
ที� ศธ 04242/                    วันที�   29   มีนาคม  2562 ขอส่งเช็คเพื�อโอนเงินเข้าบัญชีเงินผู้มีสิทธิ�ในสังกัด

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช ประจําเดือน  มีนาคม  2562

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

เลขที�..........................ตามรายละเอียดดังนี�

ที� โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ� เลขที�บัญชี ชื�อ สําหรับ
 จํานวนเงินที�โอน

เข้าบัญชี
หมายเหตุ

สพม.12 61,500.00    

1 xxxxxx6903 นางวันเพ็ญ  ดําแก้ว นายภูมิพัฒน์  ดําแก้ว 13,200.00            1/2561

นายภูมิพัฒน์  ดําแก้ว 11,800.00            2/2561

น.ส.ธนัชชา  ดําแก้ว 11,200.00            1/2561

น.ส.ธนัชชา  ดําแก้ว 11,600.00            2/2561

น.ส.ธนัชชา  ดําแก้ว 2,200.00              3/2561

2 xxxxxx2996 นายวีระพันธ์   โชติวัน นายชุติ     โชติวัน 11,500.00            2/2561

61,500.00            

                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช         แบบ  4211     

ที� ศธ 04242/                    วันที�   29   มีนาคม  2562 ขอส่งเช็คเพื�อโอนเงินเข้าบัญชีเงินผู้มีสิทธิ�ในสังกัด

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช ประจําเดือน  มีนาคม  2562

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

เลขที�..........................ตามรายละเอียดดังนี�

ลําดับ

ที�
โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ� เลขที�บัญชี ชื�อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ� สําหรับบุตร

 จํานวนเงินที�โอน

เข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 รร.โมคลานประชาสรรค์ 9,400.00      

xxxxxx2224 นายถาวร  ยอดเจริญ นางสาวธัญญาภรณ์  ยอดเจริญ 9,400.00              2/2561

2 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 27,400.00    

9810844301 นางจิรวรรณ   สุทธิมาศ ด.ช.เอราวัต   สุทธิมาศ 1,000.00              2/2561

xxxxxx9699 นางปิยวรรณ  รัตนพันธ์ น.ส.ปุณยวีร์  รัตนพันธ์ 1,000.00              2/2561

ด.ญ.ธีร์จุฑา   รัตนพันธ์ 2,100.00              2/2561

xxxxxx0776 นายประจักษ์  ศรีเมือง ด.ช.ปัณณวิชญ์  ศรีเมือง 2,100.00              2/2561

xxxxxx4385 นายสมศักดิ�   ศรีสุขใส ด.ช.ภูตะวัน   ศรีสุขใส 2,400.00              2/2561

ด.ญ.เทพปรียา   ศรีสุขใส 2,100.00              2/2561

หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื�น - สพม.12

รวมเบิกทั�งสิ�น



xxxxxx2696 นายกิตติ  โทบุรี นายเทพพิทักษ์  โทบุรี 12,500.00            2/2561

xxxxxx5077 นายอภัยรัตน   บัวเผียน นายอภิวัฒน   บัวเผียน 800.00                 2/2561

นายอภิวัฒน   บัวเผียน -                       2/60  เบิกไม่ได้

นส.จิรัชญา  บัวเผียน 1,000.00              1/2561

xxxxxx5346 นางพัชรี   จิ�วฮวด ด.ญ.พิชญธิดา   จิ�วฮวด 2,400.00              2/2561

3 รร.ชะอวด 48,000.00    

xxxxxx1902 นายณรงค  วังปรีชา นายธนกฤต   วังปรีชา 12,500.00            2/2561

xxxxxx7924 นายกรุงทอง  มามาก ด.ช.ณัฐพัฒน  มามาก 2,400.00              1/2561

ด.ญ.ณัฐรดา  มามาก 2,400.00              2/2561

ด.ช.ณัฐพัฒน  มามาก 2,400.00              1/2561

ด.ญ.ณัฐรดา  มามาก 2,400.00              2/2561

xxxxxx3689 นางผาณิตา   ประพันธบัณฑิต น.ส.มณฑิตา   ประพันธบัณฑิต 12,500.00            2/2561

xxxxxx9902 นางจุรีย   ชื่นบาน ด.ช.ภูริณัฐ  ชื่นบาน 2,000.00              2/2561

ด.ช.ณัฐกรณ   ชื่นบาน 2,400.00              2/2561

xxxxxx6809 นายวิโรจน  ทองรักษ น.ส.กรกนก   ทองรักษ 9,000.00              2/2561

4 รร.ท่านครฯ 31,650.00    

xxxxxx7624 นายพยงค์   บุญฤกษ์ น.ส.เพชรฤกษ์  บุญฤกษ์ 1,950.00              2/2561

ด.ญ.พชรฤกษ์  บุญฤกษ์ 1,800.00              2/2561

xxxxxx6330 นางชนาธิป  ราชภูชงค นายศุภณัฐ  ราชภูชงค 12,000.00            2/2561

xxxxxx7889 นางนงนภัส   ธาระปรีชากุล นายสรารักษ  ธาระปรีชากุล 9,400.00              2/2561

xxxxxx6881 นายสุนทร   ทองเอียด นายวุฒิภัทร     ทองเอียด 6,500.00              2/2561

5 รร.สตรีทุ่งสง 12,500.00    

xxxxxx3221 นายสง่า   นาวารัตน์ นายกษิดิศ   นาวารัตน์ 4,400.00              2/2561

นายกษิวัชร  นาวารัตน์ 1,500.00              2/2561

นายกษิวัชร  นาวารัตน์ 1,200.00              1/2561

นายกษิวัชร  นาวารัตน์ 1,200.00              2/2561

xxxxxx9205 นางณัฏฐ์กานดา  ดําศรี ด.ญ.ณัฐปภัร์  ดําศรี 2,100.00              2/2561

ด.ช.ศิรภัส  ดําศรี 2,100.00              2/2561

6 รร.บางขันฯ 9,300.00      

xxxxxx6144 นางนิภาพร   ศิริรักษ์  ด.ญ.กมลพร   ศิริรักษ์ 2,400.00              2/2561

 ด.ญ.นิชา    ศิริรักษ์ 2,400.00              2/2561

xxxxxx2038 นางพรทิพย   ไวยรัตน ด.ช.ภูรินทร  ไวยรัตน 2,100.00              2/2561

ด.ญ.กวิสรา   ไวยรัตน 2,400.00              2/2561

7 รร.ธัญวดีฯ 10,700.00    



xxxxxx5252 นางอาภรณ  รัตนคช น.ส.ประภัชสญา  รัตนคช 10,700.00            2/2561

8 รร.ละอายฯ 25,450.00    

xxxxxx3770 นางรัตนา   ศรียาเทพ น.ส.ปกฉัตร    ศรียาเทพ 10,000.00            2/2561

น.ส.ณิชาภัทร  ศรียาเทพ 2,300.00              2/2561

xxxxxx0093 วาที่ รต.วิเชียรรัตน  สิขิวัฒน น.ส.นลินนิภา    สิขิวัฒน 7,000.00              2/2561

xxxxxx9335 นางกมลทิพย์  ชูประดิษฐ์ ด.ญ.รวิสุดา  ชูประดิษฐ์ 2,100.00              2/2561

xxxxxx4777 นางอภิญญา   บุรีมาศ ด.ช.ธนกฤต   บุรีมาศ 2,400.00              2/2561

xxxxxx2609 นางอุไรวรรณ   นรินทร ด.ช.เขมณัฐ  นรินทร 1,650.00              2/2561

9 รร.ควนเกยฯ 8,900.00      

xxxxxx5186 วาที่รอยตรี  อัครเดช  สินภิบาล นายกษิดิศ  สินภิบาล 2,400.00              2/2561

xxxxxx6069 นายอาคม   คมวินัย นายวงจร    คมวินัย 6,500.00              2/2561

10 รร.ขนอมพิทยา 12,000.00    

xxxxxx9801 นายวิรุณ   แกวปกษา นายปยชนน   แกวปกษา 12,000.00            2/2561

11 รร.แหลมราษฎร์ฯ 5,450.00      

xxxxxx2987 นายประจักษ  วัฒพรหม นายศวัสกร  วัฒพรหม 2,200.00              2/2561

xxxxxx6007 นายดํารงคชัย   แกวนพรัตน นายกันตภณ   แกวนพรัตน 3,250.00              2/2561

