
ที่ เลขทีบ่ญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ทิธิ์ ส าหรับบตุร  จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้
บญัชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนเบญจมราชทูศิ ศธ 04307.01/517

8010805203 ว่าที่ ร.ต.คุณาวุฒิ  ศรีสุวรรณ น.ส.กวินนา    ศรีสุวรรณ  11,000.00 2/2563 เบกิไปแล้ว 1/2563 14000  บาท

ด.ช.ปกปอ้ง     ศรีสุวรรณ  2,405.00 1/2564 ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตุ  320 เบกิไมไ่ด้

8011219340 นายสุทิน  อยูส่บาย นายกติิทัช       อยูส่บาย  8,640.00 1/2564

4110656281 นางปดิวรัดา  ณ อบุล นายธนกฤต  ณ อบุล  12,500.00 1/2564

8161330689 นายบญุพา   ยานพะโยม นายชารีฟ  ยานพะโยม  10,800.00 1/2564 ค่าประกนัสุขภาพ 100 บาท,ค่าประกนัอบุัติเหตุ 150 บาท  เบิกไม่ได้

ด.ญ.ชานยีา   ยานพะโยม  1,755.00 1/2564 ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตุ  320  บาท  เบกิไม่ได้

8160439458 นายเอกตวัน   เลิศไกร ด.ช.พอเพียง  เลิศไกร  2,400.00 1/2564

8161532737 นายสถาพร  แสงระวี นายปยิวัฒน ์  แสงระวี  12,800.00 1/2564

นายพุฒิพงศ์  แสงระวี  12,800.00 1/2564

8160249144 นางเยาวธิดา   ค าคง ด.ช.สิรวิชญ์   ค าคง  2,405.00 1/2564 ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตุ  320 เบกิไมไ่ด้

ด.ญ.จิณหน์ภิาห ์ ค าคง  2,756.50 1/2564

7790192280 นายธนยัน ์ช่วยชู ด.ญ.ธณิศรา ช่วยชู  5,800.00 1/2564

2 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ศธ 04307.55/149

8021301643 นางจตุภรณ์   มว่งปลอด นายปณุเมธ   มว่งปลอด 4,150.00 1/2564 ค่าท าบตัรประจ าตัวนิสิต 150 เบกิไม่ได้,ค่าธรรมเนียมอุบติัเหตุ 200 บาท

3 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ศธ 04307.59/295

8011951130 นางพัฒจิรา  จันทร์ด า นางสาวธารดาว  จันทร์ด า 15,200.00 1/2564

8010272302 นางกาญจนาภรณ์ ชูช่วย ด.ญ.ศิต์กาญจน ์ชูช่วย 2,000.00 2/2563

4 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทศิ ศธ 04307.65/189

8281475722 นางวนดิา   เสกสรรค์ ด.ช.อคิลาศ  เสกสรรค์ 2,100.00 1/2564

ด.ญ.อามาลีนา   เสกสรร 2,100.00 1/2564

ดญ.อสัมนีา  เสกสรร 2,100.00 1/2564

9833859771 นายสมพล   บริสุทธิ์ ด.ญ.ยศยา   บริสุทธิ์ 2,000.00 1/2564

ด.ญ.กญัญาภทัร  บริสุทธิ์ 2,400.00 1/2564

5 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ศธ 04307.55/94

8070760400 นายเจษฎา  ข่าทิพพาที ด.ช.ปณต  ข่าทิพพาที 2,756.75 1/2564

ด.ญ.ปณิตา   ข่าทิพพาที   2,756.75 1/2564

6 โรงเรียนสชิลคุณาธารวิทยา ศธ 04307.64/274

8280324461 นางหรรษภรณ์   ภูพ่ันธ์ตระกลู ด.ญ.ปารณีย์   ภูพ่ันธ์ตระกลู 4,000.00 1/2564

ด.ญ.ปรียาภรณ์   ภูพ่ันธ์ตระกลู 4,000.00 1/2564

7 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ศธ 04307.24/186

8151563664 นางสุภาวดี  ปานมาศ นายรัชชานนท์  ปานมาศ 22,950.00        1/2564

ด.ช.ภดิูนนัท์  ปานมาศ 2,100.00          1/2564

สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืน กันยายน 2564

งบหน้ารายละเอียดขอเบกิเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบตุร



ที่ เลขทีบ่ญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ทิธิ์ ส าหรับบตุร  จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้
บญัชี หมายเหตุ

