
ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นายสุพล       นํ�าแก้ว xxxxxx4427 8,550.00             ควนเกยสุทธิวิทยา

2 นายดํารงเกียรติ    บุษบา xxxxxx0872 8,550.00             เฉลิมพระเกียรติฯ

3 นายอาพร   พรหมสมบัติ xxxxxx6191 8,550.00             ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

4 น.ส.วิลัยภรณ์   สุขอนันต์ xxxxxx5010 8,550.00             ทุ่งสงสหประชาสรรค์

5 นายสมรักษ์     สังเกื�อ xxxxxx0337 8,550.00             ทุ่งสังพิทยาคม

6 นายมนตรี      ธานีรัตน์ xxxxxx2232 8,550.00             ปัญญาวุธ

7 นายจักรวิทย์    คงแป้น xxxxxx9432 8,550.00             พระพรหมพิทยานุสรณ์

8 นายถาวร     เลาแก้วหนู xxxxxx9400 8,550.00             ศรีบรรพตพิทยาคม

9 นางจุไรรัตน์     บัวเกตุ xxxxxx9017 8,550.00             โศภณคณาภรณ์

10 นายเที�ยง    หนูศรี xxxxxx7552 8,550.00             หานโพธิ�พิทยาคม

11 นางสุภิญญา   คงดี xxxxxx4054 8,550.00             เกาะขันธ์ประชาภิบาล

12 นายกุลวรรน์   สุขสด xxxxxx6037 8,550.00             หารเทารังสีประชาสรรค์

13 นายกิตติพงค์    วงศ์สวัสดิ� xxxxxx4484 8,550.00             ละอายพิทยานุสรณ์

14 น.ส.จรวยพร    เผือกบุญรอด xxxxxx9317 8,550.00             ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

15 นายวรรณะ     ศักดิ�จ้าย xxxxxx8526 8,550.00             อินทร์ธานีวิทยาคม

16 นายกุศล       ศรีพุฒ xxxxxx6146 8,550.00             พนางตุง

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.ปรียาพร    แก้วมี xxxxxx1422 8,550.00             เฉลิมพระเกียรติฯ

2 นายขจรศักดิ�     มองเสมอ xxxxxx2903 8,550.00             เฉลิมพระเกียรติฯ

3 นายจารุ        ช่วยเกื�อ xxxxxx3709 8,550.00             จุฬาภรณราชวิทยาลัย

4 นายภาณุวัฒน์  วงศ์วาริชย์ศิลป์ xxxxxx1526 8,550.00             จุฬาภรณราชวิทยาลัย

5 นายไมตรี     เรืองเดช xxxxxx2751 8,550.00             จุฬาภรณราชวิทยาลัย

6 นางวันดี      แย้มพรหม xxxxxx2539 8,550.00             จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

ค่าจ้างนักการภารโรง

ค่าจ้างครูประจําการพักนอน



ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.นิชา    ลําดับพงค์ xxxxxx7097 14,250.00           เบญจมราชูทิศ

2 น.ส.ภัทรวรินทร์ ภู่ทรัพย์มี xxxxxx8869 14,250.00           สตรีทุ่งสง

3 น.ส.ภิญประไพ  พันธุ์เล่ง xxxxxx0885 14,250.00           สตรีพัทลุง

4 นายชนะ     ไชยณรงค์ xxxxxx2777 14,250.00           พัทลุง

5 น.ส.อารยา   ขุนจิตร xxxxxx5310 14,250.00           กัลยาณีศรีธรรมราช

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นางจารุณี     ยิ�มเส้ง xxxxxx7044 14,250.00           เขาพังไกร

2 นางวิจิตรา    พรหมบุญแก้ว xxxxxx4550 14,250.00           นาขยาดวิทยาคาร

3 นางเบญจวรรณ   นุ่นทอง xxxxxx5258 14,250.00           เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

4 น.ส.โสรยา    ชูสุวรรณ์ xxxxxx5645 14,250.00           ตระพังพิทยาคม

5 น.ส.ยุพนาถ   สวนจันทร์ xxxxxx4403 14,250.00           ดอนศาลานําวิทยา

6 น.ส.กิตติยากรย์   สมนึก xxxxxx3795 14,250.00           ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

