
ที่ ช่ือ-สกลุ ส าหรับ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ภาคเรียน/ปีการศึกษา เลขที่บัญชี

1 นายถาวร  เวชจนัทร์ ด.ช.เตชินท ์ เวชจนัทร์ 1,100 1,100 1/2565 8091438907

2 นางสุจารี  สินภิบาล นายปารณัท  สินภิบาล 2,100 4,600 1/2565 8330070948

ด.ช.คุณาภูมิ  สินภิบาล 2,500 1/2565 8330070948

5,700

ล าดบัที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน  จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ศธ04307.58/87

8151537205 นายสมคิด  ขวญัแกว้ นายสิรภสั  ขวญัแกว้ 10,400.00 22,100.00 1/2564

11,700.00 2/2564

2 โรงเรียนชะอวด ศธ04307.39/254

8220478160 นางสมศรี  โพทะโสม นายเธียรธวชั  โพทะโสม 1,300.00 1/2564 เบิกไม่ไดเ้กินระยะเวลา

1,300.00 2/2564

3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศธ04307.01/453

4110656281 นางปดิวรัดา  ณ อุบล นายธนกฤต ณ อุบล 12,500.00 13,805.00 2/2564

นางสาว ณ พชร ณ อุบล 1/2564 เบิกไม่ไดเ้กินระยะเวลา

1,305.00 2/2564

8280389709 นางรัตติกาล  แกว้บณัฑิตย์ ด.ช.พิรศษุม ์ แกว้บณัฑิตย์ 4,000.00 1/2564 เบิกไม่ไดเ้กินระยะเวลา

4,000.00 2/2564

4 โรงเรียนบางขนัวิทยา  ศธ04307.31/198

8150521364 นางสาวเฌอกานต ์ รัตนคช ด.ช.ทองมาโปรด  สุขสวสัด์ิ 2,400.00 2,400.00 2/2564

8151232692 นายสมศกัด์ิ  พรหมเรืองโชติ นางสาวชตวรรณ  พรหมเรืองโชติ 2,100.00 2,100.00 2/2564

5 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ศธ04307.26/292

9827345346 นางพชัรี  จ้ิวฮวด ด.ญ.พิชญธิดา  จ้ิวฮวด 1/2564 เบิกไม่ไดเ้กินระยะเวลา

6 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ ศธ04307.53/278

8261154254 นายสมภาส  เดชสถิตย์ นางสาวพรหมพชร  เดชสถิตย์ 15,500.00 15,500.00 2/2564

8261155064 นางจินดารัตน์  บุญตามช่วย นางสาววีนสัวรรณ  พจนปรีชา 10,800.00 10,800.00 2/2564

7 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ศธ04307.52/109

8151456442 นายจรูญ  แซ่เหลียว นายอาริยะ  แซ่เหลียว 8,460.00 8,460.00 2/2564

8 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ศธ04307.21/674

8150452567 นายวุฒิชยั  จีนเมือง ด.ช.พชัร  จีนเมือง 2,400.00 2,400.00 2/2564

9 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ศธ04307.22/214

8141426613 นางไพวรรณ  เพชรสงค์ ด.ญ.ปิยวรรณ  เพชรสงค์ 1,900.00 1,900.00 2/2564
84,765.00 84,765.00 รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนมถุินายน  2565

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืน มถุินายน  2565



ล าดบัที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน  จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ศธ04307.23/095

9520384987 นางสาวตวิษา  แกว้จ ารัส ด.ช.พงศป์ณต  ขนุสิทธ์ 2,670.00 2,670.00 1/2565