8 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ศธ 04307.14/204

8261159620 นายเดโช   ประดงจงเนตร น.ส.กญัญ์วรา   ประดงจงเนตร 25,000.00 1/2564

9 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ศธ 04307.40/374

4860236319 นายสาธร   มหาสวัสด์ิ ด.ช.อสิริยะ   มหาสวัสด์ิ 2,400.00 2/2563

10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศธ 04307.12/295

8010297399  นางพึงพิศ   กรีติกรพิสุทธิ์  นายณัฐนภสั   กรีติกรพิสุทธิ์ 16,600.00 1/2564

11 โรงเรียนสตรีทุง่สง ศธ 04307.21/481

8221263044 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ด.ช.วชิรวิทย์  คงคานนท์ 4,000.00 2/2563

8150709320 นางรักนา  รัตนพันธ์ ด.ญ.ภริูชญา  รัตนพันธ์ 2,100.00 1/2564

ด.ช.ภริูภทัร รัตนพันธ์ 2,100.00 1/2564

8150126783 นายคนงึนจิ    กลีบแกว้ ด.ญ.ชัญญา   กลีบแกว้ 2,100.00 1/2564

8150390200 นางพชนบัพันจญ์   สัญนจุิตต์ ด.ญ.มกุอนัดา  สัญนจุิตต์ 2,100.00 1/2564

12 โรงเรียนขนอมพิทยา ศธ 04307.68/266

8161697906 นายสันติกร  รักสองหมืน่ นายณัฎฐพัชร   รักสองหมืน่ 9,400.00 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 เบิกไม่ได้  ภาคเรียนที่ 2/2563 ค่ากิจกรรมนักศึกษา100 บาทเบิกไม่ได้

13 โรงเรียนพิปนูสงัฆรักษ์ประชาอุทศิ ศธ 04307.18/152

8141245996 นายทวีศักด์ิ  จันทร์หอม นส.อนญัลักษณ์  จันทร์หอม 10,935.00        1/2564

14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ ศธ 04242.15/426

8340151525 นางพิริยะ    เวชวิริยะสกลุ ด.ญ.พัศริยา  เวชวิริยะสกลุ 6,800.00 1/2564

8050643336 นายจิรวัฒน ์ โสมแกว้ ด.ญ.นวพร  โสมแกว้ 2,756.00 1/2564

8261240894 นางสุนสิา  เชาวลิต นส.จิรกานต์  เชาวลิต 18,700.00 1/2564

นส.จิรภทัร  เชาวลิต 18,700.00 1/2564

8261168107 นางนพคุณ   พูลสวัสด์ิ ด.ญ.สริญญา   พูลสวัสด์ิ 4,800.00 1/2564

15 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ศธ 04307.71/141

8010274445 นายแสวง   เหลืองแก่ น.ส.ยลรดี   เหลืองแก่ 12,900.00 1/2564

8011808192 นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ น.ส..ชญานษิฐ์   กรรณิการ์ 20,800.00 1/2564

8010297895 นางวีณา   อนิณรงค์ ด.ญ.นภสิรา  อนิณรงค์ 2,400.00 2/2563

16 โรงเรียนสชิลประชาสรรค์ ศธ 04307.66/117

9812395539 นางสายชล  ชุมโรย นายกฤษฎชินม ์ ชุมชอบ 7,000.00          1/2564

นายกฤตสุชนม ์ ชุมชอบ 5,350.00          1/2564

ค่าบตัรประจ าตัว 100 บาท,ค่าประกนั
ชีวิต ประกนัอบุติัเหตุ 200 บาท ,ค่า
ตรวจสารเสพติด 100 บาท ,ค่า

9833835430 นางสาวอญัชณา  แสงกระจ่าง ด.ช.ภทัรดนยั  แสงกระจ่าง 2,756.00 1/2564

17 โรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ ศธ 04307.07/259

8010711470 นางจินตนา  วรรคจันทร์ นายปพนสรรค์  วรรคจันทร์ 12,500.00 1/2564

18 โรงเรียนบางขนัวิทยา ศธ 04307.31/199

8151719826 นางปณัวรัตน ์ บญุขวัญ ด.ญ.วิมลสิริ  บญุขวัญ 2,100.00 1/2564

8151673222 นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ นายภมูบิณัฑิต   คิดเหมาะ 12,870.00 1/2564

8200321177 นางจิราพร  บวัเมอืง ด.ช.ธนดล  บวัเมอืง 6,800.00 1/2564



ที่ เลขทีบ่ญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ทิธิ์ ส าหรับบตุร  จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้
บญัชี หมายเหตุ

19 โรงเรียนพระพรหมหทิยานุสรณ์ ศธ 04307.13/121

6778409266 นายสุธี  คชาผล นายชินบญุ  คชาผล 2,216.25 1/2564 เบิกไปแล้วภาคเรียนที ่1 2,381.25 บาท

นายชินบญุ  คชาผล 818.75 2/2563

20 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม ศธ 04307.10/122

8280088091 นายวงศกร   พรหมทอง ด.ญ.พิชญธิดา  พรหมทอง 2,000.00 1/2564

ด.ญ.ณัฐวศา    พรหมทอง 2,900.00 1/2564

21 โรงเรียนเชยีรใหญ่ ศธ 04307.35/198

8261220087 นางณิชกลุ   ใจมนต์ นาย.ศิวกร   ใจมนต์ 5,000.00 1/2564

8070318414 นายสนธยา  สังข์ไข ดช.สิทธิภาคย์  สังข์ไข 2,100.00 1/2564

ดช.สิทธิภมู ิ สังข์ไข 2,100.00 1/2564

8261166198 นางนพรดา   สารไสยา น.ส.นาราภทัร  สิทธิกลุ 12,800.00 1/2564

8140117390 น.ส.ดวงเดือน   ณ นคร ด.ญ.บญุบชูา  ณ นคร 2,756.75 1/2564

7790273949 นางสาววีร์ธิมา  เกล้ียงเสน ดญ.เอวารินทร์  ค าแกว้ 1,750.00 1/2564

22 โรงเรียนกรุงหยนัวิทยาคาร ศธ 04307.27/159

8151406348 นางบษุรา   ทองมณี น.ส.กชมนปภานนั  ทองมณี 13,450.00 1/2564

23 โรงเรียนวิชยีรประชาสรรค์

8020092919 นายรัตตัญญู  ศรีไชย ด.ญ.ศรีนครินทร์  ศรีไชย 2,400.00 1/2564

24 โรงเรียนทุง่ใหญว่ิทยาคม

9810843232 นางเติมทิพย์   นชิลานนท์ ด.ช.ณัฎฐ์สนนัตน ์  วรรณทอง 1,200.00 2/2563

ดญ.อมลณัฐ  วรรณทอง 1,200.00 2/2563

25 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม

8161333262 นางนภวรรณ  คงอนิทร์ นส.พิชญ์สิน ี อยัสุวรรณ 14,400.00 1/2564

26 โรงเรียนบางขนัวิทยา

8151358475 นางอไุรวรรณ  ทองชัย นายศุภวิชญ์  ทองชัย 25,000.00        1/2564

นายกฤตพล  ทองชัย 25,000.00        1/2564

4870310163 นางจารุณี   ลายทิพย์ ด.ช.จารุพัฒน ์  ลายทิพย์ 2,400.00          1/2564

490,133.75 



ที่ เลขทีบ่ญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ทิธิ์ ส าหรับบตุร  จ านวนเงินทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร ศธ 04321.17/139

9261043941 นายยุทธนา   ศรีวิโรจน์ ด.ช.ปานญุตม์  ศรีวโิรจน์         18,900.00 1/2564

2 โรงเรียนควนขนุน ศธ 04321.17/130

9802428906 นางวนัดี   ยอดราช น.ส.สุวพชิญ ์  ยอดราช           2,400.00 1/2564

9080022438 นายภาณุวฒัน์   ภกัดี นายนันทวฒัน์  ภกัดี           8,000.00 1/2564

ด.ญ.ธนพร     ภกัดี           2,400.00 1/2564

3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ศธ 04321.18/193

9260199689 นางส ารวย  สุวรรณโณ ด.ช.ศราวณิ  สุวรรณโณ           2,100.00 1/2564

ด.ช.ธรรศปณต  สุวรรณโณ           2,100.00 1/2564

9261142737 นางเมตตา  สุขโต ด.ช.ชยานันท์  สุขโต           2,400.00 1/2564

9260093848 นางเรณุ   เกดิแสงสุริยงค์ นายอภนิันท์  เกดิแสงสุริยวงศ์             350.00 1/2564

