
ที� ศธ 04242/                    วันที�  14 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

1 xxxxxx3859 นางเพ็ญ    เสมอภพ นายอติวัฒน์   เสมอภพ 8,580.00              2/2561

2 xxxxxx1912 นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล ดญ.ณัฎฎกานต์  บุญนาค 2,100.00              2/2561

3 xxxxxx2804 นางกชทกร  วุฒิมานพ นส.จิรกานต์  วิทยปรีชา 2,400.00              2/2561

4 นายณัฐวุฒิ  วิทยปรีชา 11,000.00            2/2561

5 นายศุภวิชญ์  วิทยปรีชา 4,000.00              2/2561

28,080.00            

หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอื�น - สพม.12

รวมเบิกทั�งสิ�น



                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     

ที� ศธ 04242/                    วันที�   14  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.หารเทาฯ

xxxxxx5790 นางนภาวรรณ   แก้วทอง ด.ญ.โชติกา   แก้วทอง 2,400.00              2/2561

xxxxxx6199 นางทิตยาภรณ์  รักษายศ ด.ช.ยศภัทร   รักษายศ 500.00                 2/2561

ด.ช.ภีมภัทร    รักษายศ 500.00                 2/2561

xxxxxx3322 นางวนิดา  ศรีชูทอง นายอัมรินทร์  ศรีชูทอง 8,900.00              2/2561

xxxxxx5919 นางรังสิมา   บัวแก้ว นส.ปรมาภรณ์   บัวแก้ว 12,500.00            2/2561

xxxxxx0616 นางกานติมา   ไหมคง น.ส.ณิชาภัทร   ไหมคง -                       เทอม 2/60 เบิกไม่ได้

xxxxxx2778 นางสุพิศ  เนื�อเอี�ยม ด.ญ.สุธีมา  เนื�อเอี�ยม 2,000.00              2/2561

xxxxxx0711 นางพรสวรรค์  รักมาก ดญ.ปัณณพร  รักมาก 900.00                 1/2561

ดญ.ปัณณพร  รักมาก 600.00                 2/2561

2 รร.บางแก้วฯ

xxxxxx3919 นายโชตน์ณัฎฐ์   เมืองแก้ว น.ส.จิรัสย์ชญา   เมืองแก้ว 11,000.00            2/2561

3 รร.ประชาบํารุง

xxxxxx1934 นางยุพดี   คงประสม น.ส.พิมณัฐมา   คงประสม 2,400.00              2/2561

ดญ.ธิตนันส์  คงประสม 2,000.00              2/2561

xxxxxx6315 นายจรัส   วิศาลเสาวภาคย์ นายกิตติ    วิศาลเสาวภาคย์ 12,500.00            2/2561

นายนิรวัจ   วิศาลเสาวภาคย์ 12,500.00            2/2561

xxxxxx9268 นายธงชัย   จันทร์รักษ์ น.ส.ณัชฌา   จันทร์รักษ์ 1,150.00              2/2561



                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     

ที� ศธ 04242/                    วันที�   14  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

4 รร.ตะโหมด

xxxxxx9704 นางสังวาลย์  ทองปี� นส.สุธาสินี  ชื�นเรณู 800.00                 2/2561

xxxxxx8799 นางวรรณ  ด้วงเอียด นายติณณภพ  ด้วงเอียด 7,650.00              2/2561

xxxxxx6065 นางปราณี   เหล็มหมาด นายรอมฎอน  เหล็มหมาด 2,000.00              2/2561

xxxxxx1839 นางกัลยาณี   อุทัยทัศน์ น.ส.ภัทรศัย   อุทัยทัศน์ 10,900.00            2/2561

xxxxxx5368 นางประทีป  สุขสวัสดิ� น.ส.กิตติกา  สุขสวัสดิ� 6,500.00              2/2561

น.ส.อรทิมา  สุขสวัสดิ� 12,100.00            2/2561

xxxxxx3781 นางสุรีรัตน์   โพธิ�ทอง ด.ช.พฤษณียา   โพธิ�ทอง 400.00                 2/2561

ดญ.สุธีรา  โพธิ�ทอง 400.00                 2/2561

xxxxxx5163 นางกันธมล  เพชรคง ด.ญ.พรลภัส  เพชรคง 1,200.00              2/2561

xxxxxx2414 นางธนิตา   สิงห์เนี�ยว น.ส.นฤสรณ์  สิงห์เนี�ยว 8,000.00              2/2561

xxxxxx7202 นางชนิสรา   พยัคพันธ์ นายสุพล  พยัคพันธ์ 7,000.00              2/2561

xxxxxx0254 นางศศิธร  ชนะสิทธิ� นส.เบญาณี  เพชรศรี 13,800.00            2/2561

xxxxxx4287 นางเอมอร   สุวรรณขาว นางภูริช   สุวรรณขาว 12,500.00            1/2561

นางภูริช   สุวรรณขาว 12,500.00            2/2561

นายพรเทพ   สุวรรณขาว 14,300.00            1/2561

xxxxxx1037 น.ส.พรเพ็ญ   นกทวี ด.ญ.จิระธิดา  หล้าเตะ 500.00                 2/2561

