
ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
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เขา้บัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง
xxxxxx8993 นางอรสา   ชุมชาตรี นานยวรเมธ   ชุมชาตรี 12,000.00 12,000.00 1/2563
xxxxxx7810 นายธนติ   ทองถึง น.ส.หทัยภทัร   ทองถึง 9,000.00 9,000.00 2/2563

2 โรงเรียนเบญจมราชทูิศ
xxxxxx3544 นายบรรดร  สุราราช น.ส.ศิริอรดา   สุราราช 12,900.00          15,300.00    2/2563

ด.ช.ภศีเดช  สราราช 2,400.00            2/2563
xxxxxx2336 นางนริชร  วงศ์ภคัไพบลูย์ น.ส.พิชญ์สิน ี  วงศ์ภคัไพบลูย์ 25,000.00 25,000.00 1/2563
xxxxxx2163 นางตรีชฎา   จิตมนสั (รักษ์นางแหลม)น.ส.นลัทภทัร  จิตมนสั 6,100.00 6,100.00 2/2563
xxxxxx8760  นางวารุณีย์   สุวรรณรัตน์ ด.ช.ปกปอ้ง  สุวรรณรัตน์ 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx0670 นางสาวมัณฑนา  รัตนบรีุ ด.ชณัฐพัชร์  รัตนบรีุ 1,750.00 1,750.00 2/2563
xxxxxx2280 นายธนยัน ์ช่วยชู ดญ.ธณิศรา ช่วยชู 5,800.00 5,800.00 2/2563

3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
xxxxxx2093 นางลมัย   รัตนมณี น.ส.ชนนกิานต์   รัตนมณี 10,700.00 10,700.00 2/2563

4 โรงเรียนบางขนัวิทยา
xxxxxx1022 นางวไลลักษณ์  ดีทองอ่อน ดญ.อิงฟ้า  ดีทองอ่อน 2,000.00 2,000.00 2/2563

5 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
xxxxxx6709 นางเพ็ญนภา  คูวิบลูย์ศิลป์ ด.ญ.อนญัญา คูวิบลูย์ศิลป์ 2,000.00 2,000.00 2/2563

6 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
xxxxxx3108 นางสาวอทิตตา  ยวงนาค ด.ญ.นนัท์นภสั  หนนูุน่ 2,400.00            2,400.00      2/2563
xxxxxx3106 นางอุทัย   พิกุลงาม น.ส.ภทัรสุดา   พิกุลงาม 9,300.00            9,300.00      2/2563

7 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
xxxxxx0371 นายเกษมสุข  สังข์อุ่น นายพีรพัฒน ์ สังข์อุ่น 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx6943 นางธนวรรณ  ทองแก้ว นายโกเมนเอก  ทองแก้ว 11,700.00 11,700.00 2/2563

8 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม
xxxxxx4891 นางสาวณิชปทัม์  พันธุรัตน์ ดช.ภมีพิชญะ  โพธิแพทย์ 1,750.00 1,750.00 2/2563

9 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
xxxxxx4461 นางหรรษภรณ์   ภูพ่ันธ์ตระกูล ด.ญ.ปารณีย์   ภูพ่ันธ์ตระกูล 2,400.00 4,800.00 2/2563

ด.ญ.ปรียาภรณ์   ภูพ่ันธ์ตระกูล 2,400.00 2/2563
xxxxxx5047 นายปริญญา  นุม่นอ้ย ด.ช.ศราภรณ์  นุม่นอ้ย 2,400.00            17,100.00    2/2563

ด.ญ.ปยินชุ   นุม่นอ้ย 2,200.00            2/2563
นายศุภวิชญ์    นุม่นอ้ย 12,500.00          2/2563

xxxxxx6963 นางชวนพิศ   บญุเกิด นายปยิวิทย์  บญุเกิด 2,000.00            2,000.00      2/2563
10 โรงเรียนเสาธงวิทยา

xxxxxx4071 นางรัตติญา  บญุเรือง นายภมูิทัศน ์ บญุเรือง 5,000.00 5,000.00 2/2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์2564
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xxxxxx6450 นางอาภรณ์   ชัยสวัสด์ิ น.ส.กชพร  ชัยสวัสด์ิ 12,445.00          15,045.00    2/2563
น.ส.กรชนก   ชัยสวัสด์ิ 2,600.00            2/2563

11 โรงเรียนนาบอน
xxxxxx8921 นายกันตพงษ์   ด ารักษ์ ด.ญ.กันต์ฤทัย ด ารักษ์ (ณ ระนอง) 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx9780 นายอุดมรัตน ์  สุขสม นายศุภณัฐ   สุขสม 10,800.00 10,800.00 2/2563
xxxxxx0883 นางปวีณา ธนาวุฒิ ดญ.กัญญ์วรา ธนาวุฒิ 2,400.00 4,500.00 1/2563

ดช.ธนากร ธนาวุฒิ 2,100.00 1/2563
12 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

xxxxxx1987 นายศักดาเดช  เดชศิริ นางสาวศิริวรรณ  เดชศิริ 12,000.00 23,100.00 2/2563
ด.ญ.ศิริสุดา  เดชศิริ 11,100.00 2/2563

xxxxxx5242 นายปณิดล  ปานช่วย ด.ช.ปณัณวิชญ์  ปานช่วย 2,000.00 2,000.00 2/2563
xxxxxx9254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม น.ส.ณัฐณิชา  สุขหอม 9,300.00 9,300.00 2/2563
xxxxxx5287 นายธวัชชัย  พันธนติย์ ด.ช.พันธวัช  พันธนติย์ 4,800.00 4,800.00 1-2/2563

