
ล าดั
บที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร

 จ านวนเงินที่โอน
เขา้บัญชี

 รวมจ านวน
เงิน

หมายเหตุ

1 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
xxxxxx4721 นายเอิบ อักษรทอง นส.ชลชา อักษรทอง 10,330.00          10,330.00    2/2563

2 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
xxxxxx3941 นายยุทธนา   ศรีวิโรจน์ น.ส.ปาลมุก ศรีวิโรจน์ 3,400.00            9,500.00      2/2563

ดช.ปานญุตม์  ศรีวิโรจน์ 6,100.00            2/2563
xxxxxx1981 นางเพ็ญพักตร์  แก้วประดิษฐ์  ด.ญ.ธนกันต์   เหมือนพรรณราย 4,200.00            8,400.00      1-2/2563

ด.ช.ธเนศพล  เหมือนพรรณราย 4,200.00            1-2/2563
xxxxxx1787 นางเสาด๊ะ  หมีโตะเตะ ด.ช.เอกวิทย์  หมีโตะเตะ 10,600.00          12,250.00    2/2563

ด.ช.ฤทธินนท์  หมีโตะเตะ 700.00               2/2563
ด.ญ.รมย์ธีรา   หมีโตะเตะ 950.00               2/2563

xxxxxx2636 นางทัศนยี์   นฤนาทนามกร น.ส.ไดนา่    นฤนาทนามกร 4,900.00            4,900.00      2/2563
3 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

xxxxxx0872 นายรัตน ์อินมณเทียร นายรัตนภทัร อินมณเทียร 25,000.00 25,000.00 1-2/2563
4 โรงเรียนประชาบ ารุง

xxxxxx2860 นายนริศ   อินนรัุกษ์ น.ส.อาทิตยา   อินนรัุกษ์ 12,500.00 13,650.00 2/2563
ด.ญ.วันวิสาข์  อินนรัุกษ์ 1,150.00 2/2563

5 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
xxxxxx0691 นางศิริพร  พานชิย์ นส.ณัฐณิชา  พานชิย์ 7,500.00            11,150.00    2/2563

ดญ.ศุภสัรา  พานชิย์ 1,550.00            2/2563
ดญ.กรกนก  พานชิย์ 2,100.00            2/2563

xxxxxx8864 นายวิโรจน ์  พิเคราะห์ นายวัชรพล    พิเคราะห์ 11,000.00 11,000.00 2/2563
6 โรงเรียนตะโหมด

xxxxxx7878 นางขวัญชนก  มาลยภรณ์ น.ส.ปณัฏฐา  มาลยาภรณ์ 8,200.00            8,200.00      2/2563
xxxxxx9667 นางวิไลลักษณ์ เมืองสง ด.ญ.ฉัตรปวีร์ เมืองสง 2,044.00 2,044.00 2/2563
xxxxxx8657 น.ส.บญุยา หอยสกุล ด.ช.กรณภทัร ศรีสุวรรณ 2,044.00 2,044.00 2/2563

7 โรงเรียนควนพระสาครินทร์
xxxxxx1127 นางนชุนารถ สารณะ นางสาวอัซนาอ์ สารณะ 800.00 800.00 2/2563

8 โรงเรียนสตรีพัทลุง
xxxxxx4151 นางปราณี   ณัฐคุณานนท์ นายนรภทัร ณัฐคุณานนท์ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx5856 นางกัญญาน ี  บญุเรืองขาว น.ส.ณฐกานต์   บญุเรืองขาว 1,200.00 1,200.00 2/2563
xxxxxx1213 นายสุเจน  ปานจันทร์ ดช.กัญจภพ  ปานจันทร์ 15,000.00 15,000.00 1-2/2563
xxxxxx3374 นางรัตนวรรณ   การประกอบ ด.ญ.วรันรฎา  การประกอบ 4,200.00 9,000.00 1-2/2563

ดช.ธีร์ธวัช  การประกอบ 4,800.00 1-2/2563
146,868.00 146,868.00 

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (พัทลุง)

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์2564

รวมทั้งสิน้



ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
 รวมจ านวน

เงิน
หมายเหตุ

1 โรงเรียนนาบอน
xxxxxx3613 นางสดศรี  แผ่นทอง ดช.คณิตศักด์ิ  แผ่นทอง 700.00 3,100.00 1/2563

ดญ.พรหมรัศมิ ์ แผ่นทอง 2,400.00 1/2563
2 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

xxxxxx3120 นางกษมาวดี   ก าลังเกื้อ ด.ช.ธนภมูิ   ก าลังเกื้อ 1,500.00 3,300.00 2/2563
ดญ.วริษฐา  ก าลังเกื้อ 1,800.00 2/2563

