
ที� โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ� เลขที�บัญชี ชื�อ สําหรับ จํานวนเงินที�โอนเข้าบัญชี หมายเหตุ

สพม.12

1 xxxxxx0948 นางสุจารี   สินภิบาล ด.ช.ปารณัท   สินภิบาล 1,950.00 1/2562

2 xxxxxx9518 นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน นายจิรายุทธ์     อินทร์ปาน 200.00 3/2561

3 xxxxxx7637 นางพาตวรรณ   ปรุเขตต์ น.ส.อัญชลีพร (เกล้าลฎา)  ปรุเขตต์ 4,200.00 3/2561

6,350.00 

ลําดับที� โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ� เลขที�บัญชี ชื�อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ� สําหรับบุตร จํานวนเงินที�โอนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 รร.ทางพูนฯ

xxxxxx9345 นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล นางสาวกรวิภา  เพ็ญนุกูล 6,500.00 2/2561

2 รร.วิเชียรประชาสรรค์

xxxxxx3484 นางกรรณิกา   นิ่มนวล นายปวีณกร   นิ่มนวล 1,980.00 1/2561

3 รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

xxxxxx4569 นายเด่นพงษ์   สตารัตน์ น.ส.มนนภัส   สตารัตน์ 9,400.00 2/2561

xxxxxx9563 นายกิตติณัฎฐ   จันทรจิตจิงใจ น.ส.ดลดา   จันทรจิตจิงใจ 10,600.00 2/2561

xxxxxx9665 นส.ภัณฑิรา  ชัยสุวรรณ นส.บุษราคัม  หนูสอน 9,000.00 2/2561

4 รร.ทุ่งสงวิทยา

xxxxxx5898 นางฐิรกานต์   สุขยา น.ส.อรจิรา   สุขยา 600.00 3/2561

xxxxxx3908 นางพรทิพย์   เชยบัวแก้ว ด.ช.พศวัต   เชยบัวแก้ว 600.00 2/2561

ด.ช.พศวีร  เชยบัวแกว 2,100.00 2/2561

5 รร.พระพรหมฯ

xxxxxx5361 นายจรัญ   ชัยทองสุขทอง  นายเกียรติสุข   ชัยทองสุขทอง 9,640.00 2/2561

xxxxxx0658 นางจิราวรรณ  ปรีชา นายธนวัฒน์  ปรีชา 1,800.00 3/2561

ด.ญ.ธัยมัย  ปรีชา 2,756.50 1/2562

6 รร.สิชลคุณาธารฯ

xxxxxx4946 นายโชคดี   ใจแน นายชโยดม  ใจแน 3,300.00 2/2561

7 รร.โยธินบํารุง

xxxxxx2603 นางฮามิดะ   ดาราแมง ด.ญ.นูรไลนา   ดาราแมง 1,800.00 2/2561

xxxxxx6750 นายสุชาติ   สุดตเมือง น.ส.ณิชกานต์   สุดตเมือง 8,100.00 2/2561

xxxxxx3169 นายจํานงค์   สิงห์สุวรรณ น.ส.ภารดี   สิงห์สุวรรณ 3,300.00 2/2561

8 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช         แบบ  4211     

หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื�น - สพม.12

รวมเบิกทั�งสิ�น



xxxxxx3089 นายสุวรรณ   ดิษฐฐาน นายสุวภัทร    ดิษฐฐาน 4,950.00 2/2561

น.ส.ชญานิษฐ   ดิษฐฐาน 11,500.00 2/2561

9 รร.พรหมคีรีฯ

xxxxxx1931 นายพานิช  จันทวี น.ส.ปวันรัตน   จันทวี 10,000.00 2/2561

xxxxxx9254 นางเบญจวรรณ  สุขหอม น.ส.ณัฐณิชา  สุขหอม 9,400.00 2/2561

xxxxxx5287 นายธวัชชัย  พันธนิตย์ ด.ช.พันธวัช  พันธนิตย์ 950.00 2/2561

ด.ญ.ณัฎฐา  พันธนิตย์ 950.00 2/2561

xxxxxx6397 นายสัญญา  ทองพันธ์ ด.ญ.ปาลิดา  ทองพันธ์ 1,760.00 2/2561

10 รร.ธัญญาวดีฯ

xxxxxx2412 นายธเนศ   บัวแก้ว น.ส.ณัฐสุดา    บัวแกว 4,600.00 2/2561

11 รร.สิชลประชาสรรค์

xxxxxx5319 นายสุรชัย  แสนภักดี นส.วริศรา  แสนภักดี 7,000.00 2/2561

xxxxxx4040 นางพาณิภัค  แซภู นายกันตพัฒน  นาคอนันท 975.00 1/2561

12 รร.เชียรใหญ่

xxxxxx9021 นางเบญจา  พลเดช นางสาวบุญสิตา  พลเดช 8,000.00 2/2561

นส.ธมนวรรณ  พลเดช 9,900.00 2/2561

13 รร.วังหินฯ

xxxxxx3301 นายสุเทพ   มะสุวรรณ น.ส.ณัฐธิดา   มะสุวรรณ 12,500.00 2/2561

นายภานุพงศ์  มะสุวรรณ 12,500.00 2/2561

14 รร.ทรายขาวฯ

xxxxxx6296 นายอรุณ   รอดสันติกุล น.ส.เบญญทิพย์   รอดสันติกุล 1,950.00 2/2561

15 รร.ชะอวด

xxxxxx7990 นางสุจิตรา  สุวรรณา นางสาวกิตติวรรณ  สุวรรณา 500.00 2/2561

16 รร.ท่านครฯ

xxxxxx7928 นางวิชชุดา   เพ็ชรภิรมย นายพิชญตม   เพ็ชรภิรมย 12,500.00 2/2561

17 รร.ก้างปลาฯ

xxxxxx8298 นายสุชาติ  แก้วหล้า น.ส.เกวลี   แกวหลา 13,000.00 2/2561

18 รร.สตรีทุ่งสง

xxxxxx7671 นางปาริชาติ   สุขแกว ด.ช.กฤตภัค   อักษรภักดี 2,200.00 2/2561

ด.ญ.ธนพร   อักษรภักดี 2,100.00 2/2561

19 รร.บางขันฯ

xxxxxx8475 นางอุไรวรรณ  ทองชัย นายกฤตพล  ทองชัย 25,000.00 2/2561

xxxxxx2196 นายวิรัช   รัตนกระจาง น.ส.วริสรา   รัตนกระจาง 4,200.00 3/2561

20 รร.คงคาประชารักษ์



xxxxxx8870 นางจุฑาภรณ   ทองคงแกว น.ส.ชญาภัส  ทองคงแกว 12,100.00 2/2561

21 รร.ขนอมพิทยา

xxxxxx9798 นายธํารง   ชูจันทร น.ส.จารุวรรณ   ชูจันทร 12,400.00 2/2561

22 รร.เบญจมราชูทิศ

xxxxxx8352 นายชัยยุทธ   ฤทธิจักร นายกฤตยชญ์   ฤทธิจักร 200.00 3/2561

นายกฤตกร  ฤทธิจักร 8,775.00 2/2561

xxxxxx1570 นายพหล  จุลนวล นส.นฐพัชร  จุลนวล 3,000.00 2/2561

xxxxxx0689 นายบุญพา   ยานพะโยม (นางดีรูบา) น.ส.นาเดีย   ยานพะโยม 8,050.00 2/2561

นายชารีฟ  ยานพะโยม 12,000.00 2/2561

ด.ญ.ชานียา   ยานพะโยม 1,950.00 2/2561

xxxxxx0670 นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี ด.ชณัฐพัชร์  รัตนบุรี 1,750.00 1/2562

288,136.50 

ลําดับที� โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ� เลขที�บัญชี ชื�อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ� สําหรับบุตร จํานวนเงินที�โอนเข้าบัญชี หมายเหตุ

1 รร.อุดมวิทยายน

xxxxxx2707 นายสมนึก   ขุนณรงค์ น.ส.ธัญรัตน์   ขุนณรงค์ 7,000.00 2/2561

2 รร.ควนพระสาฯ

xxxxxx4147 นายจุฑา   หลีวิจิตร ด.ญ.ชนากานต  หลีวิจิตร 2,400.00 1/2561

ด.ญ.ชนากานต  หลีวิจิตร 2,400.00 2/2561

3 รร.พัทลุงพิทยาคม

xxxxxx7406 นางเนาวรัตน   ขุนทอง ด.ช.กฤตคเมธ   ขุนทอง 1,150.00 2/2561

4 รร.สตรีพัทลุง

xxxxxx0637 นายวิเชียร   คําคง นส.พรหมสง  คําคง 8,500.00 2/2561

xxxxxx2939 นายพีรธัช   สําราญดี นายปรเมษฐ   สําราญดี 12,000.00 2/2561

5 รร.ปากพะยูนฯ

xxxxxx8777 นายธงชัย   แกวชูเสน นายอริยธัช   แกวชูเสน 1,960.00 2/2561

xxxxxx8367 นายปรีชา   มากมณี นายลือชา  มากมณี 14,500.00 2/2561

6 รร.หารเทาฯ

xxxxxx5790 นางนภาวรรณ   แก้วทอง ดช.สิปปากร  แก้วทอง 1,528.25 2/2561

51,438.25 

                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     

รวมทั�งสิ�น

รวมทั�งสิ�น



ที่ โรงเรียน/ผูมีสิทธิ์ เลขที�บัญชี ชื่อ สําหรับ จํานวนเงินที่โอนเขาบัญชี หมายเหตุ

1 xxxxxx6194 นายสุนทรพิพิธ  สงหนู นส.นจันพร  สงหนู 4,200.00 3/2561

2 xxxxxx6278 นายเอกรัฐ   เพ็งจันทร น.ส.ชุดาภา   เพ็งจันทร 350.00 1/2561 (ซอม)

3 xxxxxx1080 นายประสิทธิ�  กฐินทิพย์ นายศาศวิชย  กฐินทิพย 3,250.00 2/2561

4 xxxxxx7119 นายสมเกียรติ  โอฐวารี นายชรินทร  โอฐวารี 8,150.00 2/2561

5 xxxxxx6653 นายถวิล   สารรักษ์ น.ส.สิริรักษ    สารรักษ 4,200.00 3/2561

น.ส.ปวรักษ    สารรักษ 2,400.00 2/2561

6 xxxxxx1896 นายวรภัทร   รักดี นายภูริวิทย์   รักดี 5,200.00 3/2561

27,750.00 รวมเบิกทั้งสิ้น

                              หลักฐานการโอนเงินคาการศึกษาบุตรขาราชการบํานาญ     แบบ  4211     
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