
ที่ ช่ือ-สกลุ ส าหรับ จ านวนเงิน ภาคเรียน/ปีการศึกษา เลขที่บัญชี หมายเหตุ
1 นายวิเชียร ปาณะพงศ์นายธนกร ปาณะพงศ์                                  2,400.00 2/2565 8011902474

ด.ญ.วิชญาพร ปาณะพงศ ์                                  2,400.00 2/2564 8011902474
2 นายไตรรงค ์สาดแวนางสาวปภาวรินท ์สาดแว                                  7,600.00 2/2564 8010242519

                               12,400.00

ที่ เลขทีบั่ญชี ช่ือ ส าหรับ  จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ หมายเหตุ

1 8010117889 นางนงนภสั ธาระปรีชากลุ นายสรารักษ ์ธาระปรีชากลุ                                   4,570.00 2/2564

2 8261155137 นายวิรัช แสนเสนาะ ด.ญ.รมณัยา แสนเสนาะ                                   1,305.00 2/2564

3 8350512571 นายประโยชน์ ชยัณรงค์ นางสาวกนกนารา ชยัณรงค์                                 15,300.00 2/2564

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพทัลุง ศธ04321/783

4 9839725149 นายสุนทร เทพรักษ ์ นางสาวปวิตรา เทพรักษ์ 2,400                                      2/2564

5 9080105066 นางรัชนี แกว้แกมเกษ นายรัชพล แกว้แกมเกษ 12,600                                    2/2564

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพทัลุง ศธ04321/957

6 9081335766 นายจ ารัส พงศาปาน นายนวกร พงศาปาน 9,600                                      2/2564

45,775                                    

ที่ เลขที่บัญชี ช่ือ ส าหรับ  จ านวนเงินที่โอนเข้าบัญชี หมายเหตุ หมายเหตุ

1 8011462032 นายวิทยา สุวรรณ นายธงธาน สุวรรณ 3,100                               2/2564

2 9812789227 นางยพิุน โกมล นายกิตติพิชญ ์โกมล 7,622                               2/2564

10,722                             

ที่ เลขที่บัญชี ช่ือ ส าหรับ  จ านวนเงินที่โอนเข้าบัญชี หมายเหตุ หมายเหตุ

1 8151072768 นางรานี เพชรศรีช่วง นายเมธาสิทธ์ิ เพชรศรีช่วง 1,305                               2/2564

2 8221209376 นายสุธี พนัธุพิ์พฒัน์ นายสุทธิภทัร พนัธุพิ์พฒัน์ 14,500                             2/2564

15,805                             รวมทั้งส้ิน

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ข้าราชการบ านาญ)
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รวมทั้งสิน

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช



ล าดบัที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน
 จ านวนเงนิทีโ่อน

เข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ศธ04307.60/039

8011234471 นางกนกกาญจน์ พลูพิพฒัน์ นายพยหุเกียรติ พลูพิพฒัน์ 12,500.00 25,000.00 1/2564
12,500.00 2/2564

2 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ศธ04307.17/48
8140029335 นางกมลทิพย ์ชูประดิษฐ์ ด.ญ.รวิสุดา ชูประดิษฐ์ 2,100.00 4,200.00 2/2564

ด.ญ.กีรัตยา ชูประดิษฐ์ 2,100.00 2/2564
8141049631 นางสุนิดา วฒันา นายปิยะวุฒิ วฒันา 10,300.00 10,300.00 2/2564
8350254777 นางอภิญญา บุรีมาศ ด.ช.ธนกฤต บุรีมาศ 2,100.00 2,100.00 2/2564

3 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ศธ04307.63/72

8280570187 นางวนิดา ยเุหลก็ ด.ญ.ณัฐนนัท ์ยเุหลก็ 1,305.00 1,305.00 2/2564
8281103930 นางอุบล ไชยชนะ นายกชกร ไชยชนะ 1,200.00 1,200.00 2/2564

4 โรงเรียนเสมด็จวนวิทยาคม ศธ04307.29/58

8201203798 นางสุจิรา รัตนบุรี ด.ญ.ชญานิษ รัตนบุรี 2,400.00 2,400.00 2/2564
8150350071 นายสุริยา อินทุ่ม ด.ญ.ณัฏฐณิชา อินทุ่ม 2,044.00 2,044.00 2/2564