3 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
xxxxxx5610 นายอรรถวุฒิ  บญุเทพ ดช.อติวิชญ์  บญุเทพ 500.00 500.00 1/2563
xxxxxx5996 นายทวีศักด์ิ  จันทร์หอม นส.อนญัลักษณ์  จันทร์หอม 11,650.00 11,650.00 2/2563
xxxxxx5420 นส.จิราพร  บญุมาก ดญ.เปรมจิรา  หนเูพชร 2,400.00 4,800.00 2/2563

ดช.ปญัญากร  หนเูพชร 2,400.00 2/2563
4 โรงเรียนทุ่งใหญว่ิทยาคม

xxxxxx1715 นางจุฑานาฎ   เมฆเจริญวิวัฒนา ด.ช.ณัฐเศรษฐ์    เมฆเจริญวิวัฒนา 2,400.00 4,600.00 2/2563
ด.ช.จักรกฤษฎ ์  เมฆเจริญวิวัฒนา 2,200.00 2/2563

xxxxxx5077 นายอภยัรัตน ์  บวัเผียน นส.จิรัชญา  บวัเผียน 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx4301 นางจิรวรรณ   สุทธิมาศ ด.ช.เอราวัต   สุทธิมาศ 1,200.00 1,200.00 2/2563

5 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
xxxxxx1718 นางสายสกุล   เกสรบวั นายสารัช  ทรัพยาสาร 11,000.00 11,000.00 2/2563
xxxxxx2789 นายอุดมศักด์ิ  จันทร์จ าปา ด.ญ.รัญชนา  จันทร์จ าปา 2,400.00            5,225.00      1/2563

น.ส.ณิชนนัท์   จันทร์จ าปา 2,825.00            1/2563
6 โรงเรียนวิเชยีรประชาสรรค์

xxxxxx8825 นางรัชน ี  สุขสวัสด์ิ นายภทัรกร   สุขสวัสด์ิ 12,500.00 12,500.00 2/2563
7 โรงเรียนวังหินวิทยาคม

xxxxxx7198 นางฑิฆมัพร   รัตนบรีุ ด.ช.พุฒิพงษ์   รัตนบรีุ 2,100.00 4,500.00 2/2563
ดช.พชร  รัตนบรีุ 2,400.00 2/2563

8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
xxxxxx2966 นส.อุไรวรรณ  บญุเนอืง ดช.วรพงศ์  จันทร์เต็ม 4,200.00 9,000.00 1-2/2563

ดญ.วรพิชชา จันทร์เต็ม 4,800.00 1-2/2563
xxxxxx6424 นางพะงาลักษณ์  จาง ดช.หมิงหยาง  จาง 2,900.00 2,900.00 2/2563
xxxxxx8523 นางจิตรลดา   อุ่นประเดิม ด.ช.ญาณภทัร   อุ่นประเดิม 2,000.00            6,900.00      1/2563

ด.ญ.บญุสิตา   อุ่นประเดิม 2,000.00            1/2563
ดญ.สุวพิชญ์  อุ่นประเดิม 2,900.00            1/2563

xxxxxx8411 นายสมจิตร   ชฏากาญจน์ ด.ช.สืบสกุล  ชฏากาญจน์ 1,700.00 1,700.00 2/2563
xxxxxx7172 นางอัญชัน   ไชยรัตน์ นส.ณาฐญา  ไชยรัตน์ 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx1391 นางจุฬารัตน ์ ศรีจ านอง นส.จุไรรัตน ์ ศรีจ านอง 25,000.00 25,000.00 1-2/2563

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์2564

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร



ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
 รวมจ านวน

เงิน
หมายเหตุ

9 โรงเรียนโยธนิบ ารุง
xxxxxx7729 นายชากริช   สมัยสงฆ์ น.ส.สุพิชฌาย์   สมัยสงฆ์ 12,900.00 12,900.00 2/2563
xxxxxx2533 นายอะหมาด  หตัถประดิษฐ์ นายนติิภทัร์  หตัถประดิษฐ์ 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx1010 นางพัชรินทร์  เจสา นส.ญาดา  ประดับเพชรรัตน์ 12,500.00 25,000.00 2/2563

นส.นฎา  ประดับเพชรรัตน์ 12,500.00 2/2563
xxxxxx6024 นายอมรินทร์  สุขประดิษฐ์ นางสาวจิตา  สุขประเสริฐ 7,000.00 7,000.00 2/2563
xxxxxx1315 นางอัมพร  จุลพล นส.ศิริลักษณ์  จุลพล 12,200.00 13,800.00 2/2563

นายธนกร  จุลพล 1,600.00 2/2563
xxxxxx4024 นายสมคะเณ ภริมย์รักษ์ ด.ญ.กานต์ ภริมย์รักษ์ 2,000.00 2,000.00 2/2563
xxxxxx3687 นายชัยณรงค์ จะรา ด.ญ.ภาส์ลภสั จะรา 1,200.00 1,200.00 2/2563
xxxxxx6273 นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ ด.ช.ธนปญั สามสุวรรณ 2,510.00 2,510.00 2/2563
xxxxxx4412 นายอธิศ  ระแบบเลิศ นายธีธัช  ระแบบเลิศ 10,200.00 10,200.00 2/2563

10 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
xxxxxx8537 นางสรญา  อินทร์แก้ว ดช.อชิตพล  ศีชะวะ 2,130.00            2,130.00      2/2563

11 โรงเรียนเสมด็จวนวิทยาคม
xxxxxx0071 นายสุริยา   อินทุ่ม ด.ญ.ณัฏฐณิชา อินทุ่ม 2,756.75 2,756.75 1/2563

12 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรตสิุนธราภวิัฒน์
xxxxxx6942 นายเมทา   โอลาพฤกษ์ นายธนกฤต   โอลาพฤกษ์ 11,650.00 11,650.00 2/2563

13 โรงเรียนท่านครณาญวโรภาสอุทิศ
xxxxxx7889 นางนภสั ธาระปรีชากุล นายฐนยศ ธาระรีชากุล 3,750.00 3,750.00 2/2563

14 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
xxxxxx3502 นายสุกิจ บญุแก้ววัน ด.ญ.สุธาสิน ีบญุแก้ววัน 4,800.00 4,800.00 1/2563
xxxxxx0400 นายเจษฎา ข่าทิพพาที ดช.ปณต ข่าทิพพาที 2,043.25 2,043.25 2/2563

15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
xxxxxx5540 นางกันตยา กระจาย ด.ช.สว่างบญุ กระจาย 2,200.00 2,200.00 2/2563
xxxxxx4347 นายเอกศักด์ิ ปลอดอ่อน ดช.ภมูิรภยี์ ปลอดอ่อน 2,400.00 2,400.00 2/2563

16 โรงเรียนตรีนิมติรวิทยา
xxxxxx7276 นายเจริญ บษุบงกรด ด.ญ.ปริญานษิฐ์ บษุบงกรด 1,800.00 1,800.00 2/2563

17 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
xxxxxx2547 นางพัชรี ภนูฤมิต ด.ช.ลภณธร ภนูฤมิต 2,000.00 2,000.00 2/2563
xxxxxx4471 นางกรกกาญจน ์พลูพิพัฒน์ นายพยุทเกียรติ พลูพิพัฒน์ 15,000.00 15,000.00 1/2563

18 โรงเรียนคงคาประชารักษ์
xxxxxx8870 นางจุฑาภรณ์ ทองคงแก้ว น.ส.ชญาภสั  ทองคงแก้ว 12,900.00 16,455.00 2/2563

น.ส.ปทิตตา   ทองคงแก้ว 1,755.00 2/2563
ด.ช.วัชรวิชญ์   พรหมมา 1,800.00 2/2563

19 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
xxxxxx7175 นางนริมัย  เกตวิจิตร ดช.ณัฐกรณ์  เกตวิจิตร 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx6397 นายสัญญา  ทองพันธ์ ด.ญ.ปาลิดา  ทองพันธ์ 1,760.00 1,760.00 2/2563



ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
 รวมจ านวน

เงิน
หมายเหตุ

xxxxxx2302 นางกาญจนาภรณ์ ชูช่วย ด.ญ.ศิต์กาญจน ์ชูช่วย 2,000.00 2,000.00 1/2563
xxxxxx8751 นางพนสัดา ช านาญนา นายเจตพล ช านาญนา 7,500.00 9,255.00 2/2563

น.ส.นศิรีย์ ช านาญนา 1,755.00 2/2563
20 โรงเรียนบางขนัวิทยา

xxxxxx3230 นายบดี  คิดเหมาะ (นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ)นางสาวเบญพร  คิดเหมาะ 24,400.00 24,400.00 1-2/2563
xxxxxx5192 นางอาทิตยา เจ้ยทอง ด.ญ.ศิศิรา เจ้ยทอง 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx2692 นายสมศักด์ิ   พรหมเรืองโชติ ด.ญ.พลอยพรรณ   พรหมเรืองโชติ 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx2650 นางวิจิตรา   ภกัดีสุวรรณ์ นายสุวรรณชัย   ภกัดีสุวรรณ์ 5,833.00 5,833.00 2/2563
xxxxxx0581 นายภวูทิต อ านกัมี ด.ญ.ปณิชญาดา อ านกัมณี 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx8526 นส.อรวรรณ  ศรีสะอาด ดญ.จารุพิชญา  บวัทิพย์ 2,400.00 4,800.00 2/2563

ดญ.วรพิชชา  บวัทิพย์ 2,400.00 2/2563
343,718.00 343,718.00 รวมทั้งสิน้


