
ล าดับ

ที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ศธ04321.23/136

9040176515 นางวิลาสินี  ปานเพชร นางสาวอภิชญา เยน็ใจ 3,000                      3,000               3/2564

9570229268 นางสาวลดัดา แสงจนัทร์ ด.ช.ชณดล แสงจนัทร์ 2,960                      2,960               1/2564

5,960                      5,960               

ล าดับ

ที่ เลขทีบั่ญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงนิ  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนบางแก้วพทิยาคม ศธ04321.22/145

9211044529 นางมทันา ศิริรักษ์ นายอิฐ ศิริรักษ์ 9,200                           9,200                   2/2564

2 โรงเรียนเขาชัยสน ศธ04321.25/156

9081476114 นายวิสุทธ์ิ ทองช่วย นพอ.ปิญชาน์ ทองช่วย 8,200                           8,200                   2/2564

รวมทั้งส้ิน 17,400                         17,400                 

ล าดับ

ที่ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกลุ ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ  านวนเงิน  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศธ04307.01/355

4870098067 นางขวญัชนก บริรักษธ์นกลุ ด.ญ.นิฏฐา บริรักษธ์นกลุ 2,900.00 2,900.00 2/2564

2 โรงเรียนเชียรใหญ่ ศธ04307.35/88

8021206179 นางอรัญญา ทศัน์วิสุทธ์ิ ด.ช.ต่อตระกลู ทศันวิสุทธ์ิ 2,000.00 4,000.00 2/2564

ด.ช.พงศพิ์ทกัษ ์ทศันวิสุทธ์ิ 2,000.00 2/2564

8261216314 นางจุฑามาศ ยิงยงค์ ด.ญ.อชิรญา ยิงยงค์ 800.00 800.00 2/2564

8260429330 นางภทัรา ชายวงศ์ ด.ช.นนทพนัธ์ ชายวงศ์ 2,000.00 8,000.00 1/2564

2,000.00 2/2564

ด.ช.ณัฎฐพล ชายวงศ์ 2,000.00 1/2564

2,000.00 2/2564

8261220087 นางณิชกลุ ใจมนต์ นายศิวกร ใจมนต์ 2,050.00 5,050.00 1/2564

3,000.00 2/2564

8261162559 นายปราโมทย ์พรหมนิล นางสาวป.ณัฎฑฐิฎา พรหมนิล 2,400.00 4,800.00 1/2564

2,400.00 2/2564
25,550.00 25,550.00 

งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนพฤษภาคม   2565

รวมทั้งส้ิน

งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงนิสวสัดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พทัลุง)

ประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2565

งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

ประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2565

รวมทั้งส้ิน



ล าดับ

ที่ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกลุ ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ  านวนเงิน  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ศธ04307.66/65

8220601590 นายปราโมทย ์ไชยสินธ์ ด.ญปุญญาพฒัน์ ไชยสินธ์ 2/2564 เบิกไปแลว้ 2,000

2 โรงเรียนเสาธงวิทยา ศธ04307.51/79

8151704071 นางรัตติญา บุญเรือง นายภูมิทศัน์ บุญเรือง 7,600.00 7,600.00 2/2564

3 โรงเรียนอนิทร์ธานีวิทยาคม ศธ04307.46/64

3630163386 นายจกัรรัตน์  ภกัดีกิจ ด.ญ.ศภิุศรา ภกัดีกิจ 2,000.00 2,000.00 2/2564

4 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ศธ04307.07/126

8010576832 นางพรทิพย ์อุปถมัภ์ นางสาวอริญชยา อุปถมัภ์ 1/2564 เบิกไปแลว้ 4,800

ด.ช.อฑัฒ์อธิศ อุปถมัภ์ 1,305.00 1,305.00 2/2564

8010711470 นางจินตนา วรรคจนัทร์ นายปัณณวฒัน์ วรรคจนัทร์ 12,500.00 25,000.00 2/2564

12,500.00 3/2564

5 โรงเรียนบางขนัวิทยา ศธ04307.31/146

8150049258 นางศศิพิมพ ์ดวงคง นางสาวขวญันภทัร ดวงคง 2,100.00 2,100.00 2/2564

8150208526 นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาด ด.ญ.จารุพิชญา บวัทิพย์ 2,400.00 9,600.00 1/2564

2,400.00 2/2564

ด.ญ.วรพิชชา บวัทิพย์ 2,400.00 1/2564

 2,400.00 2/2564

8150560122 นางกรองกาญจน์ รักษพ์งศ์ ด.ช.สิปปวฒัน์ รักษพงศ์ 1,900.00 4,300.00 2/2564

ด.ญ.อนัตล์ออ รักษพงศ์ 2,400.00 2/2564

8151673230 นายบดี คิดเหมาะ นางสาวเบญจพร คิดเหมาะ 12,500.00 25,000.00 1/2564

12,500.00 2/2564

6 โรงเรียนโยธินบ ารุง ศธ04307.05/219

9823102201 นางสาววิมล แซ่เด่ียว ด.ญ.อาภาภสั แซ่เด่ียว 2,000.00 4,000.00 1/2564

2,000.00 2/2564

80,905.00 80,905.00 

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนพฤษภาคม   2565

รวมทั้งส้ิน

งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร


