
งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ล าดั

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

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนโยธินบ ารุง

8221416509 นายสมศกัด์ิ  ทองค า นายชิษณุพงศ ์ ทองค า 12,200.00               13,250.00        2/2565

เดก็ชายภานุเทพ  ทองค า 1,050.00                 2/2565

2 โรงเรียนชะอวด ศธ04307.39/88

8220636815 นางสุพิศ  พงศวิ์ทยารักษ์ นางสาวสุวภทัร  พงศวิ์ทยารักษ์ 25,000.00               25,000.00        1/2565

3 โรงเรียนเสาธงวิทยา ศธ04307.59/80

8151394226 นายวชัรินทร์  อินทรปาน นางสาวณัฐชา  อินทรปาน 22,800.00               22,800.00        2/2565

4 โรงเรียนบางขนัวิทยา ศธ04307.31/101

8150521364 นางสาวเฌอกานต ์ รัตนคช เดก็ชายทองมาโปรด สุขสวสัด์ิ 2,400.00                 2,400.00          2/2565

8151314257 นายอนุพงศ ์ กาสรสุวรรณ นางสาวชนาภา  กาสรสุวรรณ 7,000.00                 7,000.00          2/2565

8151719826 นางปัณวฒัน์  บุญขวญั เดก็หญิงวิมลสิริ  บุญขวญั 1,529.00                 1,529.00          2/2565

8150208526 นางสาวอรวรรณ  ศรีสะอาด เดก็หญิงจารุพิชญา  บวัทิพย์ 4,200.00                 9,000.00          1 และ2/2565

เดก็หญิงวรพิชชา  บวัทิพย์ 4,800.00                 1 และ2/2565

5 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลมิราชอนุสรณ์ ศธ04307.28/104

8350332050 นายวฒันา  จรนิตย์ นางสาวมนสัวรรณ  จรนิตย์ 12,500.00               12,500.00        1/2565

6 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ศธ04307.26/104

9822741715 นางจุฑานาฎ  เมฆเจริญวิวฒันา นายจกัรกฤษฎ ์ เมฆเจริญวิวฒันา 1,300.00                 3,700.00          2/2565

นายณ ฐเศรษฐ์  เมฆเจริญวิวฒันา 2,400.00                 2/2565

8151784385 นายสมศกัด์ิ  ศรีสุขใส เดก็หญิงเทพปรียา  ศรีสุขใส 4,200.00                 4,200.00          1 และ2/2565

9810843232 นางเติมทิพย ์ นิชลานนท์ นายนฏัฐ์สนนัตน์  วรรณทอง 8,500.00                 9,050.00          2/2565

นางสาวอมลณัฐ  วรรณทอง 550.00                    2/2565

9828217880 นางมยรุา  บุญธรรม เดก็ชายเจตนิพิฐ  บุญธรรม 1,900.00                 1,900.00          2/2565

9822040776 นายประจกัษ ์ ศรีเมือง นางสาวบณัฑิตา  ศรีเมือง 800.00                    1,600.00          2/2565

เดก็ชายปัณณวิชญ ์ ศรีเมือง 800.00                    2/2565

9810843968 นางนงรัตน์  เหมทานนท์ นายกฤติน  เหมทานนท์ 25,000.00               25,000.00        1 และ2/2565

9840999699 นางปิยวรรณ  รัตนพนัธ์ นางสาวปุณยวีร์  ชูประสูตร 10,330.50               11,430.50        2/2565

เดก็หญิงธีร์จุฑา  ชูประสูตร 1,100.00                 1 และ2/2565

7 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ศธ04307.30/60

9825857501 นางปราณี  รัตนะ นางสาวอิสรียา  รัตนะ 12,500.00               12,500.00        2/2565

162,859.50             162,859.50      

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประจ าเดอืนมนีาคม 2566

รวมทั้งส้ิน



งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ล าดั

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

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

4870034700 นางว.อิสรา  ชามทอง เดก็หญิงว.วริศรา  ชามทอง 4,800.00                 4,800.00          1 และ2/2565

2 โรงเรียนโยธินบ ารุง ศธ04307.05/170

8281158174 นายมนูญ   หวนัเหลม็ น.ส.นสัรินนัท ์    หวนัเหลม็ 25,000.00               25,000.00        2/2565

8140149772 นายนิวฒัน์   อรุณ ด.ญ.ธนชัญา   อรุณ 2,000.00                 4,900.00          2/2565

ดช.ภีมศรุตต์ิ  อรุณ 2,900.00                 2/2565

8281285923 นางสุนิตา  คงทอง ด.ช.พริษฐ์  คงทอง 2,400.00                 2,400.00          2/2565

4870096102 นางพรทิพย ์  มโนเลิศ น.ส.กนัตก์นิษฐ์   มโนเลิศ 5,350.00                 5,350.00          2/2565

3 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยันครศรีธรรมราช ศธ04307.09/111