5 โรงเรียนอนิทร์ธานีวิทยาคม ศธ04307.46/33

8020310401 นายยทุธเดช คงทองค า ด.ช.ปฏิภาณ คงทองค า 2,100.00 2,100.00 1/2564
6 โรงเรียนอนิทร์ธานีวิทยาคม ศธ04307.46/45

8020310401 นายยทุธเดช คงทองค า ด.ช.ปฏิภาณ คงทองค า 2,100.00 2,100.00 2/2564
7 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง ศธ04307.54/57

8261166007 นายด ารงคช์ยั แกว้พรัตน์ นางสาวณิชาภทัร แกว้นพรัตน์ 12,500.00 12,500.00 2/2564
8 โรงเรียนเสาธงวิทยา ศธ04307.51/68

8151286733 นายวิชาญ พรหมศร นางสาวธนพร พรหมศร 8,460.00 8,460.00 2/2564
8161686890 นางจุฑาทิพย ์ยนตโ์ต นางสาวสุคนัธ์ธารา ยนตโ์ต 4,800.00 4,800.00 2/2564

9 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ศธ04307.71/94

8010297895 นางวีณา อินณรงค์ นางสาวนภิสรา อินณรงค์ 2,075.00 3,380.00 1/2564
1,305.00 2/2564

4870211858 นางนิภา ใหมชุ่ม นายภานุเขต ใหมชุ่ม 2,400.00 2,400.00 2/2564
10 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ศธ04307.70/80

8221309478 นายพยสั คีรีพนัธุ์ ด.ช.บรรณวฒัน์ คีรีพนัธุ์ 1/2564 เบิกไปแลว้4000

11 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ศธ04307.64/147

8131172082 นางอจันา ปัจฉิม นางสาวกลุนิษฐ์ ปัจฉิม 7,500.00 21,000.00 1/2564
13,500.00 2/2564

8260065509 นายปริญญา นุ่มนอ้ย นางสาวปิยนุช นุ่มนอ้ย 2/2564 เบิกไปแลว้2400

12 โรงเรียนบางขนัวิทยา ศธ04307.31/111

9520345485 นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์ 2,200.00 2,200.00 2/2564
8151314257 นายอนุพงศ ์กาสรสุวรรณ นางสาวชนาภา กาสรสุวรรณ 3,500.00 10,500.00 1/2564

7,000.00 2/2564
117,989.00 117,989.00 

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน    2565

รวมทั้งส้ิน



ล าดบัที่
เลขทีบั่ญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ

 จ านวนเงนิทีโ่อน

เข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนควนขนุน ศธ04321.12/104

9815125982 นางสาวเนติมา สกลุวิโรจน์ ด.ช.พชร ชูรักษ์ 2,044                                      2,044                   2/2564

9160360240 นายวฒิุชยั บุญญานุวตัร ด.ช.วฒิุกรณ์ บุญญานุวตัร 2,044                                      2,044                   2/2564

9570176199 นางทิตยาภรณ์ รักษายศ ด.ช.ยศภทัร รักษายศ 750                                         750                      2/2564

4,838                               4,838               

ล าดบัที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน
 จ านวนเงินที่

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนขนอมพิทยา ศธ04307.68/87

3630224849 นางสาวปฤณฑรัชต ศรีใหม่ นางสาวเบญญาภา ศรีใหม่ 2,250.00 3,050.00 1/2564

800.00 2/2564

2 โรงเรียนทรายขาววิทยา ศธ04307.56/60

9610047033 นายประเสิรฐ สุขเพง็ ด.ญ.ชลประเสริฐ สุขเพง็ 2,400.00 2,400.00 2/2564

3 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ศธ04307.27/66

9824090843 นางขวญัศิริ อินทฤทธ์ิ ด.ญ.ภทัรินทร์ อินทฤทธ์ิ 1,528.25 1,528.25 2/2564

6,978.25 6,978.25 รวมทั้งส้ิน
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รวมทั้งส้ิน
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