
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2563
ที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ จ านวนเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางสาวยุวคนธ์ ใยทอง ด.ช.ณัฎฐ์ แรกพินิจ                        3,300.00 xxxxxx2984 1/2563
2 นางเพ็ญ เสมอภพ นายอดิศักด์ิ   เสมอภพ                        3,250.00 xxxxxx3859 1/2563
3 นางสุจารี   สินภิบาล ด.ช.ปารณัท   สินภิบาล                        1,755.00 xxxxxx0948 1/2563

4 นางกชทกร  วุฒิมานพ นายณัฐวุฒิ  วิทยปรีชา                       12,600.00 xxxxxx2804 1/2563
5 นางสาวจิราวัส   นินทผล ดญ.สุธีรัฐ  จันทร์เอียด                        1,755.00 xxxxxx6637 2/2563
6 นายวีระพันธ์   โชติวัน น.ส.ณัฐวดี    โชติวัน 12,900.00                      xxxxxx2996 2/2563

35,560.00                      

ที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ ส าหรับ
 จ านวนเงินทีโ่อน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

1 xxxxxx7571 นางสุภา  สมุหเสนีโต นายสุทธิโชค  สมุหเสนีโต           12,200.00 2/2563
2 xxxxxx2024 นางอรุณ    แก้วพิชัย น.ส.สุพิชา   แก้วพิชัย           20,900.00 1/2563
3 xxxxxx6863 นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ นายออธา  ศรีพิทักษ์             4,900.00 1/2563

4 xxxxxx6653 นายถวิล   สารรักษ์ น.ส.ปวรักษ์    สารรักษ์           10,600.00 2/2563

5 xxxxxx9816 นางชุติรัตน์   สุวรรณทิพย์ น.ส.ณิชารีย์  สุวรรณทิพย์           13,500.00 2/2563

6 xxxxxx9027 นายประหยัด  ลักษณะอัฐ นายพัชรพล  ลักษณะอัฐ           12,400.00 2/2563

7 xxxxxx3605 นายไสว   ชีช้าง นายพงศ์พัฒน์   ชีช้าง             5,100.00 1/2563

79,600.00         รวมเบิกทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (ขา้ราชการบ านาญ)

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12

รวมทัง้สิ้น



ล าดับ
ที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ์ ส าหรับบุตร

 จ านวนเงินทีโ่อน
เข้าบัญชี

หมายเหตุ

1 รร.ปากพะยูนพิทยาคาร
xxxxxx1787 นางเสาด๊ะ หีมโตะเตะ ด.ช.เอกวิทย์  หีมโตะเตะ 14,400.00          1/2563

ด.ช.ฤทธินนท์  หีมโตะเตะ 940.00              1/2563
ด.ญ.รมย์ธีรา   หีมโตะเตะ 1,150.00            1/2563

2 รร.ตะโหมด
xxxxxx7148 นางศิริพร สุขนุ้ย ด.ญ.กัญจารภา  สุขนุ้ย 3,150.00 1/2563

3 รร.ควนพระสาครินทร์
xxxxxx4147 นายจุฑา   หลีวิจิตร น.ส.ชนากานต์  หลีวิจิตร 15,200.00 1/2563

4 รร.ประชาบ ารุง
xxxxxx7907 นายสุเทพ  เรืองคล้าย นายพลวิชญ์  เรืองคล้าย 10,600.00 1/2563

5 รร.ป่าป่อนพิทยาคม
xxxxxx8562 นางอารีย์  อุดหลี ด.ญ.นัจญามา  อุดหลี 2,200.00 1/2563
xxxxxx2741 นายสราวุฒิ    ลักษณะคชา  ด.ช.รณกฤต    ลักษณะคชา 1,000.00 1/2563

6 รร.ชะรัดชนูปถัมภ์
xxxxxx8054 นางเอื้อมพร  รุ่งต านาน นส.รัตน์ชนก  รุ่งต านาน 12,900.00 2/2563

7 รร.เขาชยัสน
xxxxxx4235 นางประคอง  คงสุวรรณ นางสาวชญาภา  คงสุวรรณ 2,600.00 2/2563

8 รร.สตรีพัทลุง
xxxxxx4928 นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีพักษ์ นส.เนมิตรา  ชูเกิด 25,000.00 1/2563
xxxxxx4653 นางประไพ  อินกิติ นายณภัทร  อินกิติ 2,400.00 1/2563

ด.ญ.รัฐกานต์ อินถิติ 800.00 1/2563
xxxxxx3082 นางชลินาถ   อาษาช านาญ นายกิตติศักด์ิ   เพชรเล็ก 10,000.00 1/2563

9 รร.ปากพะยูนพิทยาคาร
xxxxxx2636 นางทัศนีย์   นฤนาทนามกร นายอันวาร์  นฤนาทนามกร 25,000.00 2/2563

127,340.00 รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (พัทลุง)

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2563



ล าดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงนิที่โอนเข้า

บญัชี
หมายเหตุ

1 รร.เชยีรใหญ่
xxxxxx0771 นางวรมน เกื้อมา นส.คมกานท์  เกื้อมา 12,800.00 1/2563
xxxxxx0452 นางปทัมพร(สุภาพร)  คงทอง( ขวญัมิ่ง) นายพงศพัศ   ขวัญมิ่ง 11,700.00 1/2563

2 รร.แหลมราษฎร์บ ารุง
xxxxxx5599 นายมนูญ   ทิตย์วัลลี ด.ช.ช านาญ  ทิตย์วัลลี 4,800.00 1/2563
xxxxxx6007 นายด ารงค์ชัย   แก้วนพรัตน์ นส.ณิชาภัทร  แก้วนพรัตน์ 12,500.00 1/2563

3 รร.โยธินบ ารุง
xxxxxx2533 นายอะหมาด  หัตถประดิษฐ์ นส.พรรณภัทร  หัตถประดิษฐ์ 2,216.00 1/2563
xxxxxx4417 นางปรียานุช  กิจเกตุ ด.ญ.ชมพิสา  กิจเกตุ 12,500.00 2/2563
xxxxxx6175 นายเมธา   สามัคคี นายมัธพล   สามัคคี 6,000.00 2/2563

4 รร.สิชลคุณาธารวิทยา
xxxxxx6037 นางจารุ   หนูชนะจิตร ด.ช.ณัฎฐกิตต์ิ  (ปริญญ)์  หนูชนะจิตร 4,000.00 1/2563

5 รร.บางขนัวิทยา
xxxxxx3038 นางจารินี  รัตนพันธ์ ดช.ณัฐพันธ์  รัตนพันธ์ 2,400.00 2/2563

ดญ.ณัฏฐินี  รัตนพันธ์ 2,400.00 2/2563
xxxxxx1177 นางจิราพร  บัวเมือง ดช.ธนดล  บัวเมือง 6,800.00 2/2563
xxxxxx9258 นางฐิตินัฏฐ์  ด้วงคง  (ศศิพิมพ)์ ด.ช.เขตอนันต์  ด้วงคง 2,100.00 2/2563

6 รร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
xxxxxx6881 นายสุนทร   ทองเอียด น.ส.สลินทิพย์   ทองเอียด 12,500.00 2/2563
xxxxxx1470 นางจินตนา  วรรคจันทร์ นายปพนสรรค์  วรรคจันทร์ 12,500.00 2/2563

7 รร.คงคาประชารักษ์
xxxxxx8335 นายสากล   ดอกบัว นายสิรวิชญ์   ดอกบัว 10,150.00 1/2563

8 รร.ทุง่ใหญ่วิทยาคม
xxxxxx0092 นายสมชาย   เพ็ชรข า นายยศภัทร์   เพ็ชรข า 5,500.00 1/2563

นายภัทรพงศ์   เพ็ชรข า 9,720.00 1/2563
9 รร.พระพรหมพิทยานุสรณ์

xxxxxx2130 นางจิรนันท์  เรืองรุก น.ส.จิรารักษ์  เรืองรุก 23,900.00 1/2563
นายนันทรักษ์   เรืองรุก 23,900.00 1/2563

10 ตรีนิมติรวิทยา
xxxxxx2610 นายพรพิมล  พลายด้วง น.ส.ศศิกานท์  พลายด้วง 6,500.00 2/2563

11 รร.พรหมคีรีพิทยาคม
xxxxxx0955 นางภูษิตา  มีสวัสด์ิ นายวิชชากร  มีสวัสด์ิ 8,610.00 1/2563

12 รร.สิชลประชาสรรค์
xxxxxx3621 นายอภิชัย   ณ นคร นายพิทวัส   ณ นคร 11,000.00 2/2563
xxxxxx5215 นางอัมพวัลย์  นุ่นสง น.ส.สรัสวดี    นุ่นสง 8,800.00 2/2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2563



ล าดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงนิที่โอนเข้า

บญัชี
หมายเหตุ

xxxxxx3891 นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ นายบวรภัค ดวงไสย 1,880.00            1/2563
ด.ญ ณัฐฏ์ชนินท์ ดวงไสย 1,790.00            1/2563

