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

1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศธ04307.12/222

8010233897 นางสิริภรณ์  นวลศรี นางสาวพลอยชมพ ู นวลศรี 8,100.00 8,100.00 1/2565

8010746487 นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม ด.ญ.สิฎฐิณิศา  จนัทร์ศรี 2,400.00 2,400.00 1/2565

8010425540 นางกนัตยา  กระจาย นายสว่างบุญ  กระจาย 2,200.00 2,200.00 2/2564

2 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ศธ04307.21/674

8150452567 นายวุฒิชยั  จีนเมือง ด.ช.พชัร  จีนเมือง 2,100.00 2,100.00 1/2565

8200238571 นางสาวเสาวลกัษณ์  อนนัตธ์นานุรักษ์ ด.ช.กรกฤต  สุขอนนัต์ 2,671.00 2,671.00 1/2565

8150126783 นางคนึงนิจ  กลีบแกว้ ด.ญ.ชญัญา  กลีบแกว้ 2,100.00 2,100.00 1/2565

8150390200 นางพรนบัพนัจญ ์ สญันุจิตต์ ด.ญ.มกุอนัดา  สญันุจิตต์ 4,800.00 4,800.00 1/2565

3 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ศธ04307.24/148

8150330240 นางสาวสุภาวดี สุขผอม ด.ญ.ยศวดี  ชูทอง 2,100.00 2,100.00 1/2565

8151789638 นางสาวปาริชาติ  เกตุแกว้ นางสาวพิชญธิดา  สีนุย้คง 2,800.00 5,000.00 1/2565

ด.ญ.พริมา  สีนุย้คง 2,200.00 1/2565

4 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกยีรตฯิ ศธ04307.48/252

6795696944 นางกมลภทัร  สถิต ด.ช.ณัฐกิตต์ิ  สถิต 2,500.00 2,500.00 1/2565

8151288205 นางศภุวรรณ  สงแกว้ นางสาวธญัวรัตน์  สงแกว้ 25,000.00 25,000.00 1/2565

5 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ศธ04307.22/214

9839552880 นางกลุยา  รักเพชร ด.ญ.กนกทิพย ์ เพชรรัตน์ 2,400.00 2,400.00 1/2565

8150522328 นางอจัฉราภรณ์  คงแป้น นายณัฐดนยั  คงแป้น 1,250.00 1,250.00 1/2565

6 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ ศธ04307.53/278

6795699390 นายจรูญ  ธานีรัตน์ ด.ช.รัตนกลุ  ธานีรัตน์ 2,500.00 2,500.00 1/2565

9840892576 นายจเร  บุญชูช่วย ด.ญ.สมชัญา  บุญชูช่วย 2,756.75 2,756.75 1/2565

7 โรงเรียนบางขนัวิทยา ศธ04307.31/198

8150049258 นางศศิพิมพ ์ ดว้งคง ด.ช.เขตอนนัต ์ ดว้งคง 2,100.00 2,100.00 1/2565

8010865192 นางอาทิตยา  เจย้ทอง ด.ญ.ศิศิรา  เจย้ทอง 2,100.00 2,100.00 1/2565

8151232692 นายสมศกัด์ิ  พรหมเรืองโชติ ด.ญพลอยพรรณ  พรหมเรืองโชติ 2,100.00 2,100.00 1/2565

8150133038 นางจาริณี  รัตนพนัธ์ ด.ช.ณัฐพนัธ์  รัตนพนัธ์ 2,100.00 4,200.00 1/2565

ด.ญ.ณัฏฐินี  รัตนพนัธ์ 2,100.00 1/2565

8 โรงเรียนวังหินวิทยาคม ศธ04307.32/112

8151406496 นางบุณยกร  อินทร์แกว้ศรี นางสาวธนชัชา  อินทร์แกว้ศรี 2,100.00 2,100.00 1/2565

9 โรงเรียนครีีราษฎร์พัฒนา ศธ04242.49/105

8150366709 นางเพญ็นภา  คูวิบูลยศิ์ลป์ ด.ญ.ศฐุธิกาญจน์  คูวิบูลยศิ์ลป์ 4,800.00 4,800.00 1/2565

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนมถุินายน  2565



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

10 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลมิราชอนุสรณ์ ศธ04307.28/158

9825182520 นางนีรนุช  ช่างคิด นางสาวธมลวรรณ  ช่างคิด 12,500.00 12,500.00 2/2564

8151165758 นางศภุวรรณ สวนจนัทร์ นายสฤษด์ิพงศ ์ สวนจนัทร์ 3/2563เบิกไมไ่ด้

9834157533 นางสาววริดา  ไกรนรา ด.ช.พทัธดนย ์ สวนกลู 2,100.00 2,100.00 2/2564

11 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง ศธ04307.33/106

8141360175 นางสุนีรัตน์  ชูช่วย นายพีระกิตต์ิ  ชูช่วย 3,300.00 1/2564 เบิกไม่ไดเ้กินระยะเวลา

3,300.00 2/2564

12 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ศธ04307.42/133

8011800035 นางสุวรรณี  เก้ือสงัข ์ นายกอ้งภพ  เก้ือสงัข์ 4,800.00 4,800.00 1/2565

107,977.75 107,977.75 

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

1 นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล ด.ญ.ณัฎฐกานต ์ บุญนาค 800 2/2564 8151451912

1,900 1/2565 8151451912

2700

ล าดั

บที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน  จ านวนเงนิทีโ่อนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ศธ04321.02/244

9260199808 นางจุดาลกัษณ์ ศรีโยธา ด.ช.ชนาเมธ  ศรีโยธา 400                         400                  2/2564

2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ศธ04321.06/389

9080372374 นายจินดา  คงเรือง ด.ญ.สุพิชญา  คงเรือง 1,370                      1,370               1/2565

3 โรงเรียนอุดมวิทยายน ศธ04321.27/93

9081387340 นางชชัฎาวรรณ  เรืองติก นางสาวกญัจนสัม ์ ชูเน่ือง 5,900                      5,900               2/2564

4 โรงเรียนเขาชัยสน ศธ04321.25/189

9130167698 นายเอนก  พรหมชาติ นางสาวธนชัพร  พรมชาติ 9,180                      9,180               2/2564

5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ศธ04321.22/178

9211035481 นางวรรณา ศรียา  นายชยัวฒัน์  ศรียา 3,300                      3,300               1/2565

9570213132 นางเนาวรัตน์  ปานเพชร ด.ช.ภควตั  ปานเพชร 4,000                      4,000               1/2565

6 โรงเรียนตะโหมด ศธ04321.11/225

9130156440 นางชออ้น  อภยัจิตต์ นายธนธรณ์  อภยัจิตต์ 880                  1/2564 เบิกไม่ไดเ้กินระยะเวลา

880                         2/2564

25,030                         25,030                 รวมทั้งส้ิน

ประจ าเดอืน มถุินายน  2565

รวมทั้งส้ิน

ประจ าเดอืนมถุินายน 2565

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

รวมทั้งส้ิน

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)