12 รร.เฉลิมราชฯ 19,000.00    

xxxxxx6705 นางไรหยาด   มะหโมดี นายถกเกียรติ   มะหโมดี 1,500.00              2/2561

xxxxxx2499 นายจรินทร์  ทองปัสโน นางสาวดวงกมล  ทองปัสโน 8,100.00              2/2561

นายณรงค์ฤทธิ�   ทองปัสโน 9,400.00              2/2561

13 รร.ทุ่งสงวิทยา 12,600.00    

xxxxxx6615 นางจินดา   ไตรภูมิ นายกณพ  ไตรภูมิ 5,500.00              2/2561

xxxxxx1708 นางปรียา   บุญให้ผล ด.ช.นิติ    บุญให้ผล 5,000.00              2/2561

นายญัตติ    บุญให้ผล 2,100.00              2/2561

14 รร.สระแก้วรัตนวิทย์ 9,400.00      

xxxxxx3930 นางอุบล ไชยชนะ นายปริญากร  ไชยชนะ 9,400.00              2/2561

15 รร.ก้างปลาวิทยาคม 11,700.00    

xxxxxx3106 นางอุทัย   พิกุลงาม น.ส.ภัทรสุดา   พิกุลงาม 9,300.00              2/2561

xxxxxx3108 นางสาวอาทิตตา  ยวงนาค ด.ญ.นันท์นภัส  หนูนุ่น 2,400.00              2/2561

16 รร.คงคาประชารักษ์ 1,800.00      

xxxxxx2326 นางกนกพร   เลนทัศน ด.ช.ณภัทร   เลนทัศน 1,800.00              2/2561

17 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 5,750.00      

xxxxxx7884 นางจริยา  จิตสํารวย นส.พัชราวรรณ  จิตสํารวย 5,750.00              2/2561

18 รร.สิชลคุณาธารฯ 78,730.00    



xxxxxx2082 นางอัจนา  ปจฉิม ดญ.ฐิตา  ปจฉิม 350.00                 2/2561

นส.กุลนิษฐ  ปจฉิม 1,980.00              1/2561

นส.กุลนิษฐ  ปจฉิม 1,200.00              2/2561

xxxxxx1458 นายไพศาล  อังคณานนท น.ส.อันติมา   อังคณานนท 12,500.00            1/2561

น.ส.อันติมา   อังคณานนท 12,500.00            2/2561

xxxxxx6360 นางพิมพประไพ  จันทรกลับ ด.ช.ภัทรพล   จันทรกลับ 350.00                 2/2561

xxxxxx0595 นางกาญจนา  พรหมคีรี นายธนวัฒน  พรหมคีรี 12,000.00            2/2561

xxxxxx7153 นายเชษฐา  ชื่นบาน น.ส.ณัฐนรี   ชื่นบาน 12,500.00            2/2561

xxxxxx5047 นายปริญญา  นุมนอย นายศุภวิชญ    นุมนอย 12,500.00            2/2561

ด.ญ.ปยนุช   นุมนอย 350.00                 2/2561

xxxxxx3289 นายสุวัฒน  เมธาชุมันต น.ส.ธัญวรัตน   เมธาชุมันต 12,500.00            2/2561

นางจารุ  หนูชนะจิตร ดช.ปริญญ  หนูชนะจิตร -                       ใช้สิทธิครบแล้วเมื�อเทอม 1/61

19 รร.ประสาธน์ฯ 27,100.00    

xxxxxx8993 นางอรสา   ชุมชาตรี นานยวรเมธ   ชุมชาตรี 12,500.00            2/2561

xxxxxx0175 นางสุนีรัตน์  ชูช่วย ด.ช.พีระกิตติ�  ชูช่วย 2,100.00              2/2561

xxxxxx7810 นายธนิต   ทองถึง น.ส.หทัยภัทร   ทองถึง 12,500.00            2/2561

20 รร.วังหินวิทยาคม 12,000.00    

xxxxxx3253 นายไมตรี   ไชยศร น.ส.อันดามัน   ไชยศร 12,000.00            2/2561

21 รร.เชียรใหญ่ 16,000.00    

xxxxxx0452 นางปัทมพร(สุภาพร)  คงทอง( ขวัญนายพงศพัศ   ขวัญมิ�ง 12,000.00            2/2561

xxxxxx6179 นางอรัญญา  ทัศนวิสุทธิ� ด.ช.ต่อตระกูล  ทัศนวิสุทธิ� 2,000.00              2/2561

ด.ช.พงศ์พิทักษ์  ทัศนวิสุทธิ� 2,000.00              2/2561

22 รร.เบญจมราชูทิศ 80,950.00    

xxxxxx5868 นายประสิทธิพร   พรหมเพชร น.ส.ญาณิศา   พรหมเพชร 11,000.00            2/2561

xxxxxx8270 นางจิรายุ   สุวรรณา น.ส.ณัฐนิชา  สุวรรณา -                       เทอม 2/61 เบิกเต็มแล้ว

xxxxxx3544 นายบรรดร  สุราราช น.ส.ศิริอรดา   สุราราช 12,100.00            2/2561

xxxxxx3901 นายธวัช  ไกรนุกูล น.ส.ฐานธีร์  ไกรนุกูล 6,500.00              2/2561

xxxxxx2704 นางบุษกร  รักเกาะรุง นายณัฐกิตติ์   รักเกาะรุง 6,500.00              2/2561

นายปองคุณ   รักเกาะรุง 4,100.00              2/2561

xxxxxx4191 นางจิราภรณ์  ชูตั�งต้น นายศุภกฤต  จุติภาค 11,000.00            2/2561

xxxxxx1570 นายพหล  จุลนวล นายชยณัฐ  จุลนวล 7,000.00              2/2561

xxxxxx9860 นางรักษชล  พัสดุสาร นายชนาธิป   พัสดุสาร 7,000.00              2/2561

นายศุภณัฐ   พัสดุสาร 9,000.00              2/2561

xxxxxx2163 นางตรีชฎา   จิตมนัส น.ส.นลัทภัทร  จิตมนัส 1,950.00              2/2561



xxxxxx9557 นางสาวสุดา  จิตรวิบูลย์ เด็กหญิงวรฉัตร  ธานีรัตน์ 2,400.00              1/2561

เด็กหญิงวรฉัตร  ธานีรัตน์ 2,400.00              2/2561

23 รร.วิเชียรประชาสรรค์ 9,400.00      

xxxxxx6765 นายอรัญญา   ชัยจันดี นายธัญญวัฒน  ชัยจันดี 9,400.00              2/2561

24 รร.นาบอน 37,250.00    

xxxxxx6829 นางพรพนา  ชวยรักษา นส.ธัญชนก  ชวยรักษา 2,400.00              1/2561

xxxxxx2216 นางมนทกานติ   ยะโกะ น.ส.อภิชญา   ยะโกะ 12,500.00            2/2561

xxxxxx9609 นางณัฏฐ์วรรณ  ศรีแก้ว น.ส.ชนิตา   ศรีแก้ว 2,400.00              2/2561

xxxxxx4534 นายชีพ   สุวรรณชัย น.ส.พรพร   สุวรรณชัย 6,500.00              2/2561

xxxxxx9133 นางรัตนาวดี   รัตนพันธุ์ นายณัฐพงศ์   รัตนพันธุ์ 1,300.00              2/2561

น.ส.ณัฐริกา  รัตนพันธุ์ 2,400.00              2/2561

xxxxxx4971 นายประยูร  มาสวัสดิ์ นายอัจฉริยะ  มาสัวสดิ์ 3,150.00              2/2561

xxxxxx5318 นางรัชนีวรรณ  ชอบผล ดญ.ณิชานันท  เกื้อรอด 2,100.00              2/2561

ดญ.ณัฐธิดา  เกื้อรอด 2,100.00              2/2561

xxxxxx3613 นางสดศรี  แผนทอง ดญ.พรหมรัศมิ์  แผนทอง 2,400.00              2/2561

25 รร.ช้างกลางฯ 30,000.00    

xxxxxx4473 นางสําเนียง  บุญรอด นายธนิก    บุญรอด 11,000.00            2/2561

xxxxxx3720 นางประกอบ   เพขรนุย น.ส.สุชาวดี  เพชรนุย 7,300.00              2/2561

xxxxxx1617 นายไชยยันต  รัตนบุรี นายรัษฎากร  รัตนบุรี 9,300.00              2/2561

xxxxxx1579 นางวรรณี    ผลหิรัญ นายศิวรุต    ผลหิรัญ 2,400.00              2/2561

26 รร.เสม็ดจวนฯ 6,000.00      

xxxxxx6780 นายสมคิด  พลจรัส นายศิริพงศ์  พลจันส 6,000.00              2/2561

27 รร.นางเอื�อยฯ 13,758.00    

xxxxxx0883 นางปวีณา   ธนาวุฒิ ด.ญ.กัญญวรา   ธนาวุฒิ 1,529.00              2/2561

ด.ช.ธนากร   ธนาวุฒิ 1,529.00              2/2561

xxxxxx7154 นางรัตนา   คะหะวงศ นายธีธัช   คะหะวงศ 10,700.00            2/2561

28 รร.โยธินบํารุง 47,650.00    

xxxxxx1315 นางอัมพร  จุลพล นส.ศิริลักษณ์  จุลพล 9,000.00              2/2561

นายธนกร  จุลพล 1,250.00              2/2561

xxxxxx7629 นางกุลวัชร  ลีละพันธุ น.ส.นัณภสร  ลีละพันธุ 2,400.00              2/2561

นายอลงกรณ  ลีละพันธุ 10,000.00            2/2561

xxxxxx3044 นางจุลีพร  ภู่พงศ์เพ็ชร นส.จิดาภา  ภู่พงศ์เพ็ชร 25,000.00            2/2561

29 รร.สิชลประชาสรรค์ 5,200.00      

xxxxxx3621 นายอภิชัย   ณ นคร นายพิทวัส   ณ นคร 2,800.00              2/2561



xxxxxx5822 นายปราโมทย์  ไชยสิทธุ์ ด.ญ.ปุญญาพัฒน์  ไชยสิทธุ์ 2,400.00              2/2561

30 รร.เทพราชฯ 8,480.00      

xxxxxx3959 นางพัชรี   ยอดรักษ นายธนวัฒน  ยอดรักษ 8,480.00              2/2561

31 รร.พรหมคีรีฯ 27,600.00    

xxxxxx9027 นายประหยัด   ลักษณะอัฐ นายพัชรพล   ลักษณะอัฐ 12,400.00            2/2561

xxxxxx6449 นางสุนิสา   พรหมแกว น.ส.ภัทราภรณ   พรหมแกว 9,400.00              2/2561

xxxxxx9997 นายคชานนท์  ฉํ�าเมืองปักษ์ ดช.ภัทรกร  ฉํ�าเมืองปักษ์ 2,900.00              1/2561

ดช.ภัทรกร  ฉํ�าเมืองปักษ์ 2,900.00              2/2561

32 รร.นบพิตําวิทยา 6,150.00      

xxxxxx2557 นายประพฤติ   วงศชนะ นายกรรณพัชร    วงศชนะ 3,150.00              2/2561

xxxxxx4445 นายแสวง  แหลืองแก นส.ยลรดี  เหลืองแก 3,000.00              2/2561

33 รร.ท้องเนียนฯ 30,050.00    

xxxxxx7964 นายเกรียงศักดิ�    ปรีชา นายแมนเมศวร์   ปรีชา 12,000.00            2/2561

xxxxxx1583 นายแสงอนันต์   สมทรง นายเขตตะวัน  สมทรง 8,850.00              2/2561 (หักค่าประกัน 200.-)

xxxxxx8852 นายพิพัฒน์  ศรชัย น.ส.ศิวพร  ศรชัย 9,200.00              2/2561

34 รร.เสาธงวิทยา 38,330.00    

xxxxxx4226 นายวัชรินทร  อินทรปาน น.ส.ณัฐชา  อินทรปาน 25,000.00            2/2561

xxxxxx6450 นางอาภรณ์   ชัยสวัสดิ� น.ส.กชพร  ชัยสวัสดิ� 880.00                 1/2561

น.ส.กชพร  ชัยสวัสดิ� 12,450.00            2/2561

35 รร.ตระพังพิทยาคม 12,300.00    

xxxxxx7906 นายสันติกร  รักสองหมื่น ดญ.ภัทรลักษณ  รักสองหมื่น 2,400.00              1/2561

ดญ.ภัทรลักษณ  รักสองหมื่น 2,400.00              2/2561

xxxxxx7585 นายสงบ   บุญกอง นส.สุพิชฌาย์  บุญกอง 7,500.00              2/2561

36 รร.เชียรใหญ่สามัคคีฯ 9,000.00      

xxxxxx0783 นางนฤมล  จันทร์มณี ดช.บุณณภัทร  จันทร์มณี 2,000.00              2/2561

xxxxxx7131 นายทัศนัย  ทัศโร นายพงศธร     ทัศโร 7,000.00              2/2561

37 รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 2,100.00      

xxxxxx7205 นายสมคิด  ขวัญแกว ด.ญ.ขวัญรัตน  ขวัญแกว 2,100.00              2/2561

38 รร.หัวไทรบํารุงราษฎร์ฯ 92,200.00    

xxxxxx4254 นายสมภาส  เดชสถิตย นส.พรหมพชร  เดชสถิตย 2,400.00              2/2561

นส.พรหมพชร  เดชสถิตย 2,400.00              2/2561

xxxxxx7842 นายสมหมาย   โศภิษฐิกุล นายพัทธดนย    โศภิษฐิกุล 25,000.00            1/2561

น.ส.ธนธรณ  โศภิษฐิกุล 25,000.00            2/2561

xxxxxx6919 นางอุบล   ศิรพงศประพันธ นายธนวิชญ   ศิรพงศประพันธ 11,000.00            2/2561



นายธนวัฒน  ศริรพงษประพันธ 500.00                 2/2561

xxxxxx6897 นางสุขศรี   มวงเสน นายกวีภิวัฒน   ชูศรี 11,900.00            2/2561

xxxxxx4754 นายเกรียงศักดิ�    ทิพย์บํารุง น.ส.อุษณรัศมิ�   ทิพย์บํารุง 14,000.00            2/2561

39 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 2,520.00      

xxxxxx0894 นางสุนิสา  เชาวลิต นส.จิรกานต  เชาวลิต 630.00                 1/2561

นส.จิรภัทร  เชาวลิต 630.00                 1/2561

นส.จิรกานต  เชาวลิต 630.00                 2/2561

นส.จิรภัทร  เชาวลิต 630.00                 2/2561

40 รร.ร่อนพิบูลย์ 9,300.00      

xxxxxx2203 นายบุญยอด  จิยิพงศ ดญ.กุลภา  จิยิพงศ 2,400.00              1/2561

ดญ.กุลภา  จิยิพงศ 2,400.00              2/2561

xxxxxx0020 นางรัตติยา  ชวยคงคา นายอติกานต  ชวยคงคา 2,400.00              2/2561

ดญ.ไปรยา  ชวยคงคา 2,100.00              2/2561

863,068.00          

                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     

ที� ศธ 04242/                    วันที�   25   มีนาคม  2562 ขอส่งเช็คเพื�อโอนเงินเข้าบัญชีเงินผู้มีสิทธิ�ในสังกัด

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช ประจําเดือน  มีนาคม  2562

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

เลขที�..........................ตามรายละเอียดดังนี�

ลําดับ

ที�
โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ� เลขที�บัญชี ชื�อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ� สําหรับบุตร

 จํานวนเงินที�โอน

เข้าบัญชี
หมายเหตุ

1 รร.ตะโหมด 1,700.00      

xxxxxx5633 นายไพเราะ   ก้อนเรือง ด.ญ.ปรีชญาน์  ก้อนเรือง 1,700.00              2/2561

