
ที� ศธ 04242/                    วันที�  5  มิถุนายน  2562 ขอส่งเช็คเพื�อโอนเงินเข้าบัญชีเงินผู้มีสิทธิ�ในสังกัด

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช ประจําเดือน  มิถุนายน  2562

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

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

ที� โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ

เลขที�บัญชี

เงินฝากผู้มี

สิทธิ�

เลขที�บัญชี ชื�อ สําหรับ

 จํานวนเงิน

ที�โอนเข้า

บัญชี

หมายเหตุ

สพม.12        6,370.00

1 xxxxxx2996 นายวีระพันธ์   โชติวัน นายชุติ     โชติวัน 2,000.00      3/2561

2 xxxxxx9009 นางสุนิสา   เพียรดี นายศิวกร   เพียรดี 2,270.00      1/2562

3 xxxxxx3859 นางเพ็ญ    เสมอภพ นายอดิศักดิ�   เสมอภพ 2,100.00      1/2562

6,370.00      

                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช         แบบ  4211     

ที� ศธ 04242/                    วันที�   5  มิถุนายน  2562 ขอส่งเช็คเพื�อโอนเงินเข้าบัญชีเงินผู้มีสิทธิ�ในสังกัด

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช ประจําเดือน  มิถุนายน  2562

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

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

ลําดับ

ที�

โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ

เลขที�บัญชี

เงินฝากผู้มี

สิทธิ�

เลขที�บัญชี ชื�อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ� สําหรับบุตร

 จํานวนเงิน

ที�โอนเข้า

บัญชี

หมายเหตุ

1 รร.พระพรหมฯ 37,170.00    11,200.00    

xxxxxx3120 นางกษมาวดี   กําลังเกื�อ ด.ช.ธนภูมิ   กําลังเกื�อ 1,800.00      1/2562

xxxxxx4990 นายสุธี  คชาผล ด.ช.ชินบุญ  คชาผล 2,400.00      2/2562

xxxxxx0772 นางอนงค์   ทองนุ่น  นายชญานนท์    ทองนุ่น 7,000.00      2/2561

2 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 39,790.00    16,900.00    

xxxxxx3232 นางเติมทิพย์   นิชลานนท ด.ช.ณัฎฐ์สนันตน์   วรรณท 1,000.00      2/2561

xxxxxx5873 น.ส.ทิพยวรรณ์   ไกรนรา ด.ช.พชรพิชญ์   ไกรนรา 2,400.00      1/2562

xxxxxx7880 นางมยุรา   บุญธรรม ด.ช.เจตนิพิฐ   บุญธรรม 2,100.00      1/2562

ด.ช.ปรุฬห์    บุญธรรม 2,400.00      1/2562

xxxxxx5938 นางจิรัชญา   พัดศรีเรือง ด.ช.กิตติพิชญ์  พัดศรีเรือง 2,100.00      1/2562

หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื�น - สพม.12

รวมเบิกทั�งสิ�น



ด.ช.กษิเดช  พัดศรีเรือง 2,400.00      1/2562

xxxxxx8072 นายสุริยันต์    พรหมดวง ด.ช.ณัฐชนน  พรหมดวง 2,100.00      1/2562

xxxxxx0567 นางสุกัญญา  สุทธิ�ทองแทด.ญ.พิมพ์ชนก  สุทธิ�ทองแ 2,400.00      1/2562

3 รร.เชียรใหญ่ 45,290.00    1,800.00      

xxxxxx6314 นางจุฑามาศ   ยิ�งยงศ์ ด.ช.พิชญ์   ยิ�งยงศ์ 1,800.00      2/2561

4 รร.ขนอมพิทยา 54,590.00    2,270.00      

xxxxxx2935 นางเพชรี   นาคแก้ว ด.ช.ปวิช   นาคแก้ว 2,270.00      1/2562

5 รร.โยธิน 57,120.00    5,000.00      

xxxxxx2032 นายวิทยา  สุวรรณ นายธงฉาน  สุวรรณ 5,000.00      2/2561

6 รร.ขุนทะเล 54,520.00    3,320.00      

xxxxxx3262 นางนภวรรณ  คงอินทร์ นส.พิชญ์สินี  อัยสุวรรณ 3,320.00      2/2561

7 รร.เบญจมราชูทิศ 53,800.00    12,900.00    

xxxxxx5203 ว่าที� ร.ต.คุณาวุฒิ  ศรีสุวร น.ส.กวินนา    ศรีสุวรรณ 10,500.00    2/2561