8150258523 นางจิตรลดา   อุ่นประเดิม ด.ช.ญาณภทัร   อุ่นประเดิม 1,530.00                 5,530.00          2/2565

ด.ญ.บุญสิตา   อุ่นประเดิม 2,000.00                 2/2565

ดญ.สุวพิชญ ์ อุ่นประเดิม 2,000.00                 2/2565

4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศธ04307.12/138

8010233897 นางสิริภรณ์   นวลศรี นางสาวพลอยชมพ ู นวลศรี 8,100.00                 8,100.00          2/2565

5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศธ04307.12/80

8030509820 นางสาวภทัรธญัมาศ  นะนุ่น เดก็ชายชินวิชญ ์ วุฒิไกรสกลุ 6,600.00                 13,400.00        2/2565

เดก็ชายชนมวิ์ศิษฎ ์ วุฒิไกรสกลุ 6,800.00                 1/2565

6 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ศธ04307.64/150

8280296360 นางพิมพป์ระไพ  จนัทร์กลบั ด.ช.ภทัรพล   จนัทร์กลบั 9,400.00                 9,400.00          2/2565

9824470514 นางชูศรี   รักษาพล ดญ.ภทัรธิดา  บุญทอย 770.00                    770.00             1/2565

7790055623 นางวนิดา  เกล้ียงอุบล ด.ช.พบพริษฐ์ เกล้ียงอุบล 1,530.00                 1,530.00          2/2565

8131122492 นายทวชัชยั   นางนวล น.ส.รัชชุกร  นางนวล 8,750.00                 8,750.00          2/2565

7 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ศธ04307.66/31

8020186530 นายชาญณรงค ์  แกว้ชะฎา นายจกัรรินทร์  แกว้ชะฎา 4,700.00                 4,700.00          2/2565

8 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ศธ04307.63/70

8280019995 นางกรกนก   บุญเนือง น.ส.สุพรรษา   บุญเนือง 900.00                    900.00             2/2565

8281053534 นางจิราภรณ์  สุทิน ดญ.พิชามณห์  สุทิน 4,800.00                 4,800.00          2/2565

9 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ศธ04307.70/27

8281058870 นางจุฑาภรณ์   ทองคงแกว้ นายวชัรวิชญ ์  พรหมมา 3,000.00                 3,000.00          2/2565

10 โรงเรียนเชียรใหญ่

8261220087 นางณิชกลุ   ใจมนต์ นายศิวกร   ใจมนต์ 6,600.00                 6,600.00          3/2564 และ1/2565

11 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ศธ04307.22/129

8150258892 นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้ ด.ช.สณัหณัฐ  เก้ือนุย้ 900.00                    900.00             2/2565

8151289864 นางเพญ็ศรี   หนูหนอง นายสรวิศ   หนูหนอง 15,000.00               15,000.00        2/2565

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประจ าเดอืนมนีาคม 2566



ล าดั

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

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

12 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ศธ04307.23/060

8201209303 นายอดิศกัด์ิ    แขดวง นายพชร   แขดวง 6,625.00                 6,625.00          2/2565

8201216822 นายไสว  คงไพฑูรย์ น.ส.ณัฎฐธิดา  คงไพฑูรย์ 9,100.00                 10,628.25        2/2565

ด.ช.อินทชั  คงไพฑูรย์ 1,528.25                 1 และ2/2565

13 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ศธ04307.21/278

8220317329 นายฤชายสุ  พลายดว้ง ด.ญ.วลยัพรรณ  พลายดว้ง 2,050.00                 2,050.00          2/2565

9816636743 น.ส.ชนิดาภา   จนัทร์มีศรี ด.ญ.มนลดา   รสเจริญ 1,700.00                 1,700.00          2/2565

8150479430 น.ส.บุปผาพรรณ   ทองนวล ด.ช.ธรรมกฤติ   คนคล่อง 2,400.00                 2,400.00          2/2565

149,233.25             149,233.25      

งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

ล าดั

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

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศธ04307.01/138

4110656281 นางปดิวรัดา  ณ อุบล นายธนกฤต  ณ อุบล 19,500.00               22,880.00        2/2565

นางสาวณพชร  ณ อุบล 3,380.00                 1 และ2/2565

2 โรงเรียนเชียรใหญ่ ศธ04307.35/54

8021206179 นางอรัญญา  ทศัน์วิสุทธ์ิ เดก็ชายต่อตระกลู  ทศัน์วิสุทธ์ิ 2,400.00                 4,400.00          2/2565

เดก็ชายพงศพิ์ทกัษ ์ ทศัน์วิสุทธ์ิ 2,000.00                 2/2565

8260429330 นางภทัรา  ชายวงศ์ เดก็ชายนนทพนัธ์  ชายวงศ์ 4,000.00                 8,000.00          1 และ2/2565

