
ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
xxxxxx5564 นายมณี  เอียดเสน นางสาวกษมา  เอียดเสน  11,000.00  11,000.00 2/2563

2 โรงเรียนคงคาประชารักษ์
xxxxxx9324 นายพยัส   คีรีพันธุ์ ด.ช.บรรณวัฒน ์ คีรีพันธุ์  2,000.00  3,750.00 2/2563

ด.ญ.นทัธ์หทัย   คีรีพันธุ์  1,750.00 2/2563
3 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

xxxxxx4569 นายเด่นพงษ์   สตารัตน์ น.ส.มนนภสั   สตารัตน์ 9,400.00 9,400.00 2/2563
xxxxxx1297 นางปริญญา  สุขะวิศิษฐ์ นายวริศ  สุขะวิศิษฐ์ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx6763 นางโสภา  เส้งสุย น.ส.ดนยา   เส้งสุย 6,600.00            15,350.00    2/2563

น.ส.อรอมล  เส้งสุย 6,350.00            2/2563
ด.ญ.นกุานดา     เส้งสุย 2,400.00            2/2563

xxxxxx9665 นส.ภณัฑิรา  ชัยสุวรรณ นส.บษุราคัม  หนสูอน 8,100.00 8,100.00 2/2563
4 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

xxxxxx7501 นางปราณี   รัตนะ ด.ช.อิสรียา   รัตนะ 2,100.00 6,300.00 2/2563
ดญ.รัตนาภรณ์  รัตนะ 2,100.00 2/2563
ด.ช.ธนกร   รัตนะ 2,100.00 2/2563

5 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
xxxxxx2499 นายจรินทร์  ทองปสัโน นางสาวดวงกมล  ทองปสัโน 8,100.00            12,800.00    2/2563

นายณรงค์ฤทธิ์   ทองปสัโน 4,700.00 2/2563
6 โรงเรยีนรอ่นพิบลูยเ์กียรตวิสนุธราภวิฒัก์

xxxxxx7642 นายสมใจ   อนรัุกษ์ นายวชิรภทัร   อนรัุกษ์ 9,400.00 9,400.00 2/2563
xxxxxx6069 นายอาคม   คมวินยั นายวงจร  คมวินยั 3,250.00 3,250.00 2/2563
xxxxxx8583 นางศุภธิดา  จันทร์เกิด ดช.สิทธิศักด์ิ  จันทร์เกิด 2,400.00 2,400.00 2/2563

7 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
xxxxxx6330 นางชนาธิป  ราชภชูงค์ นายศุภณัฐ  ราชภชูงค์ 12,000.00 12,000.00 2/2563

8 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคาร
xxxxxx3386 นายจักรรัตน ์  ภกัดีกิจ ด.ญ.ศุภศิรา  ภกัดีกิจ 2,000.00 2,000.00 2/2563

9 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม
xxxxxx8091 นายวงศกร   พรหมทอง ด.ญ.พิชญธิดา  พรหมทอง 2,900.00 2,900.00 2/2563

10 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
xxxxxx3447 นางสิริรัฐ   แก้วคง ด.ญ.กฤษชนก  แก้วคง 8,100.00 8,100.00 2/2563
xxxxxx3959 นางพัชรี   ยอดรักษ์ นายธนวัฒน ์ ยอดรักษ์ 8,580.00 8,580.00 2/2563

11 โรงเรียนวังหินวิทยาคม
xxxxxx3301 นายสุเทพ   มะสุวรรณ นายภานพุงศ์  มะสุวรรณ 12,500.00 25,000.00 2/2563

น.ส.ณัฐธิดา   มะสุวรรณ 12,500.00 2/2563
12 โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล

xxxxxx1617 นายไชยยันต์  รัตนบรีุ นายรัษฎากร  รัตนบรีุ 9,300.00 9,300.00 2/2563

งบหน้ารายละเอียดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืน มนีาคม 2564



ล าดับที่ เลขที่บัญชี ชือ่-สกุล ผู้ใชส้ิทธิ์ ส าหรับบุตร
 จ านวนเงินที่โอน

เขา้บัญชี
หมายเหตุ

13 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
xxxxxx2927 นางปรีดา  ดิษฐ์สาคร ด.ญ.ปญัญาพร  ดิษฐ์สาคร 2,100.00 4,200.00 2/2563