9520282564 นางวนัดี  ช่วยทุกข ์ ด.ช.วนัทยา  ช่วยทุกข์ 2,670.00 5,340.00 1/2565

ด.ช.วิทยา ช่วยทุกข์ 2,670.00 1/2565

2 โรงเรียนเชียรใหญ่ ศธ04307.35/140

8261220087 นางณิชกลุ  ใจมนต์ นางสาวธญัชนก  ใจมนต์ 4,600.00 4,600.00 1/2565

9520457054 นางสาวออ้ยทิพย ์ บุตรพรม ด.ช.พลกฤต  อ าลอย 2,756.75 2,756.75 1/2565

8260702274 นางรัตติยา  เอียดแกว้ ด.ช.วรภทัร  เอียดแกว้ 2,756.75 2,756.75 1/2565

8261216764 นางนงเยาว ์บุญสุข นางสาวกชพรรณ  บุญสุข 1,900.00 1,900.00 1/2565

8140117390 นางดวงเดือน ณ นคร ด.ช.บุญบูชา  ณ นคร 2,756.00 2,756.00 1/2565

3 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ศธ04307.17/93

7230218683 นางสิรินภา  ถ ้าแกว้ ด.ช.คเชนทร์  ถ  ้าแกว้ 2,020.00 2,020.00 1/2565

4 โรงเรียนโยธินบ ารุง ศธ04307.05/294

6780946273 นางวิไลวรรณ  สามสุวรรณ ด.ช.ธนปัญ  สามสุวรรณ 2,400.00 2,400.00 1/2565

5 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ศธ04307.63/138

8280557113 นางฐิติรัตน์  อนนัต์ นางสาวอภิสรา  อนนัต์ 2,500.00 2,500.00 1/2565

6 โรงเรียนขนอมพิทยา ศธ04307.68/183

8261255301 นายสมพร  ผลอินทร์ นางสาวธญัญากร  ผลอินทร์ 1,850.00 1,850.00 1/2565

9855271009 นางสาวอรอนงค ์ เต่งยี่ภู่ ด.ช.ธนภทัร  โจมฤทธ์ิ 2,756.75 2,756.75 1/2565

7 โรงเรียนเกาะขนัธ์ประชาภบิาล ศธ04307.41/85

8221300942 นางวศิญา  ทองเสน นางสาวพรชนก  สุรินทร์ 2,810.00 2,810.00 1/2565

8 โรงเรียนตรีนิมติรวิทยา ศธ04307.06/105

7790514415 นายเกษมสุข  ลอองศรี ด.ช.ส.เทพบุตร ลอองศรี 1,900.00 1,900.00 1/2565

9 โรงเรียนโศภคณาภรณ์ ศธ04307.45/111

8010327670 นางกาญจนา  ปานสงัข์ นางสาวบุณยวีร์  ปานสงัข์ 2,810.00 2,810.00 

10 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ศธ04307.27/92

8201425472 นางสาวสุวณี  นาคฤทธ์ิ ด.ช.กนัตพงศ ์ คงบ ารุง 2,400.00 4,800.00 1/2565

ด.ช.ปฏิญญา  คงบ ารุง 2,400.00 1/2565

11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศธ04307.01/355

4870098067 นางขวญัชนก บริรักษธ์นกลุ ด.ญ.ณัฐฐา บริรักษธ์นกลุ 2,000.00 4,050.00 1/2565

ด.ญ.นิฏฐา  บริรักษธ์นกลุ 2,050.00 1/2565

12 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ศธ04307.58/87

8151537205 นายสมคิด  ขวญัแกว้ นางสาวขวญัรัตน์ ขวญัแกว้ 4,600.00 4,600.00 1/2565

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนมถุินายน  2565



ล าดบัที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน  จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

13 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ศธ04307.10/39

8020134891 นางสาวณิชปัทม ์ พนัธุรัตน์ ด.ช.ภีมพิชญะ  โพธิแพทย์ 4,000.00 4,000.00 1/2565

14 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ศธ04307.26/205

9828217880 นางมยรุา  บุญธรรม ด.ช.เจตนิพิฐ  บุญธรรม 1,900.00 4,000.00 1/2565

ด.ช.ปรุฬห์  บุญธรรม 2,100.00 1/2565

15 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  ศธ04307.64/245

9520173358 นางวิจิตรา  บุญส าราญ ด.ช.ธนดล  บุญส าราญ 2,400.00 2,400.00 1/2565

9825083247 นายปิยะรัฐ  อารมณ์ ด.ญ.ตสันีม  อารมณ์ 600.00 1,200.00 1/2565

ด.ญ.อยัริม  อารมณ์ 600.00 1/2565

8280324461 นางหรรษภรณ์  ภู่พนัธ์ตระกลู ด.ญ.ปารณีย ์ ภู่พนัธ์ตระกลู 4,000.00 8,000.00 1/2565

ด.ญ.ปรียาภรณ์  ภู่พนัธ์ตระกลู 4,000.00 1/2565

16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศธ04307.01/453

8010084859 นายพฒิุพงศ ์ ทุ่งสว่าง ด.ญ.พิมพศ์า  ทุ่งสว่าง 4,800.00 4,800.00 1/2565

3630430147 นายกวี  เช้ือชมสุข ด.ช.ปกฉตัร  เช้ือชมสุข 1,850.00 1,850.00 1/2565

81,526.25 81,526.25 รวมทั้งส้ิน