13 โรงเรียนทุ่งใหญเ่ฉลิมราชประชาอุทิศ
xxxxxx2520 นางนรีนชุ   ช่างคิด ด.ช.พงศ์ภรีะ   ช่างคิด 4,650.00            6,750.00      1-2/2563

ด.ช.ฐปนวัฒน ์ ช่างคิด 2,100.00            1/2563
xxxxxx4588 นายสุรพล   จันทร์มณี น.ส.จารวี     จันทร์มณี 11,650.00 11,650.00 2/2563

14 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
xxxxxx6149 นางปราณี  โมราศิลป์ นส.ภทัราพร  โมรศิลป์ 8,850.00            19,360.00    2/2563

นายกรวิชญ์  โมราศิลป์ 10,510.00          2/2563
xxxxxx5067 นายวินจิ  มณีฉาย น.ส.ชญาณี  มณีฉาย 7,400.00 7,400.00 2/2563
xxxxxx1907 นางวิสาขะ  บญุปถัมภ์ น.ส.นรกมล  บญุปถัมภ์ 8,650.00 8,650.00 2/2563
xxxxxx7671 นางปาริชาติ   สุขแก้ว (อักษรภกัดี) ด.ช.กฤตภคั   อักษรภกัดี 1,050.00            3,450.00      2/2563

ด.ญ.ธนพร   อักษรภกัดี 2,400.00            2/2563
xxxxxx9226 นายจิระศักด์ิ เพชรทอง ดญ.พิชญธิดา เพชรทอง 2,100.00 2,100.00 2/2563

15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
xxxxxx3249 นางจรรย์ธน  เดชเดโช ดช.สุกฤษฎิ ์ เดชเดโช 2,900.00 2,900.00 2/2563
xxxxxx8790 นางณัฎฐณิชา  (สุทธิวิริวรรณ ) สินทองดช.ธีร์ณฉัฏฐ์  สุทธิวิริวรรณ 1,750.00 1,750.00 2/2563
xxxxxx3846 นางพณาวรรณ สิริกาญจน์ ดญ.ฐารีย์ สิริกาญจน์ 2,400.00 2,400.00 1-2/2563

16 โรงเรียนนบพิต าวิทยา
xxxxxx2215 นางสุภนตีา   ก้งเซ่ง น.ส.ปวิชญา   ก้งเซ่ง 1,755.00 1,755.00 2/2563
xxxxxx3007 นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ ด.ญ.กฤตพร   พรหมลักษณ์ 1,528.25 1,528.25 2/2563
xxxxxx0135 นายนรัิตน ์  หอมทิพย์ ด.ช.พรพิพัฒน ์  หอมทิพย์ 2,400.00 2,400.00 2/2563

17 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์
xxxxxx1326 นางสาวศุภภ์ารัตน ์ ยกทวน นส.ทรรวรีก์ (จิตจ านง)  บวัสม 6,000.00 6,000.00 2/2563

18 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
xxxxxx0187 นางวนดิา  ยุเหล็ก ด.ช.ชิราวุทย์  ยุเหล็ก 1,200.00 1,200.00 2/2563
xxxxxx3930 นางอุบล ไชยชนะ นายกชกร  ไชยชนะ 1,720.00 1,720.00 2/2563
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19 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
xxxxxx1643 นางจตุภรณ์   ม่วงปลอด น.ส.จุฑามาศ  ม่วงปลอด 4,500.00 4,500.00 2/2563

20 โรงเรียนควนเกยสุทธวิิทยา
xxxxxx1741 นางผานติ   ษรเดช ด.ช.วชิรวิทย์   ษรเดช 2,100.00 4,500.00 2/2563

ด.ญ.พิชญาภา   ษรเดช 2,400.00 2/2563
21 โรงเรียนขนอมพิทยา

xxxxxx5301 นายสมพร   ผลอินทร์ นายธรรณธร  ผลอินทร์ 12,300.00 14,055.00 2/2563
ด.ช.ธัญญากร  ผลอินทร์ 1,755.00 2/2563

22 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
xxxxxx4673 นางเจนจิรา   ไวกิจการณ์ ด.ช.ศิวัช   ไวกิจการณ์ 500.00               4,700.00      2/2563

ด.ญ.ปภาดา   ไวกิจการณ์ 2,100.00            2/2563
ด.ช.ธีทัต   ไวกิจการณ์ 2,100.00            2/2563

xxxxxx2601 นางนปภสั  ยางแก้ว นส.สลิลทิพย์  สงแก้ว 21,600.00          21,600.00    1-2/2563
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

xxxxxx9714 นางศิริวรรณ  ทองนอก นายเจริญยศ  ทองนอก 11,000.00 11,000.00 2/2563
xxxxxx5748 นางอรชร  สมประดิษฐ์ นายคมชาญ   สมประดิษฐ์ 5,900.00 5,900.00 2/2563

24 โรงเรียนทุ่งใหญว่ิทยาคม
xxxxxx8026 นางสุจิตรา  จันเอียด ด.ช.เพชรอาวุธ   จันเอียด 2,400.00 4,800.00 2/2563

ด.ญ.รุ้งไพลิน   จันเอียด 2,400.00 2/2563
xxxxxx7358 นางธนสิรา   ชูขันธ์ น.ส.จุฬาลักษณ์   ชูขันธ์ 12,500.00 14,600.00 2/2563

ด.ญ.รัตนสุดา  ชูขันธ์ 2,100.00 2/2563
395,923.25 395,923.25 รวมทั้งสิน้


