีสุวิทยาภรณ์ ด.ช.คณิศร    ศรีสุวิทยาภรณ์             2,400.00      2,400.00 1/2564

7 โรงเรียนเขาชยัสน

xxxxxx4532 นายสหธรณ์ อินทนะนก ด.ญ.ณัฏฐวรินทร์ อินทนะนก             4,800.00      4,800.00 1/2564

8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

xxxxxx4721 นายเอิบ  อักษรทอง นส.ชลชา  อักษรทอง           14,670.00    14,670.00 1/2564

xxxxxx8889 นส.นศิาชล  สูบผอม ดช.นาควัฒน ์ วัฒนะ             2,756.00      2,756.00 1/2564

106,796.00 106,796.00 

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

รวมเบิกทั้งสิน้



ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

xxxxxx6963 นางชวนพิศ   บญุเกิด นายปยิวิทย์  บญุเกิด  14,000.00  14,000.00 1/2564

xxxxxx3358 นางวิจิตรา  บญุส าราญ ดช.ธณดล  บญุส าราญ  2,400.00  2,400.00 1/2564

xxxxxx2183 นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่าง ด.ญ.ลัลล์ลลิล พวงน้ าอ่าง  2,400.00  2,400.00 1/2564

xxxxxx1474 นางช่อทิพย์  ใจแจ้ง นายณภทัร  ใจแจ้ง  21,630.00  21,630.00 1/2564

2 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

xxxxxx9974 อรวรรณ เมืองจันทร์ ด.ช.ชยพล เมืองจันทร์  2,400.00  2,400.00 1/2564

xxxxxx7175 นางนริมัย  เกตวิจิตร ดช.ณัฐกรณ์  เกตวิจิตร  2,400.00  4,800.00 1/2564

ด.ญ.ณฐักานต ์เกตวิจิตร  2,400.00 1/2564

3 โรงเรียนปากพูน

xxxxxx3623 นางสาวศรีสุดา  บญุแสวง นายรักชาติ  ปานสวย  14,670.00  14,670.00 1/2564

4 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

xxxxxx6951 นายเรืองเดช   วิชัยดิษฐ์ ด.ช.รามิล   วิชัยดิษฐ์  12,500.00  25,000.00 1/2564

น.ส.รดา  วิชัยดิษฐ์  12,500.00 1/2564

xxxxxx3473 นางสาวนติยา  พรหมเรือง นายพีรพัชร  คงเกต 1,500.00 1,500.00 1/2564

xxxxxx1514 น.ส.พรทิพย์   ทองยามี ด.ญ.ภทัรกันย์  ทองยามี 1,870.00 1,870.00 1/2564

5 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง

xxxxxx6007 นายด ารงค์ชัย   แก้วนพรัตน์ น.ส.ยงรภสั แก้วนพรัตน์ 12,500.00 12,500.00 1/2564

xxxxxx9541 นางวารี พชนะโชติ ด.ช.ทิวัตต์ พชนะโชติ 1,650.00 1,650.00 1/2564

6 โรงเรียนทุ่งใหญว่ิทยาคม

xxxxxx7843 นางรัชนี แก้วแกมจันทร์ ด.ช.ภดิูส แก้วแกมจันทร์ 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ช.ภดิูส แก้วแกมจันทร์ 2,100.00 1/2564

xxxxxx5873 น.ส.ทิพยวรรณ์   ไกรนรา ด.ช.พชรพิชญ์   ไกรนรา 2,100.00 2,100.00 1/2564

xxxxxx7880 นางมยุรา   บญุธรรม ด.ช.เจตนพิิฐ   บญุธรรม 2,100.00 4,200.00 1/2564

ด.ช.ปรุฬห ์   บญุธรรม 2,100.00 1/2564

7 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

xxxxxx4987 นางสาวตวิษา   แก้วจ ารัส ด.ช.พงษ์ปณต  แก้วจ ารัส 2,670.00 2,670.00 1/2564

xxxxxx2564 นางวันด ี  ชว่ยทุกข์ ด.ช.วันทยา   ช่วยทุกข์ 2,670.00 5,340.00 1/2564

ด.ช.วิทยา   ช่วยทุกข์ 2,670.00 1/2564

8 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

xxxxxx0304 นายสมเจตน ์ไชยเมือง น.ส.พิชญาภา ไชยเมือง 14,100.00 14,100.00 2/2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช



ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

xxxxxx5701 นางวนิดา  สาลีพันธ์  นายวัชรพงศ์   สาลีพันธ์ 5,150.00 5,150.00 1/2564

9 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

xxxxxx9631 นางสุนดิา   วัฒนา นายปยิะวุฒิ  วัฒนา 11,000.00          11,000.00   2/2563

153,580.00 รวมทั้งสิน้


