
ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

1 รร.ควนพระสาครินทร์ 29,100.00        

xxxxxx1947 นายสุจินต ์ นุ่นด า นส.สิริรัตน์  นุ่นด า 22,000.00        1/2562

xxxxxx1061 นางนงเยาว ์  จิตตภ์กัดี นายสถาปัตย ์  จิตตภ์กัดี 3,400.00          2/2562

xxxxxx7050 นางสุกญัญา  พงศนุ์รักษ์ นายสุรพงศ ์ พงศนุ์รักษ์ 3,200.00          1/2562

นส.สณัห์ฤทยั  พงศนุ์รักษ์ 500.00             1/2562

29,100.00        

                                          หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช         แบบ  4211     

ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

1 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ 62,000.00        

xxxxxx1099 นายประโยชน์  ชัยณรงค์ น.ส.กวิสนา  ชัยณรงค์ 25,000       1/2562

นส.กนกนารา  ชัยณรงค์ 15,000       1/2562

xxxxxx4088 นางศิริมา  แก่นค า นายภูรีณัฐ  แก่นค า 22,000       1/2562

2 รร.นบพิต าฯ 6,566.25          

xxxxxx8192 นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ น.ส..ชญานิษฐ์   กรรณิการ์ 2,216.25          1/2562

xxxxxx2215 นางสุภนีตา   กง้เซ่ง น.ส.ปวิชญา   กง้เซ่ง 1,950.00          2/2562

xxxxxx0135 นายนิรัตน์   หอมทพิย์ ด.ช.พรพิพัฒน์   หอมทิพย์ 2,400.00          2/2562

3 รร.ควนเกยฯ 25,000.00        

xxxxxx5186 วา่ที่ร้อยตรี  อัครเดช  สินภบิาลนายกษดิิศ  สินภบิาล 25,000.00        1/2562

4 รร.สวนกุหลาบฯ 6,900.00          

xxxxxx8523 นางจิตรลดา   อุ่นประเดิม ด.ช.ญาณภัทร   อุน่ประเดิม 2,000.00          1/2562

ด.ญ.บุญสิตา   อุ่นประเดิม 2,000.00          1/2562

ดญ.สุวพชิญ์  อุ่นประเดิม 2,900.00          1/2562

5 รร.ละอายฯ 4,500.00          

xxxxxx9335 นางกมลทิพย ์ ชูประดิษฐ์ ด.ญ.รวิสุดา  ชูประดิษฐ์ 2,100.00          1/2562

8141292609 นางอุไรวรรณ   นรินทร (จงจิตต์)ด.ช.เขมณัฐ  นรินทร 2,400.00          1/2562

6 รร.พรหมคีรีฯ 18,300.00        

xxxxxx0771 นายอนิรุธ  สิงหบ์ ารุง นายพีรดนย ์  สิงห์บ ารุง 1,500.00          2/2562

xxxxxx6449 นางสุนิสา   พรหมแก้ว น.ส.ภทัราภรณ์   พรหมแกว้ 9,300.00          1/2562

xxxxxx1931 นายพานิช  จันทวี น.ส.ปวนัรัตน์   จันทวี 7,500.00          1/2562

                                          หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     

รวมทั้งส้ิน



123,266.25      

ที่ โรงเรยีน/ผู้มีสิทธิ์ เลขที่บญัชี ชื่อ ส ำหรบั
 จ ำนวนเงนิที่
โอนเข้ำบญัชี

หมำยเหตุ

1 xxxxxx9784 นายกษม  ชาติสมบูรณ์ นายศักด์ิกานต์  ชาติสมบรูณ์ 25,000.00 1/2562

2 xxxxxx0366 นายสวสัด์ิ  พนัธ์ฤทธ์ิด า นส.ภูริดา  พันธ์ฤทธิด์ า 25,000.00 1/2562

3 xxxxxx6448 นายสุเทพ   สุนทร นายอัษฎาวุธ   สุนทร 7,800.00       1/2562

57,800.00     

สพม.12 11,600.00        

1 xxxxxx6903 นางวนัเพญ็  ด าแกว้ น.ส.ธนชัชา  ด าแกว้ 11,600.00        1/2562

xxxxx9518 นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน นายจิรายทุธ์     อินทร์ปาน 6,200.00          2/2562

