
งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ล าดั

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

1 โรงเรียนควนขนุน ศธ04321.12/508

9081673742 น.ส.อุไรวรรณ  เรืองเพชร นายจารุวิทย ์ ชูบวั 1,600                      1,600.00          1/2565

2 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ศธ04321.16/253

9210222741 นางสุดา  บุญจนัทร์ น.ส.บุษราวดี  บุญจนัทร์ 1,200                      1,200.00          2/2565

3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ศธ04321.06/874

9130011213 นายสุเจน  ปานจนัทร์ นายกยัจภพ  ปานจนัทร์ 8,100                      16,200.00        1/2565

8,100                      2/2565

9833183506 นางเยาวนิตย ์ นวลละออง ด.ญ.เธียรชมพ ูช่วยอินทร์ 1,200                      1,200.00          2/2565

9570449187 นายณัฐฤทธ์ิ  กาญจนกีรณา ด.ญ.สิริกาญจน์  กาญจนกีรณา 2,400                      2,400.00          2/2565 (อายเุกิน3ขวบ)

9081578820 นางสุวรา  โภชนสมบูรณ์ นายกมัปนาท  โภชนสมบูรณ์ 1,400                      1,400.00          2/2565

9080372374 นายจินดา  คงเรือง ด.ญ.สุพิชญา  คงเรือง 1,200                      1,200.00          2/2565

9081785788 นายสุดชาย  สุวรรณมณี น.ส.คีตกานต ์ สุวรรณมณี 7,400                      7,400.00          2/2565

4 โรงเรียนควนขนุน ศธ04321.12/508

9081466720 นายจุมพฏ มาแกว้ น.ส.อญัชิษฐา  มาแกว้ 25,000                    25,000.00        1/2565

5 โรงเรียนตะแพนพิทยา ศธ04321.20/0311

9081863703 นางวาสนา  หนูพว่ง น.ส.พิชญาภา  หนูพว่ง 7,000                      7,000.00          2/2565

6 โรงเรียนอุดมวิทยายน ศธ04321.27/204

9080460664 นางหทยัทิพย ์ ทองศรีชุม น.ส.กรองกาญจน์  ทองศรีชุม 1,500                      1,500.00          1/2565

7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ศธ04321.02/655

9081476114 นายวิสุทธ์ิ  ทองช่วย นพอ.ปิญชาน์  ทองช่วย 4,200                      4,200.00          3/2564

9260059909 นางเตือนใจ  นุ่นเอียด น.ส.ปวิชญา  นุ่นเอียด 25,000                    25,000.00        1/2565

8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ศธ04321.02/660

9080190047 นางหฤทยั  กาแกว้ ด.ช.เคียวจนัทร์  กาแกว้ 2,000                      2,000.00          2/2565

9 โรงเรียนชะรัดชนูปถมัภ์ ศธ04321.08/331

9081408054 นางเอ้ือมพร  รุ่งต  านาน น.ส.รัตน์ชนก  รุ่งต  านาน 12,100                    12,100.00        2/2565

9080909343 นา.ส้อฝีหยะ  เส็มยง้ ด.ญ.ลิยานา  หวาเอียด 1,300                      1,300.00          2/2565

10 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ศธ04321.22/477

9131245501 นางสมคิด  ยีหวงักอง นายรตินนท ์ ยีหวงักอง 983.75                    1,967.50          2/2565

น.ส.ไรบีนา  ยีหวงักอง 983.75                    2/2565

112,667.50             112,667.50      รวมทั้งส้ิน

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565



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

1 นางวิมพวิ์ภา  รักสม ด.ช.ชนกชนม ์ รักสม 2,756.00                                       1/2565 4870400448

นายเดชดนยั  นิลสุวรรณ 1,050.00                                       1/2565

1,050.00                                       2/2565

4,856.00                                       

ท่ี เลขท่ีบญัชี ช่ือ - สกลุ ส าหรับ  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 8010060771 นายอนิรุธ   สิงห์บ ารุง นายอมัรินทร์  สิงห์บ ารุง                12,100.00 2/2565

นายพีรดนย ์ สิงห์บ ารุง                11,200.00 2/2565

2 8201263413 นายวิชรัช  รัตนพนัธ์ น.ส.กลัยวรรณ์  รัตนพนัธ์                  5,000.00 2/2565

3 8151072768 นางรานี  เพชรศรีช่วง นายเมธาสิทธ์ิ เพชรศรีช่วง                12,100.00 2/2565

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาพัทลุง

4 9131082246 นายพิพฒัน์  เหลม็ปาน นายโอซามา่  เหลม็ปาน 6,250                      1/2565

6,250                      2/2565

นายบซัซามีย ์ เหลม็ปาน 21,000                    1/2565

73,900                    

สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ขา้ราชการบ านาญ)

ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

รวมทั้งส้ิน

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดขอเบิกเงินสวสัดิการคา่ศึกษาบุตร