xxxxxx2919 นายรัตตัญ�ู  ศรีไชย ดญ.ศรีนครินทร์  ศรีไชย 2,400.00      1/2562

8 รร.ทุ่งสังพิทยาคม 41,883.75    9,000.00      

xxxxxx7501 นางปราณี   รัตนะ ด.ช.อิสรียา   รัตนะ 2,400.00      1/2562

ดญ.รัตนาภรณ์  รัตนะ 2,400.00      1/2562

ด.ช.ธนกร   รัตนะ 2,100.00      1/2562

xxxxxx1253 นางภริตพร   อินทะนัน ด.ญ.ญาดา     อินทะนัน 2,100.00      1/2562

9 รร.สตรีทุ่งสง 128,157.50  22,100.00    

xxxxxx4689 นางวนิดา   วารีรักษ์ นายธนภูมิ     วารีรักษ์ 11,000.00    2/2561

ด.ญ.พิชามญชุ์    วารีรักษ์ 2,100.00      2/2561

xxxxxx0668 นางสุวิมล  เชื�อเหล่าวานิชนายชลนที  เชื�อเหล่าวานิช 9,000.00      2/2561

10 รร.พรหมคีรีฯ 106,057.50  4,800.00      

v9621 นายธวัช  เพชรโกมล ดญ.พิชญกฤณา  เพชรโกศล 4,800.00      1/2562

11 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 101,257.50  5,000.00      

xxxxxx4347 นายเอกศักดิ�  ปลอดอ่อน ดช.ภูปิรภีย์  ปลอดอ่อน 2,400.00      1/2562

xxxxxx5468 นางอรัญญา  ยกล้วน นายภัทรวุฒิ   ยกล้วน 200.00         3/2561

ด.ญ.หยดพร   ยกล้วน 2,400.00      1/2562

12 รร.โมคลานฯ 105,257.50  983.75         

xxxxxx1718 นางสายสกุล   เกสรบัว น.ส.มนณภัทร ทรัพยาสร 983.75         2/2561

95,273.75    

                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     

รวมทั�งสิ�น



ที� ศธ 04242/                    วันที�   5  มิถุนายน  2562 ขอส่งเช็คเพื�อโอนเงินเข้าบัญชีเงินผู้มีสิทธิ�ในสังกัด

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช ประจําเดือน  มิถุนายน  2562

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

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

ลําดับ

ที�

โรงเรียน/ผู้มีสิทธิ

เลขที�บัญชี

เงินฝากผู้มี

สิทธิ�

เลขที�บัญชี ชื�อ-สกุล ผู้ใช้สิทธิ� สําหรับบุตร

 จํานวนเงิน

ที�โอนเข้า

บัญชี

หมายเหตุ

1 รร.สตรีพัทลุง 32,381.00    9,000.00      

xxxxxx9142 นายเจริญ  เอียดชุม นส.สุกัญญา  เอียดชุม 9,000.00      2/2561

2 รร.หารเทาฯ 23,381.00    14,000.00    

xxxxxx6538 นายสุชัย  เจริญพรภักดี นายอาลีฟ  เจริญพรภักดี 14,000.00    2/2561

3 รร.ชะรัดฯ 9,381.00      9,381.00      

xxxxxx8313 นายโศภณ  รัตนะ นายวรปรัชญ์  รัตนะ 7,000.00      2/2561

xxxxxx4530 นางปัญญธิดา  อัตบุตร ดช.ปวรุตย์  อัตบุตร 2,381.00      1/2562

32,381.00    

ขอสงเช็คเพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินผูมีสิทธิ์ในสังกัด

ประจําเดือน  มิถุนายน  2562

เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

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

ที่ โรงเรียน/ผูมีสิทธิ

เลขที่บัญชี

เงินฝากผูมี

สิทธิ์

เลขที�บัญชี ชื่อ สําหรับ

 จํานวนเงิน

ที่โอนเขา

บัญชี

หมายเหตุ

1 xxxxxx9300 นายพีระชัย   พิพิธภัณ  น.ส.สิริยากร    พิพิธภัณ 7,800.00    2/2561

2 xxxxxx0545 นายสุรัตน์  เกิดดํา นายนิตินันท  เกิดดํา 12,500.00  2/2561

3 xxxxxx2503 นางปรีดา  อันเดอร์สัน นส.สริชาดาภรณ  เจริญส 12,000.00  1/2562

32,300.00 

รวมทั�งสิ�น

                              หลักฐานการโอนเงินคาการศึกษาบุตรขาราชการบํานาญ     แบบ  4211     

ที่ ศธ 04242/                    วันที่  5  มิถุนายน  2562

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

รวมเบิกทั้งสิ้น
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