17,800.00        

                                          หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - นครศรีธรรมราช         แบบ  4211     

ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

1 รร.เฉลิมราชฯ 7,700.00          

xxxxx1837 นายพเิชษฐ์  สุขไกรไทย น.ส.พทิรูพร  สุขไกรไทย 7,700.00          1/2562

2 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 72,400.00        

xxxxx5181 นางจ าเนียร  ต  าหรับ นางสาวลกัษิกา  ต  าหรับ 12,500.00        1/2562

xxxxx6943 นางธนวรรณ  ทองแก้ว นายโกเมนเอก  ทองแก้ว 12,500.00        1/2562

xxxxx6919 นางอุบล   ศิรพงศ์ประพนัธ์ นายธนวชิญ์   ศิรพงศ์ประพันธ์ 11,000.00        1/2562

xxxxx5064 นางจินดารัตน์  บญุตามช่วย นส.วีนัสวรรณ  พจนปรีชา 12,000.00        1/2562

xxxxx4754 นางจิตรัตน์  ทิพยบ์  ารุง น.ส.อุษณรัศม์ิ   ทิพยบ์  ารุง 12,500.00        1/2562

xxxxx6897 นางสุขศรี   ม่วงเสน นายกวภีวิฒัน์   ชูศรี 11,900.00        1/2562

3 รร.ขนอมพิทยา 4,000.00          

xxxxx7045 นส.แก้วใจ  ฝ่ังชลจิตร์ ดญ.วิสุทธิ์พนา  ทรัพยส์มบรูณ์ 4,000.00          1/2562

4 รร.บ้านเกาะ 36,300.00        

xxxxx4471 นางกนกกาญจน์   พลูพิพฒัน์นายพยทุเกียรติ  พลูพิพฒัน์ 11,300.00        1/2562

xxxxx9597 นางธนารัตน์   พนูพิพฒัน์ น.ส.ฉตัรริกา     พูนพิพฒัน์ 25,000.00        1/2562

5 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 72,900.00        

รวมเบกิทั้งสิ้น

หลกัฐานการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน - สพม.12

รวมเบิกทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

                              หลักฐำนกำรโอนเงนิค่ำกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำรบ ำนำญ     แบบ  4211     



xxxxx0493 นายฉตัรชยั   อรุณกมล น.ส.นนัทนชั   อรุณกมล 25,000.00        1/2562

xxxxx3111 นางอรุณรัตน์  ถาวรจกัษ์ นายณฐัภทัร  ถาวรจกัษ์ 25,000.00        2/2561

นายณฐัภทัร  ถาวรจกัษ์ 20,500.00        1/2562

น.ส.ณัฐภสัสร  ถาวรจกัษ์ 2,400.00          1/2562

6 รร.ขอนหาดฯ 27,950.00        

xxxxx8582 นายอรรถพร  อักษรน า ดญ.ดลพร  อักษรน า 4,000.00          1/2562

xxxxx7149 นางภทัรา    พงศาปาน น.ส.ชชัชญา     พงศาปาน 12,500.00        1/2562

xxxxx4463 นางฉลวย    หนูผุด น.ส.ปภาวรินทร์    หนูผุด 2,400.00          1/2562

นส.ชนิตร์นนัท ์ หนูผุด 9,050.00          1/2562

7 รร.บางขันวทิยา 23,300.00        

xxxxx9995 นายอุทยั   สุวรรณโมกข์ นายกนัตพงศ์    สุวรรณโมกข์ 23,300.00        1/2562

8 รร.นาบอน 9,600.00          

xxxxx9133 นางรัตนาวดี   รัตนพนัธุ์ น.ส.ณฐัริกา  รัตนพนัธุ์ 2,400.00          1/2562

xxxxx6797 นางเกศกนก  เขียวน้อย ด.ช.กันต์ธร์ี  เขียวน้อย 2,400.00          1/2562

xxxxx3613 นางสดศรี  แผ่นทอง ดช.คณิตศักด์ิ  แผ่นทอง 1,200.00          1/2562

ดญ.พรหมรัศมิ์  แผ่นทอง 2,400.00          1/2562

xxxxx5061 นรายนิพนัธ ์ มณีสม ดช.ปยิวฒัน์  มณีสม 1,200.00          1/2562

9 รร.เฉลมิพระเกยีรติฯ 25,000.00        

xxxxx8107 นางนพคุณ   พลูสวสัด์ิ นายกฤติน  พลูสวสัด์ิ 25,000.00        1/2562

10 รร.ทุ่งสงวทิยา 15,000.00        

xxxxx9864 นางเพญ็ศรี   หนูหนอง นายสรวศิ   หนูหนอง 15,000.00        1/2562

11 รร.ชะอวด 4,200.00          

xxxxx7924 นายกรุงทอง  มามาก ด.ช.ณัฐพฒัน์  มามาก 2,100.00          1/2562

ด.ญ.ณัฐรดา  มามาก 2,100.00          1/2562

12 รร.พระพรหมฯ 18,850.00        

xxxxx5361 นายจรัญ   ชยัทองสุขทอง  นายเกียรติสุข   ชยัทองสุขทอง 18,850.00        1/2562

13 รร.สิชลประชาสรรค์ 975.00             

xxxxx4040 นางพาณิภคั  แซ่ภู่ นายกนัตพัฒน์  นาคอนันท์ 975.00             2/2561

14 รร.สวนกุหลาบฯ 2,400.00          

xxxxx3559 นายพิชากร   โสตทิพย์ ด.ช.ปัญญพิ์ชา   โสตทิพย์ 2,400.00          1/2562

15 รร.สตรีทุ่งสง 80,280.00        

xxxxx3221 นายสง่า   นาวารัตน์ นายกษิวชัร  นาวารัตน์ 24,780.00        1/2562

xxxxx0025 นายจุติ  ชนะกุล น.ส.จาฎพัจน์   ชนะกลุ 17,300.00        1/2562

น.ส.จิรัชญา     ชนะกุล 21,600.00        1/2562



xxxxx4689 นางวนิดา   วารีรักษ์ นายธนภมูิ     วารีรักษ์ 14,500.00        1/2562

ด.ญ.พิชามญชุ ์   วารีรักษ์ 2,100.00          1/2562

16 รร.เบญจมราชูทศิ 43,200.00        

xxxxx2163 นางตรีชฎา   จิตมนัส (รักษ์นางแหลม)น.ส.นลัทภัทร  จติมนัส 25,000.00        1/2562

xxxxx4191 นางจิราภรณ์  ชูตั้งตน้ นายศุภกฤต  จุติภาค 11,000.00        1/2562

xxxxx1570 นายพหล  จุลนวล นายชยณฐั  จุลนวล 7,200.00          1/2562

444,055.00      

ล าดบั
ท่ี

โรงเรียน/ผูมี้สิทธ์ิ เลขท่ีบญัชี ช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ ส าหรับบุตร
 จ  านวนเงินท่ี
โอนเขา้บญัชี

หมายเหตุ

1 รร.ประชาบ ารุง 12,500.00        

xxxxxx0226 นายสมศกัด์ิ  ฤทธิเดช น.ส.ภคัวนัต ์ ฤทธิเดช 12,500.00        1/2562

2 รร.หานโพธ์ิฯ 20,300.00        

xxxxxx3814 นายอภยั  พงศไ์พบูลย์ น.ส.ภสัสรเนตร  พงศไ์พบูลย์ 9,400.00          1/2562

xxxxxx4617 นายโชคชยั   สุดเรือง ด.ช.รังสิมนัต ์  สุดเรือง 2,100.00          1/2562

xxxxxx2466 นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี ด.ญ.อโรชา  อนุรัตน์ 4,000.00          1/2562

ดช.ธุวานนัท ์ แสงมณี 4,800.00          1/2562

3 รร.ตะโหมด 117,700.00      

xxxxxx7202 นางชนิสรา   พยคัพนัธ์ น.ส.วีร์ธยาน์     พยคัพนัธ์ 25,000.00        1/2562

นายวนัทช์วินท ์ พยคัพนัธ์ 25,000.00        1/2562

xxxxxx7209 น.ส.สุภาพร   ศรีสุวรรณ์ นายเตชินท ์  มีไข่ 18,000.00        1/2562

ด.ญ.ธญัญา   มีไข่ 1,000.00          1/2562

ด.ช.ติณณภพ  มีไข่ 1,000.00          1/2562

xxxxxx4287 นางเอมอร   สุวรรณขาว นายพรเทพ   สุวรรณขาว 10,700.00        2/2561

xxxxxx6065 นางปราณี   เหล็มหมาด นายชนาวีร์  เหล็มหมาด 16,000.00        1/2562

xxxxxx7878 นางขวญัชนก  มาลยาภรณ์ น.ส.ปณฏัฐา  มาลยาภรณ์ 21,000.00        1/2562

4 รร.สตรีพัทลุง 27,000.00        

xxxxxx8554 นายสวาท  จนัทร์นอ้ย น.ส.ณฐัสริดา   จนัทร์น้อย 15,000.00        1/2562

xxxxxx2939 นายพีรธชั   ส าราญดี นายปรเมษฐ์   ส าราญดี 12,000.00        1/2562

5 รร.หารเทาฯ 12,500.00        

xxxxxx0616 นางกานติมา   ไหมคง น.ส.ณิชาภทัร   ไหมคง 12,500.00        2/2561

6 รร.วชิรธรรมสถิต 25,000.00        

xxxxxx8516 นายเอกพล  ทองพลาย น.ส.ทอรุ้ง   ทองพลาย 25,000.00        1/2562

รวมทั้งส้ิน

                                          หลักฐานการโอนเงนิค่าการศึกษาบุตรข้าราชการครู - พัทลุง          แบบ  4211     



7 รร.กงหรา 11,950.00        

xxxxxx5554 นายนิคม   เพชรภกัดี น.ส.ภูริชญา   เพชรภกัดี 11,950.00        1/2562

8 รร.พรหมพินิตฯ 25,000.00        

xxxxxx7626 นายสุเชฐ  นวลยงั น.ส.จุฑามณี  นวลยงั 25,000.00        1/2562

9 รร.ประภสัสรรังสิต 25,000.00        

xxxxxx7407 นางศิริวรรณ   ขุนรักษ์ นายถิร   ขุนรักษ์ 12,500.00        2/2561

นายถิร   ขุนรักษ์ 12,500.00        1/2562

10 รร.อุดมวทิยายน 8,100.00          

xxxxxx8222 นางจินตนา  ใจตรง นายกตภพ   ใจตรง 8,100.00          1/2562

11 รร.ป่าบอนพทิยาคม 4,400.00          

xxxxxx7319 นางอุไรลกัษณ์   ทองบุญ ด.ช.พสธร   ทองบุญ 2,400.00          1/2562

xxxxxx8562 นางอารีย ์ อุดหลี ด.ญ.นจัญามา  อุดหลี 2,000.00          1/2562

12 รร.ควนพระสาครินทร์ 1,700.00          

xxxxxx4147 นายจุฑา   หลีวิจิตร ด.ญ.ชนากานต ์ หลีวิจิตร 1,700.00          1/2562

291,150.00      รวมทั้งส้ิน