ด.ช.ศุภกร  ดิษฐ์สาคร 2,100.00 2/2563
14 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

xxxxxx2878 นางรัตนา  วิเวกรวงทอง นายพัฒนพงศ์  วิเวกรวงทอง 9,400.00 9,400.00 2/2563
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

xxxxxx4918 นายศักด์ิชัย  ดวงน า้แก้ว ดญ.ปวริศรา  ดวงน า้แก้ว 2,100.00 4,200.00 2/2563
ดช.ญาณิศา  ดวงน า้แก้ว 2,100.00 2/2563

xxxxxx3559 นายพิชากร   โสตทิพย์ ด.ช.ปญัญ์พิชา   โสตทิพย์ 2,400.00            4,800.00      2/2563
ดญ.ปญิญพัชร์  โสตทิพย์ 2,400.00            2/2563

16 โรงเรียนนบพิต าวิทยา
xxxxxx1858 นางนภิา   ใหม่ชุม ด.ช.ภานเุขต    ใหม่ชุม 2,400.00 2,400.00 1/2563

17 โรงเรียนทุ่งใหญว่ิทยาคม
xxxxxx2107 นายเทียนชัย ยอดทอง น.ส.วรินยุพา ยอดทอง 1,720.00 3,820.00 2/2563

ดญ.พรรณพนชั ยอดทอง 2,100.00 2/2563
xxxxxx0101 นายจ้านงค์   ชัยเพ็ชร ด.ญ.ณัฐกมล  ชัยเพ็ชร 2,100.00 4,500.00 2/2563

ด.ญ.กัญญาภทัร ชัยเพ็ชร 2,400.00 2/2563
xxxxxx4385 นายสมศักด์ิ   ศรีสุขใส ด.ญ.เทพปรียา   ศรีสุขใส 4,200.00 4,200.00 1-2/2563
xxxxxx4745 นายวนติ   หมีรักษา ด.ญ.รุจิระดา   หมีรักษา 3,900.00 3,900.00 1-2/2563
xxxxxx0776 นายประจักษ์  ศรีเมือง ด.ญ.ปณัฑิตา  ศรีเมือง 700.00 2,800.00 2/2563

ด.ช.ปณัณวิชญ์  ศรีเมือง 2,100.00 2/2563
18 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

xxxxxx5538 นายทวีป   วังวิเศษกุศล นายกฤตเมธ   วังวิเศษกุศล 21,850.00 26,500.00 1-2/2563
ด.ญ.กรนนัท์   วังวิเศษกุศล 4,650.00 1-2/2563

xxxxxx7534 นางสาคร  เปาะทอง ดญ.สุทัตตา  เปาะทอง 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx3734 นางอมรรัตน ์ พิกุลทอง นางสาวกมลฉัตร  พิกุลทอง 25,000.00 29,650.00 1/2563

นางสาวภทัรธิดา  พิกุลทอง 4,650.00 1-2/2563
xxxxxx9638 น.ส.ปาริชาติ   เกตุแก้ว ด.ญ.พิชญธิดา   สีนุย้คง 1,200.00 1,200.00 2/2563

19 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
xxxxxx5539 นางสายชล  ชุมโรย นายกฤษฎชินม์  ชุมชอบ 4,900.00 4,900.00 2/2563
xxxxxx5822 นายปราโมทย์  ไชยสิทธ์ ด.ญ.ปญุญาพัฒน ์ ไชยสิทธุ์ 4,800.00 4,800.00 2/2563
xxxxxx5319 นายสุรชัย  แสนภกัดี ดช.ชิษณุพงศ์ แสนภกัดี 4,000.00 4,000.00 1/2563

20 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
xxxxxx3930 นางอุบล ไชยชนะ นายปริญากร  ไชยชนะ 9,400.00 9,400.00 2/2563
xxxxxx9995 นางกรกนก   บญุเนอืง ด.ญ.สุพรรษา   บญุเนอืง 1,150.00 1,150.00 2/2563
xxxxxx4810 นายเจริญ   เรืองรอง น.ส.อภชิญา  เรืองรอง 2,600.00            11,400.00    2/2563

น.ส.ศรีวลัย  เรืองรอง 6,600.00            2/2563
ด.ญ.ณัฐวศา  เรืองรอง 2,200.00            2/2563

21 โรงเรียนธญัญาวดศึีกษา
xxxxxx5252 นางอาภรณ์  รัตนคช น.ส.ประภชัสญา  รัตนคช 10,700.00 10,700.00 2/2563

22 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์



xxxxxx7842 นายสมหมาย   โศภษิฐิกุล น.ส.ชุติกาญจน ์  โศดิษฐิกุล 1,200.00 1,200.00 2/2563
xxxxxx6919 นางอุบล   ศิรพงศ์ประพันธ์ นายธนวัฒน ์ ศริรพงษ์ประพันธ์ 11,500.00 11,500.00 2/2563
xxxxxx6088 นางร้าไพ   ทรัพย์มี  น.ส.ฐิตาภรณ์  ทรัพย์มี 1,600.00 1,600.00 2/2563

