
งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ล าดั

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

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนสตรีพัทลุง ศธ04321.06/077

9080928135 นางธญัญารัตน์  สงัขวิ์สุทธ์ิ เดก็หญิงลลัณ์ลลิน  สงัขวิ์สุทธ์ิ 2,900.00                 5,300.00          2/2565

เดก็หญิงนภลดา  สงัขวิ์สุทธ์ิ 2,400.00                 2/2565

8180213374 นางรัตนวรรณ  การประกอบ เดก็ชายธีร์ธวชั  การประกอบ 2,900.00                 2,900.00          2/2565

9570115327 นางสุพรรณี  สุขทอง เดก็หญิงพิชญาภคั  สุขทอง 2,000.00                 2,000.00          2/2565

9080164151 นางปราณี  ณัฐคุณานนท์ นายนรภทัร  ณัฐคุณานนท์ 2,400.00                 3,800.00          2/2565

เดก็ชายณฐกร  ณัฐคุณานนท์ 1,400.00                 2/2565

9570027738 นางปิยนุช  บุญรุ่ง เดก็หญิงประติภารัตน์  บุญรุ่ง 2,900.00                 2,900.00          2/2565

2 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ศธ04321.23/81

9081488147 นางวิลาวณัย ์ อ่อนแกว้ นายณัฐภทัร  อ่อนแกว้ 10,600.00               10,600.00        2/2565

9080238600 นายภานุวฒัน์  ปะรา นายณัฐพนธ์  ปะรา 1,400.00                 1,400.00          2/2565

3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ศธ04321.17/42

9260011787 นางเสาดะ๊  หีมโตะเตะ นายเอกวิทย ์ หีมโตะเตะ 10,600.00               11,300.00        2/2565

เดก็หญิงรมยธี์รา  หีมโตะเตะ 700.00                    2/2565

4 โรงเรียนสตรีพัทลุง

9081521462 นางทิพยว์นั สุกด า นางสาวพนัธุเ์อ้ือ  สุกด า 4,800.00                 9,600.00          1 และ2/2565

เดก็ชายพิทยอ์รรถ  สุกด า 4,800.00                 1 และ2/2565

5 โรงเรียนประชาบ ารุงอุทิตกจิจาทร ศธ04321.10/66

9131219268 นายธงชยั  จนัทร์รักษ์ นางสาวณัชฌา  จนัทร์รักษ์ 7,000.00                 7,000.00          2/2565

9131107907 นายสุเทพ  เรืองคลา้ย นายพลวิชญ ์ เรืองคลา้ย 11,250.00               11,250.00        2/2565

9083182096 นางสาวนริศรา  ศิริเสถียร เดก็ชายพริษฐ์  ไชยมงคล 4,800.00                 4,800.00          1 และ2/2565

6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

9040176515 นางวิลาสินี  ปานเพชร นายภาณุพงศ ์ เยน็ใจ 10,330.00               10,330.00        2/2565

7 โรงเรียนตะโหมด ศธ04321.11/052

9130156440 นางชออ้น  อภยัจิตต์ นายธนธรณ์  อภยัจิตต์ 12,500.00               12,500.00        2/2565

8 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ศธ04321.21/43

9130241413 นางปราณี  ด าช่วย เดก็หญิงวิลนัดา  ด าช่วย 4,800.00                 4,800.00          1 และ2/2565

9 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ศธ04321.24/54

9850005076 นางวชัลี  ชูสกลุ เดก็หญิงกมลชนก  ชูสกลุ 1,528.25                 1,528.25          2/2565

10 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ศธ04321.16/044

9130258146 นายศภุชยั  มากมา เดก็หญิงศิรภรณ์  มากมา 1,528.25                 1,528.25          2/2565

11 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ศธ04321.22/64

9211035481 นางวรรณา  ศรียา นางสาวณัฐวรา  ศรียา 11,750.00               11,750.00        2/2565

9211047218 นายวารวตั  คงสงข์ เดก็หญิงนนัทน์ภสั  คงสงข์ 800.00                    800.00             2/2565

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (พัทลุง)

ประจ าเดอืนมนีาคม 2566



ล าดั

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

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

12 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ศธ04321.21/43

9131341934 นางสาวรัศม์ิศมน  ปาณจิรวาณิช เดก็หญิงธิดานนัธ  คงประสม 3,924.00                 3,924.00          2/2565

9131133371 นายนอม  ทองยอด นายกรวิชญ ์ ทองยอด 10,600.00               10,600.00        2/2565

9131047319 นางอุไรลกัษณ์  ทองบุญ นายพสธร  ทองบุญ 8,300.00                 8,300.00          2/2565

13 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ศธ04321.23/43

9081394630 นางเจริญลกัษณ์  เหมือนจนัทร์ นางสาวชญัญา  เหมือนจนัทร์ 20,000.00               20,000.00        1/2565

9570027894 นางจริยา  สงัขแ์กว้ เดก็ชายจิรายทุธ  สงัขแ์กว้ 4,200.00                 4,200.00          1 และ2/2565

163,110.50             163,110.50      

ท่ี เลขท่ีบญัชี ช่ือ - สกลุ ส าหรับ  จ ำนวนเงนิทีโ่อน หมายเหตุ

1 9081280872 นายรัตน์  อินมณเฑียร นายรัตนภทัร  อินมณเฑียร 25,000.00               1 และ2/2565

25,000                    รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ข้าราชการบ านาญ)

ประจ าเดอืนมนีาคม  2566