2 รร.ป่าพยอม 2,150.00      

xxxxxx8582 นายธีระ  ศรืทองแกว ดญ.ปนมณี  ศรีทองแกว 1,150.00              2/2561

xxxxxx7218 นายวารวัต  คงสงข ด.ญ.นันทนภัส  คงสงข 1,000.00              2/2561

3 รร.ป่าบอนฯ 14,700.00    

xxxxxx0419 นางอารีย   สาขะมุตะ นายคณพศ   สาขะมุติ 10,000.00            2/2561

xxxxxx8562 นางอารีย  อุดหลี ด.ญ.นัจญามา  อุดหลี 2,000.00              2/2561

xxxxxx7319 นางอุไรลักษณ   ทองบุญ ด.ช.พสธร   ทองบุญ 1,700.00              2/2561

xxxxxx2741 นายสราวุฒิ    ลักษณะคชา  ด.ช.รณกฤต    ลักษณะคชา 1,000.00              2/2561

4 รร.ประชาบํารุง 12,500.00    

xxxxxx7970 นางศิริรักษ   เกิดขุมทอง น.ส.มานิตา    เกิดขุมทอง 12,500.00            2/2561

รวมทั�งสิ�น



5 รร.ปากพะยูนฯ 44,705.00    

xxxxxx1981 นางเพ็ญพักตร  แกวประดิษฐ ด.ช.ธนพนธ  เหมือนพรรณราย 2,100.00              2/2561

 ด.ญ.ธนกันต   เหมือนพรรณรา 2,100.00              2/2561

ด.ช.ธเนศพล  เหมือนพรรณราย 2,400.00              2/2561

xxxxxx6740 นางสุคนธ   สุขพุม น.ส.สุภิญญา สุขพุม 11,500.00            2/2561

xxxxxx3941 นายยุทธนา   ศรีวิโรจน น.ส.ปาลมุก ศรีวิโรจน์ 7,000.00              2/2561

xxxxxx8921 นางอมราลักษณ์   อับดลลาเฮียน ด.ช.อเล็กซานเดอร์   อับดลลาเ ี 2,205.00              2/2561

xxxxxx9891 นายประพัฒน์   แป้นจุลสี นายพบธรรม  แป้นจุลสี 12,000.00            2/2561

xxxxxx1787 นางเสาดะ  หีมโตะเตะ ด.ช.เอกวิทย  หีมโตะเตะ 1,700.00              1/2561

ด.ช.เอกวิทย  หีมโตะเตะ 1,700.00              2/2561

ด.ช.ฤทธินนท  หีมโตะเตะ 600.00                 2/2561

ด.ญ.รมยธีรา   หีมโตะเตะ 800.00                 1/2561

ด.ญ.รมยธีรา   หีมโตะเตะ 600.00                 2/2561

6 รร.พัทลุงพิทยาคม 8,700.00      

xxxxxx4721 นายเอิบ  อักษรทอง นส.ชลชา  อักษรทอง 8,700.00              1/2561

7 รร.บางแก้วพิทยาคม 1,000.00      

xxxxxx7218 นายวารวัต  คงสงข ด.ญ.นันทนภัส  คงสงข 1,000.00              2/2561

85,455.00            

ขอสงเช็คเพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินผูมีสิทธิ์ในสังกัด

ประจําเดือน  มีนาคม  2562

เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

เลขที่..........................ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ โรงเรียน/ผูมีสิทธิ์ เลขที�บัญชี ชื่อ สําหรับ
 จํานวนเงินที่โอน

เขาบัญชี
หมายเหตุ

1 ธ.ออมสิน xxxxxx0811 นายพงศธร  จินดาพรรณ ดญ.ธัญรดา  จินดาพรรณ 4,000.00          1/2561

2 xxxxxx6448 นายสุเทพ   สุนทร นายอัษฎาวุธ   สุนทร 7,800.00          2/2561

11,800.00       

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

รวมเบิกทั้งสิ้น

รวมทั�งสิ�น

                              หลักฐานการโอนเงินคาการศึกษาบุตรขาราชการบํานาญ     แบบ  4211     

ที่ ศธ 04242/                    วันที่   25   มีนาคม  2562


	สพม. (2)