23 โรงเรียนโยธนิบ ารุง
xxxxxx7629 นางกุลวัชร์  ลีละพันธุ นายอลงกรณ์  ลีละพันธุ์ 11,500.00 11,500.00 2/2563
xxxxxx6750 นายสุชาติ   สุดตเมือง น.ส.ณิชกานต์   สุดตเมือง 8,100.00 8,100.00 2/2563
xxxxxx9772 นายนวิัฒน ์  อรุณ ด.ญ.ธนชัญา   อรุณ 2,900.00 5,800.00 2/2563

ดช.ภมีศรุตต์ิ  อรุณ 2,900.00 2/2563
xxxxxx2603 นางฮามิดะ   ดาราแมง ดญ.นรูดีนา ดาราแมง 14,060.00 14,060.00 1-2/2563
xxxxxx1127 นายเสฏฐวุมิ (เจียมจิตร์)  เกียรติวทนะนางสาววริศรา  เกียรติวทนะ 10,700.00 10,700.00 2/2563
xxxxxx1726 นางวิชชุดา  เวชสารศรี ด.ญ.ธนชัพร   เวชสารศรี 2,100.00 2,100.00 2/2563
xxxxxx4417 นางปรียานชุ  กิจเกตุ นายบณัฑิต   กิจเกตุ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx6102 นางพรทิพย์   มโนเลิศ น.ส.กันต์กนษิฐ์   มโนเลิศ 10,700.00 15,600.00 2/2563

น.ส.กานต์ชนก  มโนเลิศ 4,900.00 2/2563
24 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

xxxxxx9277 นางสุพรรณี  ชูบวัทอง นางสาวศุภกานต์  ชุบวัทอง 7,740.00            10,490.00    2/2563
ด.ญ.อัญชิสา   ชูบวัทอง 1,800.00            2/2563
ดช.ชานน  ชูบวัทอง 950.00               2/2563

xxxxxx5287 นายธวัชชัย  พันธนติย์ ด.ญ.ณัฎฐา  พันธนติย์ 950.00 950.00 2/2563
xxxxxx6449 นางสุนสิา   พรหมแก้ว น.ส.ภทัราภรณ์   พรหมแก้ว 9,400.00            10,350.00    2/2563

ดช.ณัฐภทัร  พรหมแก้ว 950.00               2/2563
xxxxxx9254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม ด.ช.ณัฐนนัท์   สุขหอม 950.00 950.00 2/2563

25 โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา
xxxxxx7154 นางรัตนา   คะหะวงศ์ นายธีธัช   คะหะวงศ์ 10,700.00          14,900.00    2/2563

นายพีรัช   คะหะวงศ์ 4,200.00            2/2563
26 โรงเรียนชะอวด

xxxxxx1902 นายณรงค์  วังปรีชา น.ส.จริรัชยา   วังปรีชา 12,500.00 12,500.00 2/2563
xxxxxx7990 นางสุจิตรา  สุวรรณา นางสาวกิตติวรรณ  สุวรรณา 11,700.00 11,700.00 2/2563
xxxxxx8160 นางสมศรี   โพทะโสม นายธรรมนญู  โพทะโสม 12,000.00 12,000.00 2/2563

27 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
xxxxxx4648 นางอ้าภา ราชฤทธิ์ นายพันธ์เพชร หวัดเพ็ชร์ 2,400.00 2,400.00 2/2563
xxxxxx6360 นางพิมพ์ประไพ  จันทร์กลับ ด.ช.ภทัรพล   จันทร์กลับ 350.00 350.00 2/2563
xxxxxx4946 นายโชคดี   ใจแน่ นายชโยดม  ใจแน่ 7,000.00            24,100.00    2/2563

นางวชิรวิทย์   ใจแน่ 17,100.00          1-2/2563
28 โรงเรียนเชยีรใหญ่

xxxxxx3949 นางสาววีร์ธิมา  เกลี ยงเสน ดญ.เอวารินทร์  ค้าแก้ว 2,043.25 2,043.25 2/2563
xxxxxx8414 นายสนธยา  สังข์ไข ดช.สิทธิภาคย์  สังข์ไข 2,100.00 4,200.00 2/2563

ดช.สิทธิภมูิ  สังข์ไข 2,100.00 2/2563
xxxxxx6649 นายนนัทยา   สุวรรณมณี ดช.ชัชพล  สุวรรณมณี 600.00 600.00 2/2563
xxxxxx9021 นางเบญจา   พลเดช นายสุวิจักขณ์  พลเดช 9,700.00 9,700.00 2/2563

504,143.25 504,143.25 รวมทั้งสิน้


