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

1 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ศธ04307.22/545

8151475412 นางกฤติกา  จ  านง นายธญัวุฒิ  จ  านง 10,700.00 10,700.00 1/2565

2 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ศธ04307.07/375

8260014688 นางสุมาลี  ใบธน นายสุวฒัน์ไชย  ใบธน 11,250.00 11,250.00 1/2565

8010073369 น.ส.ชญานิษฐ์  เพง็หนู นายวรปรัชญ ์ เพง็หนู 21,200.00 21,200.00 1/2565

3 โรงเรียนขนอมพิทยา ศธ04307.68/409

8130117045 น.ส.แกว้ใจ  ฝ่ังชลจิตร์ ด.ญ.วิสุทธ์ิพนา  ทรัพยส์มบูรณ์ 4,000.00 4,000.00 1/2565

4 โรงเรียนโมคลานประสรรค์ ศธ04307.62/239

8281121718 นางสายสกลุ  เกษรบวั น.ส.มนณภทัร  ทรัพยาสาร 9,050.00 9,050.00 1/2565

5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศธ04307.01/1015

8010695815 นางสุรัชฎา  เนาวสุ์วรรณ น.ส.ศภุาพิชญ ์ เนาวสุ์วรรณ 15,000.00 15,000.00 1/2565

6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ศธ04307.21/002

8150761608 นางมณฑา  ค  าแหง ด.ญ.ณัฐพชัร์  ค  าแหง 2,400.00 2,400.00 2/2564

7 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ ศธ04307.53/565

8261154254 นายสมภาส  เดชสถิตย์ น.ส.พรหมพชร  เดชสถิตย์ 12,500.00 12,500.00 1/2565

8151775351 นางสุภาภรณ์  สงัขะเลขา ด.ญ.นภศร  สงัขะเลขา 4,800.00 4,800.00 1/2565

8260366185 น.ส.นภสัสร  คงจนัทร์ ด.ญ.โศศิษฐา  โสมจนัทร์ 2,100.00 4,500.00 1/2565

ด.ญ.ฐานิตา  โสมจนัทร์ 2,400.00 1/2565

8 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ศธ04307.58/331

8221054569 นายเด่นพงษ ์ สตารัตน์ น.ส.มนนภสั  สตารัตน์ 4,700.00 4,700.00 1/2565

9 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ศธ04307.21/1225

8221263044 นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ด.ช.วชิรวิทย ์ วงศร์อด 4,000.00 4,000.00 1/2565

8151714689 นางวนิดา  วารีรักษ์ นายธนภูมิ  วารีรักษ์ 8,000.00 9,850.00 1/2565

น.ส.พิชามญชุ ์ วารีรักษ์ 1,850.00 1/2565

8151615923 นางรัตนาภรณ์  ไกรนรา นายกฤด์ิ  ไกรนรา 20,000.00 20,000.00 1/2565

10 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ศธ04307.23/236

8201272927 นางปรีดา ดิษฐ์สาคร น.ส.ปัญญาพร  ดิษฐ์สาคร 11,650.00 13,750.00 1/2565

ด.ช.ศภุกร  ดิษฐ์สาคร 2,100.00 1/2565

8201216822 นายสรสิทธ์ิ  คงไพฑูรย์ น.ส.ณัฎฐธิดา  คงไพฑูรย์ 10,800.00 13,471.75 1/2565

ด.ช.อินทชั คงไพฑูรย์ 2,671.75 1/2565

11 โรงเรียนเชียรใหญ่สามคัควีิทยา ศธ04307.37/180

8261182827 นางนาฏชนก  ศรีเจริญ น.ส.กมลลกัษณ์  ศรีเจริญ 17,500.00 17,500.00 1/2565

178,671.75 178,671.75 

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2565

รวมทั้งส้ิน



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

1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ศธ04321.18/470

9261069371 นางมสัยา  ศรีสมดั น.ส.มารีนนา  ดอเลาะ 12,500                    12,500             1/2565

9261102778 นางสุพิศ เน้ือเอ่ียม ด.ญ.สุธีมา  เน้ือเอ่ียม 2,400                      2,400               1/2565

2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ศธ04321.06/782

9839817051 นางนิตธยา  ทองทุ่ม ด.ญ.ณัฐชยา  ทองทุ่ม 1,370                      1,370               1/2565

16,270                    16,270             

ท่ี เลขท่ีบญัชี ช่ือ - สกลุ ส าหรับ  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 8141198661 นางกฤติยา  ชยัณรงค์ น.ส.กนกนารา  ชยัณรงค์ 15,300                    15,300             1/2565

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาพัทลุง

2 9080105066 นางรัชนี  แกว้แกมเกษ นายรัชพล  แกว้แกมเกษ 7,000                      7,000               1/2565

3 9081129260 นายชูสิน  เดชดี นายปุณณภพ  เดชดี 8,450                      8,950               1/2565

ด.ช.ธนดล  เดชดี 500                         1/2565

31,250                    31,250             

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ข้าราชการบ านาญ)

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2565

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2565


