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

1 นางสมนึก  สงทิพย์ น.ส.นนัทิกานต ์ สงทิพย์ 7,100.00                                       2/2565 8151537094

น.ส.นนัทลิน  สงทิพย์ 11,000.00                                     2/2565

18,100.00                                     

ท่ี เลขท่ีบญัชี ช่ือ - สกลุ ส าหรับ  จ  านวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชี หมายเหตุ

1 8011959816 นางชุติรัตน์  สุวรรณทิพย์ น.ส.ณิชารีย ์ สุวรรณทิพย์ 10,800                    2/2565

2 8220261404 นางสมจิตร  คงทองเอียด นายณภทัร  คงทองเอียด 12,200                    2/2565

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาพัทลุง

3 9081406280 นางสุภชัชา  รักษาแกว้ น.ส.นริศลกัษณ์  รักษาแกว้ 10,600                    2/2565

33,600                    

ล าดั

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

1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ศธ04321.23/684

9370179119 นายโชติ  จิตขาว น.ส.ชญานิศ  จิตขาว 4,800                      4,800               1/2565

2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ศธ04321.23/700

9810349866 นส.อุไร  นิตยป์ราณ ด.ช.ณัฎศรัณย ์ภิรมยรั์กษ์ 2,044                      2,044               2/2565

9570229268 น.ส.ลดัดา  แสงจนัทร์ ด.ช.ชณดล  แสงจนัทร์ 960                         3,120               1/2565

ด.ญ.ชณดา  แสงจนัทร์ 2,160                      1/2565

3 โรงเรียนเขาชัยสน ศธ04321.25/462

9081952064 นางวรรณา  แสงจนัทร์ นายคณาธิป  แสงจนัทร์ 9,900                      24,300             1/2565

น.ส.รวิวรรณ  แสงจนัทร์ 14,400                    1/2565

4 โรงเรียนควนขนุน ศธ04321.12/598

9160360240 นายวุฒิชยั  บุญญานุวตัร ด.ช.วุฒิกรณ์  บุญญานุวตัร 2,044                      2,044               2/2565

9081673742 น.ส.อุไรวรรณ  เรืองเพชร นายจารุวิทย ์ชูบวั 1,400                      1,400               2/2565

9081763083 นางสุมณฑา  ศรีชนะ ด.ช.ปัณณวิชญ ์ ศรีชนะ 2,400                      2,400               2/2565

9080106763 นางพรพิมล  ฤทธ์ิเล่ือน ด.ญ.นภสัตศ์รณ์  ฤทธ์ิเล่ือน 400                         400                  2/2565

9081427652 นางจิตรา  คงแกว้ นายภูมิ คงแกว้ 1,400                      1,400               2/2565

9802428906 นางวนัดี  ยอดราช น.ส.สุวพิชญ ์ ยอดราช 2,400                      2,400               2/2565

9081745107 นางสโรชา  เรืองมา ด.ญ.พชุฌาภา  เรืองมา 3,300                      3,300               2/2565

47,608                    47,608             

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

รวมทั้งส้ิน

สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ขา้ราชการบ านาญ)

ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดขอเบิกเงินสวสัดิการคา่ศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565

รวมทั้งส้ิน

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565



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

1 โรงเรียนนาบอน ศธ04307.25/488

8150249508 นายสมศกัด์ิ  ดว้งศรีทอง น.ส.ธรชญาน์  ดว้งศรีทอง 5,000.00 5,000.00 2/2565

8350002786 นายธนิต  ชูมาก นายธรณิศวร์ ชูมาก 4,000.00 4,000.00 2/2565

8151359609 นางณัฏฐ์วรรณ  ศรีแกว้ น.ส.ชนิตา  ศรีแกว้ 12,100.00 12,100.00 2/2565

8150138692 นายอทัธ์อากร อิศรางกรู ณ อยธุยา ด.ช.นิธินนัท ์อิศรางกรู ณ อยธุยา 2,100.00 2,100.00 2/2565

2 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ศะ04307.50/214

9850779926 นางจิรวรรณ  อิสระพงศไ์พศาล ด.ญ.สุกฤตา  ปลอ้งอ่อน 6,800.00 6,800.00 2/2565

4870148293 นายวิชยัรัตน์  ทองทิพย์ ด.ญ.วริษฐา  ทองทิพย์ 2,100.00 4,500.00 1/2565

ด.ช.รฐนนท ์ ทองทิพย์ 2,400.00 1/2565

3 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ศธ04307.65/265

8350354623 น.ส.วิลาวลัย ์ กณัหาวงศ์ ด.ญ.กลัยกร  แกว้มณี 2,400.00 2,400.00 2/2565

8280061614 นางอรอุมา  เกษรสิทธ์ิ น.ส.บุณยาพร  เกษรสิทธ์ิ 1,530.00 1,530.00 2/2565

4 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ศธ04307.10/268

8020134891 น.ส.ณิชปัทม ์ พนัธุรัตน์ ด.ญ.อญัณิชา  โพธิแพทย์ 2,050.00 2,050.00 2/2565

5 โรงเรียนครีีราษฎร์พัฒนา ศธ04242.49/302

8150366709 นางเพญ็นภา  คูวิบูลยศิ์ลป์ น.ส.ศฐุธิกาญจน์  คูวิบูลยศิ์ลป์ เบิกครบตามจ านวนแลว้

8010905615 นางจินตนา  เพช็รคลา้ย น.ส.อาทิตยา  เพช็รคลา้ย 12,100.00 12,100.00 2/2565

4870472325 น.ส.ธญัญารัตน์  นางาม ด.ช.ภทัรนนท ์ จิตตป์ระไพย 2,043.25 2,043.25 2/2565

54,623.25 54,623.25 

รายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าเดอืนธันวาคม 2565

รวมทั้งส้ิน


