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

1 น.ส.จิราวสั นินทะผล น.ส.สุธีรัฐ  จนัทร์เอียด 1,530.00                                       1,530.00                 2/2565 801309XXXX

2 นางสุจารี  สินภิบาล นายปารณัท  สินภิบาล 1,530.00                                       3,280.00                 2/2565 833007XXXX

ด.ช.คุณาภูมิ  สินภิบาล 1,750.00                                       2/2565

3 นางศิริวรรณ  ช่วยอกัษรน.ส.ณัฐวดี  ช่วยอกัษร 1,100.00                                       2,000.00                 1/2565 779044XXXX

900.00                                          2/2565

4 นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ด.ญ.ชวิศา  คงทน 1,750.00                                       1,750.00                 2/2565 828015XXXX

8,560.00                                       8,560.00                 

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ล าดั

บที่ เลขที่บัญชี ช่ือ-สกลุ ผู้ใช้สิทธ์ิ ส าหรับบุตร  จ านวนเงิน
 จ านวนเงินที่

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ศะ04321.18/470

926022XXXX นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ ด.ญ.บุญรักษา  เกิดสุวรรณ 2,100                      2,100               2/2565

2 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ศธ04321.03/434

908044XXXX นายโชคสุวิชยั  สุภาพาส ด.ช.ภาสุ  สุภาพาส 2,400                      4,800               1/2565

2,400                      2/2565

3 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ศธ04321.03/445

908094XXXX นายภูวไนย  รักจ ารูญ ด.ญ.ศรุตา  รักจ ารูญ 2,900                      5,800               1/2565

2,900                      2/2565

4 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา ศธ04321.14/318

908132XXXX นายธงชยั  โรจนแพทย์ นายวชิรวิทย ์ โรจนแพทย์ 17,300                    17,300             1/2565

5 โรงเรียนชะรัดชนูปถมัภ์ ศธ04321.08/316

913041XXXX นายปิยพงศ ์ หนูด า ด.ญ.ปิยธิดา  หนูด า 2,756                      2,756               2/2565

6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ศธ04321.23/654

904017XXXX นางวิลาสินี  ปานเพชร น.ส.อภิชญา  เยน็ใจ 3,000                      3,000               2/2565

908148XXXX นางวิลาวณัย ์ อ่อนแกว้ นายณัฐภทัร  อ่อนแกว้ 14,400                    14,400             1/2565

790035XXXX น.ส.ธนสิตา  ราชมนตรี ด.ญ.ธนิชา  เรืองสวสัด์ิ 2,044                      2,044               2/2565

908138XXXX นางเรวดี  ดีกล่อม น.ส.ธนียากร  ดีกล่อม 7,740                      7,740               2/2565

7 908081XXXX น.ส.นราวดี  หลิมศิริ ด..ญ.มณัฑิตา  น ้าดอกไม้ 1,529                      1,529               2/2565

61,469                    61,469             

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

รวมทั้งส้ิน

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565

รวมทั้งส้ิน



ท่ี เลขท่ีบญัชี ช่ือ - สกลุ ส าหรับ  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 801123XXXX นายบรรดึก  จิราสิต ด.ญ.พิกลุ  จิราสิต                  1,100.00            1,100.00 2/2565

2 816101XXXX นายตุลา  ยทุธชยั นายจารุวฒัน์  ยทุธชยั                  4,450.00            4,450.00 2/2565

3 814111XXXX นางประกอบ  เพชรนุย้ นายณัฐวุฒิ  เพชรนุย้                  5,450.00          10,200.00 1/2565

                 4,750.00 2/2565

4 816167XXXX นายณัฐดนยั  สายวิจิตร นายกิตติชาติ  สายวิจิตร                10,200.00          10,200.00 2/2565

5 801191XXXX นายถวิล  สารรักษ์ น.ส.ปวรักษ ์ สารรักษ์ 10,600.00               10,600.00        2/2565

6 801061XXXX นายสมนึก  คงนก นายธญัพิสิฏฐ์  คงนก 20,000.00               20,000.00        1/2565

56,550.00               56,550.00        

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

1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ศธ04307.64/651

813117XXXX นางอจันา  ปัจฉิม น.ส.ฐิตา  ปัจฉิม 2,200.00 2,200.00 2/2564

2,200.00 2,200.00 

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

รวมทั้งส้ิน

ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดขอเบิกเงินสวสัดิการคา่ศึกษาบุตร

สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ขา้ราชการบ านาญ)