เดก็ชายณัฏฐพล  ชายวงศ์ 4,000.00                 1 และ2/2565

8261220087 นางณิชกลุ  ใจมนต์ นางสาวธญัชนก  ใจมนต์ 200.00                    200.00             2/2565

8070318414 นายสนธยา  สงัขไ์ข เดก็ชายสิทธิภาคย ์ สงัขไ์ข 2,400.00                 2,400.00          2/2565

3 โรงเรียนพรหมครีีพิทยาคม ศธ04307.59/80

8010799254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม นางสาวณัฐณิชา  สุขหอม 4,700.00                 14,100.00        2/2565

นายณัฐนนัท ์ สุขหอม 9,400.00                 2/2565

8010504289 นายจรัญ  นิยมวรรณ นางสาวกนัยารัตน์ นิยมวรรณ 7,000.00                 12,150.00        2/2565

นายอภินนัท ์ นิยมวรรณ 5,150.00                 2/2565

4 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ ศธ04307.53/72

8261255301 นายสมพร  ผลอินทร์ นางสาวชญัญากร  ผลอินทร์ 1,530.00                 1,530.00          2/2565

8260205017 นางอาภรณ์  เพชรคงทอง นางสาวโยษิตา  เพชรคงทอง 4,800.00                 5,950.00          1 และ2/2565

นายยศภทัร  เพชรคงทอง 1,150.00                 1 และ2/2565

8261424138 นายสุชาติ  คตน่วม นายณัฐชนน คตน่วม 1,000.00                 5,800.00          1 และ2/2565

นางสาวณัฐชนนัท ์ คตน่วม 4,800.00                 1 และ2/2565

8261460371 นายเกษมสุข  สงัขอุ่์น นายพีรพฒัน์  สงัขอุ่์น 12,500.00               12,500.00        2/2565

รวมทั้งส้ิน

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประจ าเดอืนมนีาคม 2566



ล าดั

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

โอนเข้าบัญชี
หมายเหตุ

5 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ศธ04307.64/150

8131245047 นายปริญญา  นุ่มนอ้ย นายศิรากรณ์  นุ่มนอ้ย 2,400.00                 3,700.00          2/2565

นางสาวปิยะนุช  นุ่มนอ้ย 1,300.00                 2/2565

6 โรงเรียนเฉลมิราชประชาอุทิศ ศธ04307.11/061

8011067540 นางกฤษณา  เก้ินโนนกอก นายธชันนท ์ เก้ินโนนกอก 3,750.00                 3,750.00          2/2565

7 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ศธ04307.21/168

8150041907 นางวิสาขะ  บุญปถมัภ์ นางสาวนรกมล  บุญปถมัภ์ 8,200.00                 8,200.00          2/2565

8 โรงเรียนแหลมราษฎร์

8261166007 นายด ารงคช์ยั  แกว้นพรัตน์ นางสาวยงรภสั  แกว้นพรัตน์ 12,500.00               12,500.00        2/2565

9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

8013130002 นางภารดี  สุขอนนัต์ เดก็ชายอมัรินทร์  สุขอนนัต์ 2,050.00                 2,050.00          2/2565

10 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ศธ04307.62/030

8161552088 นายเจนวิทย ์ ฉลาด เดก็หญิงปภาวรินทร์  ฉลาด 5,513.50                 5,513.50          1 และ2/2565

11 โรงเรียนเสมด็จวนวิทยาคม ศธ04307.29/50

8201203798 นางสุจิรา  รัตนบุรี นางสาวเพชรณิชา  รัตนบุรี 5,000.00                 5,000.00          2/2565

8151098449 นายนิคม  แกว้เรือง นางสาวกอบกาญจน์  แกว้เรือง 10,550.00               10,550.00        1/2565

12 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ศธ04307.18/45

8350145420 นางจิราพร  บุญมาก เดก็หญิงเปรมจิรา  บุญมาก 2,100.00                 4,500.00          2/2565

เดก็ชายปัญญากร  บุญมาก 2,400.00                 2/2565

13 โรงเรียนชะอวด

8220218320 นางสาวจุรีรัตน์  เทพสง เดก็ชายพิชิตชยั  จนัทร์ทอง 500.00                    500.00             2/2565

14 โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ศธ04321.23/43

9837286296 นายอรุณ  รอดสนัติกลุ นางสาวเบญญทิพย ์ รอดสนัติกลุ 12,900.00               12,900.00        2/2565

159,073.50             159,073.50      

ท่ี เลขท่ีบญัชี ช่ือ - สกลุ ส าหรับ  จ ำนวนเงนิทีโ่อน หมายเหตุ

1 8151326069 นางชุติมา  พยหุกฤษ นายชวลันภนต ์ พยหุกฤษ 1,450.00                 2/2565

1,450                      

รวมทั้งส้ิน

งบหน้ารายละเอยีดขอเบิกเงินสวัสดกิารค่าศึกษาบุตร

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช (ข้าราชการ)

ประจ าเดอืนมนีาคม  2566

รวมทั้งส้ิน