13 รร.ก้างปลาวิทยาคม
xxxxxx9638 น.ส.ปาริชาติ   เกตุแก้ว ด.ญ.พริมา   สีนุ้ยคง 2,100.00 2/2563
xxxxxx0240 นางสุภาวดี  สุขผอม ด.ญ.ยศวดี  ชูทอง 2,100.00 2/2563

14 รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
xxxxxx8606 นางสุพาภร  วุฒิเศรษฐ์ ด.ญ.สุภาวิณี  วุฒิเศรษฐ์ 1,755.00 2/2563

15 รร.ปากพูน
xxxxxx3623 นางสาวศรีสุดา  บุญแสวง นายรักชาติ  ปานสวย 10,330.00 2/2563

16 รร.ทุง่สงสหประชาสรรค์

xxxxxx4987 นางสาวตวิษา   แก้วจ ารัส ด.ช.พงษ์ปณต  แก้วจ ารัส 1,530.00 2/2563

xxxxxx2564 นางวันดี   ช่วยทุกข์ ด.ช.วันทยา   ช่วยทุกข์ 1,530.00 2/2563
ด.ช.วิทยา   ช่วยทุกข์ 1,530.00 2/2563

17 รร.ขนอมพิทยา
xxxxxx1637 นางสุภาภรณ์   ทองใหญ่ น.ส.นาฎลดา   ทองใหญ่ 12,100.00 2/2563

18 รร.กรุงหยันวิทยา
xxxxxx6348 นางบุษรา   ทองมณี นายณัฐปศัลภ์ชัย     ทองมณี 10,600.00 2/2563

19 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
xxxxxx4381 นายสุฤทธิ ์ มหรรณพ นายสุรกฤต  มหรรณพ 4,000.00 1/2563

นายทรงกรด  มหรรณพ 11,700.00 1/2563
นางสาวกรกช  มหรรณพ 12,500.00 1/2563

xxxxxx0188 น.ส.อ าภา   พิมพันธ์ ด.ญ.ญาตาวี   การชะนะไชย 2,400.00 2/2563
20 รร.นาบอน

xxxxxx6797 นางเกศกนก  เขียวน้อย ด.ช.กันต์ธีร์  เขียวน้อย 2,400.00 2/2563
xxxxxx3679 นางอนุสรา  ปาหินา ดญ.พิชญธิดา  ปาหินา 2,043.25 2/2563
xxxxxx8017 นางสักการะ  จู่ซู่ ด.ญ.ชัญญานุช  จู่ซู่ 2,100.00 2/2563
xxxxxx8921 นายกันตพงษ์   ด ารักษ์ นางสาววศินี   ณ ระนอง 14,800.00 2/2563

21 รร.วังหินวิทยาคม
xxxxxx7198 นางฑิฆมัพร   รัตนบุรี ด.ช.พุฒิพงษ์   รัตนบุรี 2,400.00 1/2563

ดช.พชร  รัตนบุรี 2,100.00 1/2563
22 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

xxxxxx0836 นางอรษาร์ เพชรรัตน์ ปัณณิกา เพชรรัตน์ 2,400.00 1/2563
xxxxxx9563 นายกิตติณัฎฐ์   จันทรจิตจิงใจ น.ส.ดลดา   จันทรจิตจิงใจ 9,530.00 1/2563

23 รร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
xxxxxx9634 นายสมบัติ   แสงศรี น.ส.ณิชกานต์   แสงศรี 8,360.00 1/2563
xxxxxx1715 นางศิริจันทร์   รัตนะ น.ส.ปิติมา    รัตนะ 10,600.00 2/2563

24 รร.สตรีทุง่สง
xxxxxx1907 นางวิสาขะ  บุญปถัมภ์ น.ส.นรกมล  บุญปถัมภ์ 16,350.00 1/2563



ล าดบัที่ เลขทีบ่ัญชี ชื่อ-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงนิที่โอนเข้า

บญัชี
หมายเหตุ

xxxxxx6783 นางคนึงนิจ   กลีบแก้ว ด.ญ.ชัญญา   กลีบแก้ว 2,100.00 2/2563
xxxxxx9320 นางรักนา  รัตนพันธ์ ด.ญ.ภูริชญา  รัตนพันธ์ 2,100.00 2/2563

ด.ช.ภูริภัทร รัตนพันธ์ 2,100.00 2/2563
xxxxxx0200 นางณัฎฐนันธ ์ (พมิพช์นกต์) สัญนุจิตต์ ด.ญ.มุกอันดา  สัญนุจิตต์ 2,100.00 2/2563

372,624.25 รวมทัง้สิ้น