4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ศธ 04321.02/365

9080358827 นางกนิษฐา   เพชรยอ้ย นายจริานุวฒัน์   ธรรมขนัธ์         13,000.00 1/2564

5 โรงเรียนเขาชยัสน ศธ 04321.25/202

9080940844 นางนิรมล   นวลจนัทร์ ด.ญ.มณฑิรา    นวลจนัทร์             800.00 1/2564 ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 160 เบิกไม่ได้

ดญ.ณิศวรา  นวลจนัทร์           2,800.00 1/2564 ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 160 เบิกไม่ได้

9130167698 นายเอนก  พรมชาติ นส.ธนัชพร  พรมชาติ           9,180.00 2/2563

6 โรงเรียนปา่พะยอมพิทยาคม ศธ 04321.84/313

9810349866 น.ส.อไุร    นิตยป์ราณ ด.ช.ณัฎศรัณย ์  ภริมยรั์กษ์           2,756.00 1/2564

7900355839 น.ส.ธนสิตา   ราชมนตรี ด.ญ.ธนิชา    เรืองสวสัด์ิ           2,756.00 1/2564

9040176515 นางวลิาสินี ปานเพชร นายภาณุพงศ์ เยน็ใจ         20,660.00 1/2564

9370179119 นายโชติ    จติขาว น.ส.กนกพร  จติขาว           1,500.00 1/2564

9081488147 นางวิลาวัณย์   ออ่นแกว้ นายณัฐภทัร     ออ่นแกว้         14,400.00 1/2564

7 โรงเรียนสตรีพัทลงุ ศธ 04321.06/207

9081523082 นางชลินาถ   อาษาช านาญ นายกติติศักด์ิ   เพชรเล็ก         10,000.00 2/2563

9081331760 นายชิด  สุกด า ด.ญ.พนัธุเ์อือ้  สุกด า           2,400.00 1/2564

9570024275 นางธนัยพร  จติขาว ดช.ธรรมรัตน์  จติขาว           1,200.00  1/2564

8 โรงเรียนตะโหมด ศธ 04321.92/225

8151281839 นางกลัยาณี   อทุัยทัศน์ นส.ชนกพร  อทุัยทัศน์         14,400.00 1/2564

9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ศธ 04321.02/337

9081925229 นางปวณีา     ทรงเดชะ ดช.สรวชิญ ์ ทรงเดชะ           1,150.00 2/2563

10 โรงเรียนเขาชยัสน ศธ 04321.25/178

9210284844 นายระบลิ เลาะเส็น ด.ช.มูฮัมหมัดฌามีม เลาะเส็น           2,756.00 1/2564

ด.ญ.นาอลิ เลาะเส็น           2,756.00 1/2564

งบหน้ารายละเอียดขอเบกิเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบตุร

สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลงุ)

ประจ าเดอืน กันยายน 2564



ที่ เลขทีบ่ญัชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ทิธิ์ ส าหรับบตุร  จ านวนเงินทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

9211011752 นายสฤษด์ิ  เพชรเรืองสุด ด.ช.ศิรวิทย์   เพชรเรืองสุด           1,200.00 1/2564

9080148946 นางเฉลิมศรี  เซ้งอิน้ ด.ช.ภพธร  เซ้งอน้           4,800.00 1/2564

11 โรงเรียนปา่บอนพิทยาคม ศธ 04321.251/154

9131133371 นายนอม  ทองยอด นายกรวิชญ์  ทองยอด         14,400.00 1/2564

12 โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร ศธ 04321.17/128

9261058019 นางเตือนใจ   หนูแกว้ น.ส.พรยมล  หนูแกว้           3,600.00 3/2563

13 โรงเรียนประชาบ ารุง ศธ 04321.10/185

9131247970 นางศิริรักษ ์  เกดิขมุทอง น.ส.มานิตา    เกดิขมุทอง         12,500.00 1/2564

9131292860 นายนริม   อนินุรักษ์ น.ส.อาทิตยา   อนินุรักษ์           7,500.00 1/2564