5 รร.พัทลุงพิทยาคม

xxxxxx1230 นายจิรพัฒน์   คลังจันทร์ น.ส.สิริกาญจน์   คลังจันทร์ 8,875.00              2/2561

6 รร.ศรีบรรพต

xxxxxx3260 นายอนุกูล  ชุมทอง น.ส.ชนิกา  ชุมทอง 11,500.00            2/2561

xxxxxx2590 นางภาณีย์  โชติไพรัตน์ น.ส.กุลนาถ  โชติไพรัตน์ 8,500.00              2/2561

xxxxxx3979 นางจุลาพร   สุขรักษ์ นายภูมิทัศน์   สุขรักษ์ 12,500.00            2/2561

7 รร.กงหราพิชากร

xxxxxx5132 นางธิดารัตน์   หมีนปาน น .ส.จัยดาอ์    หมีนปาน 1,150.00              2/2561

xxxxxx5554 นายนิคม   เพชรภักดี น.ส.ภูริชญา   เพชรภักดี 11,950.00            2/2561



                                          หลักฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     

ที� ศธ 04242/                    วันที�   14  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

8 รร.ป่าพะยอม

xxxxxx5281 นางบังอร   ทองสง ด.ช.ศิวัช    ทองสง 2,044.00              2/2561

9 รร.สตรีพัทลุง

xxxxxx0304 นางสุนันทา   พราหมณพันธุ์ นายสืบพงษ์   พราหมณพันธุ์ 12,000.00            2/2561

xxxxxx0172 นางสุพัตรา   เทพชนะ น.ส.ชญานิศ   เทพชนะ 7,700.00              2/2561

xxxxxx1243 นายชาติชาย  ช่วยจันทร์ ด.ญ.ภัทรสิริชา  ช่วยจันทร์ 1,200.00              2/2561

xxxxxx3374 นางรัตนวรรณ   การประกอบ ด.ญ.วรันรฎา  การประกอบ 2,400.00              1/2561

ด.ญ.วรันรฎา  การประกอบ 2,400.00              2/2561

xxxxxx1682 นางจริยา  ไทยเสรีกุล น.ส.พรรปวีณ์  ไทยเสรีกุล 7,900.00              2/2561

xxxxxx3868 นางรัตนา   ขันทโรจน์ น.ส.กัญญาพัชร   เผือกขํา 10,000.00            2/2561

xxxxxx9142 นายเจริญ  เอียดชุม นส.สุกัญญา  เอียดชุม 16,000.00            1/2561

10 รร.ประภัสสรรังสิต

xxxxxx9260 นายชูสิน   เดชดี ด.ช.ธนดล  เดชดี 2,100.00              2/2561

นายปุณณภพ  เดชดี 1,150.00              2/2561

xxxxxx0929 นางนุจรี  ชายเกตุ นายเฌอ  ชายเกตุ 11,500.00            2/2561

11 รร.เขาชัยสน

xxxxxx6100 นางวิมล   สุวรรณโณ น.ส.ณัฐวรา    สุวรรณโณ 12,000.00            2/2561

12 รร.ควนขนุน

xxxxxx6075 นางสุธางค์   ชัยพรม นายอนุซิติ    ชัยพรม 11,500.00            2/2561

xxxxxx2438 นายภาณุวัฒน์   ภักดี นายนันทวัฒน์  ภักดี 10,500.00            2/2561

ด.ญ.ธนพร     ภักดี 500.00                 2/2561

xxxxxx6720 นายจุมพฎ  มาแก้ว ด.ญ.อัญชิษฐา   มาแก้ว 1,150.00              2/2561

xxxxxx8647 นางภัสรัญช์กร  จินา ดญ.ภควรรณ  จินา 500.00                 2/2561

347,419.00          รวมทั�งสิ�น



ขอสงเช็คเพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินผูมีสิทธิ์ในสังกัด

ประจําเดือน  มีนาคม  2562

เช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครศรีธรรมราช

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

ที่ โรงเรียน/ผูมีสิทธิ์ เลขที�บัญชี ชื่อ สําหรับ
 จํานวนเงินที่โอน

เขาบัญชี
หมายเหตุ

1 xxxxxx3653 นายเทียนชัย   แสงชาตรี น.ส.ฐานิดา   แสงชาตรี 3,900.00          2/2561

2 xxxxxx9227 นางยุพิน  โกมล นายกิตติพิชญ  โกมล 7,800.00          1/2561

นายกิตติพิชญ  โกมล 8,580.00          2/2561

3 xxxxxx3540 นางจิรารัตน์  ชัยฤกษ์ นส.ปนิดา  ชัยฤกษ 9,300.00          2/2561

29,580.00       รวมเบิกทั้งสิ้น

ถึง  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

                              หลักฐานการโอนเงินคาการศึกษาบุตรขาราชการบํานาญ     แบบ  4211     

ที่ ศธ 04242/                    วันที่   14  มีนาคม  2562


	สพม.