14 โรงเรียนปญัญาวุธ ศธ 04321.15/134

9081465368 นางปราณี    หนทูอง นายเมธัส   หนทูอง         12,500.00 1/2564

15 โรงเรียนสตรีพัทลุง ศธ 04321.06/310

9083138828 นางสุไหรยา หลีโส๊ะ ด.ญ.นัจมีย ์หลีโหล๊ะ             950.00 1/2564 ค่าประกนัสุขภาพ  100บาท เบกิไมไ่ด้

9080372374 นายจนิดา   คงเรือง ด.ญ.สุพชิญา  คงเรือง           1,200.00 1/2564

นายจกัรภพ   คงเรือง           1,400.00 1/2564 ค่าประกันชีวติ/ประกันอุบัติเหตุ 200 บาท เบิกไม่ได้

9080608556 นางนุศรา  ลอยคลัง ด.ญ.ศิโรรัตน์  ลอยคลัง             800.00 1/2564 ค่าประกันชีวติ/ประกันอุบติัเหตุ  160 บาท เบกิไม่ได้

9081523082 นางชลินาถ   อาษาช านาญ นายกติติศักด์ิ   เพชรเล็ก           5,000.00 3/2563 เบกิไปแล้วภาคเรียนที่ 1 กบั 2  20,000 บาท

9081578820 นางสุวรา      โภชนสมบรูณ์ นายกมัปนาท   โภชนสมบรูณ์           1,400.00 1/2564 ค่าประกันชีวติ/ประกันอุบัติเหตุ 200 บาท เบิกไม่ได้

16 โรงเรียนอุดมวิทยายน

9081341898 นายสุภาพ   พงศาปาน น.ส.ศุภธดิา   พงศาปาน         14,200.00 1/2564 ค่าบตัรประจ าตัวนักเรียน 320 บาท ค่าประกนัอบุติัเหตุ 250 บาท ค่าตรวจสารเสพติด 150 บาท

17 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ศธ 04321.26/143

9150000691 นางศิริพร    พานิชย์ ด.ญ.ศุภสิรา    พานิชย์           1,550.00 1/2564

ด.ญ.กรกนก   พาณิชย์           2,100.00 1/2564

226,264.00 

ที่ เลขทีบ่ญัชี ชือ่-สกุล ส าหรับ จ านวนเงิน ภาคเรยีน/ปี
การศึกษา หมายเหตุ

1 8013096637 น.ส.จิราวัส    นนิทะผล ด.ญ.สุธีรัฐ   จันทร์เอยีด           1,755.00 1/2564

2 8010242519 นายไตรรงค์   สาดแว น.ส.ปภาวรินทร์   สาดแว           8,000.00 1/2564

3 8330070956 นายสุวิจักษณ์   สายช่วย ด.ญ.นนัท์นภสั   สายช่วย           4,800.00 1/2564

4 8330070948 นางสุจารี     สินภบิาล ด.ช.ปารณัท    สินภบิาล           1,755.00 1/2564

5 8011902474 นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ นายธนกร    ปาณะพงศ์           2,400.00 1/2564

18,710.00        

งบหน้ารายละเอียดขอเบกิเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบตุร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืน  กันยายน  2564

รวมทัง้สิน้



ที่ เลขทีบ่ญัชี ชือ่ ส าหรับ  จ านวนเงินทีโ่อนเข้าบัญชี
ภาคเรียน/ปี
การศึกษา หมายเหตุ

1 8160737637 นางปรีดา   อนัเดอร์สัน น.ส.สริชาดาภรณ์   เจริญสุข         10,800.00 1/2564

2 8011959816 นางชุติรัตน ์   สุวรรณทิพย์ น.ส.ณิชารีย์    สุวรรณทิพย์         14,200.00 1/2564

3 8010060771 นายอนรุิท    สิงหบ์ ารุง นายอมัรินทร์   สิงหบ์ ารุง         11,610.00 1/2564

4 8011916653 นายถวิล     สารรักษ์ น.ส.ปวรักษ ์   สารรักษ์         14,400.00 1/2564

5 8011462032 นายวิทยา   สุวรรณ นายธงฉาน     สุวรรณ         21,900.00 1/2564

72,910.00      

งบหน้ารายละเอียดขอเบกิเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบตุร

สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ขา้ราชการบ านาญ)

ประจ าเดอืน กันยายน 2564

รวมเบกิทัง้สิน้