7 น.ส.จิราภรณ์    จันทร์ชุม xxxxxx1440 14,250.00           โมคลานประชาสรรค์

8 น.ส.วิไลพร    ช่วยมณี xxxxxx4866 14,250.00           อินทร์ธานีวิทยาคม

9 น.ส.ภัทรวลินทร์  จันทร์คง xxxxxx1851 14,250.00           โศภณคณาภรณ์

10 น.ส.ชวัลกรป์   พิกุลงาม xxxxxx3494 14,250.00           วังหินวิทยาคม

11 นายพงศ์พันธ์   พฤกษศรี xxxxxx3575 14,250.00           พนางตุง

12 นายเฉลิมชนม์   ชาญกัน xxxxxx6706 14,250.00           ตรีนิมิตรวิทยา

13 นายสิทธิชัย    แจ่มจรัส xxxxxx6208 14,250.00           ประสาธน์ราษร์บํารุง

14 น.ส.ณิธฐ์ชิตา    ปานก้ง xxxxxx2156 14,250.00           อุดมวิทยายน

15 น.ส.พุธชาติ   วงค์สวัสดิ� xxxxxx7033 14,250.00           ละอายพิทยานุสรณ์

16 นายมุนิด    แสงศรี xxxxxx2236 14,250.00           บ้านเกาะวิทยา

17 น.ส.ชิดชนก    หยู่หนูสิงห์ xxxxxx4048 14,250.00           ทุ่งสังพิทยาคม

18 น.ส.ธัญชนก    กรดกางกั�น xxxxxx1420 14,250.00           นางเอื�อยวิทยา

19 นางอภัสสรณ์    ศิริ xxxxxx5524 14,250.00           ท้องเนียนคณาภิบาล

ค่าจ้างเจ้าหน้าที�ประจําห้องวิทยาศาสตร์

ค่าจ้างครูขาดแคลนขั�นวิกฤต



20 น.ส.โบรินดา    หนูด้วง xxxxxx4334 14,250.00           พรหมพินิตชัยบุรี

21 นางปิยรัตน์   รัตนบุรี xxxxxx5689 14,250.00           ทุ่งสงสหประชาสรรค์

22 ว่าที�  ร.ต.ธีรพงษ์    ใจหมั�น xxxxxx5457 14,250.00           สิชลประชาสรรค์

23 นายจเร     บุญชูช่วย xxxxxx2576 14,250.00           ทรายขาววิทยา

24 น.ส.ป.สลิล   พรหมนิล xxxxxx4324 14,250.00           เชียรใหญ่

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นางดุจกาญจน์   วัฒนสุภากาญจน์ xxxxxx7906 8,550.00             กงหราพิชากร

2 นางอัจริยา      กิ�งทองมาก     xxxxxx7079 8,550.00             ควนพระสาครินทร์

3 น.ส.มยุรีย์       เสือล่อง xxxxxx4493 8,550.00             เฉลิมราชประชาอุทิศ

4 น.ส.จันทิมา    จันทวาส xxxxxx5722 8,550.00             ทางพูนวิทยาคาร

5 น.ส.สุภาลักษณ์   พ่อค้า xxxxxx9424 8,550.00             ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

6 น.ส.วิลาวัณย์     เมฆใหม่ xxxxxx3368 8,550.00             นบพิตําวิทยา

7 น.ส.จริยา     หวันเหล็ม xxxxxx5888 8,550.00             ปากพูน

8 น.ส.กมลนัทธ์    กิ�มล่อง xxxxxx6857 8,550.00             เทพราชพิทยาสรรค์

9 น.ส.นาซนีน     พัชรี xxxxxx5699 8,550.00             เมืองนครศรีธรรมราช

10 น.ส.อโนชา     ทองเนียม xxxxxx2138 8,550.00             เขาชัยสน

11 น.ส.สุนิษา     รัตนะ xxxxxx2672 8,550.00             ตะโหมด

12 น.ส.ทิพวรรณ   รัตนบุรี xxxxxx9935 8,550.00             กรุงหยันวิทยาคาร

13 น.ส.กฤษณา  อักษรรัตน์ xxxxxx9835 8,550.00             หารเทารังสีประชาสรรค์

14 นายธีระพงศ์    ช่วยเกิด xxxxxx2277 8,550.00             บางขันวิทยา

15 น.ส.พจนา     ทรัพย์ดํา xxxxxx8034 8,550.00             เกาะขันธ์ประชาภิบาล

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช xxxxxx6638 14,250.00           กัลยาณีศรีธรรมราช

2 น.ส.จุไรรัตน์      ทองยอด xxxxxx5571 14,250.00           ก้างปลาวิทยาคม

3 น.ส.อรวรรณ     คงแก้ว xxxxxx7815 14,250.00           เขาชัยสน

ค่าจ้างครูธุรการ

ค่าจ้างพี�เลี�ยงเด็กพิการเรียนรวม



4 นางฉัตรชนก    ปานเพชร xxxxxx0318 14,250.00           ควนขนุน

5 น.ส.สุนิศา     พรหมณาเวช xxxxxx0080 14,250.00           คีรีราษฎร์พัฒนา

6 น.ส.กมลวรรณ    ห่อหุ้ม xxxxxx1036 14,250.00           เมืองนครศรีธรรมราช

7 น.ส. สุกัญญา    นิลดับแก้ว xxxxxx2532 14,250.00           จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

8 นางหนึ�งฤทัย    จันทร์ปาน xxxxxx2666 14,250.00           ฉวางรัชดาภิเษก

9 น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล xxxxxx5592 14,250.00           เฉลิมพระเกียรติ

10 น.ส.กัญจน์ศรณ์  ศิริอนันต์ xxxxxx9443 14,250.00           ชะอวด

11 น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง xxxxxx0672 14,250.00           เชียรใหญ่

12 น.ส.ชิวาทิพ       เภรีพล xxxxxx0413 14,250.00           เตรียมอุดมศึกษา

13 นายสมชาย      หงษ์ลักษณ์ xxxxxx0988 14,250.00           ทางพูนวิทยาคาร

14 น.ส.ปิยารัตน์    ยศวารี xxxxxx8824 14,250.00           ท่านครญาณฯ

15 นางอมรรัตน์    อินเลี�ยน xxxxxx2418 14,250.00           ท่าศาลาประสิทธิ�ฯ

16 น.ส.นิภาพร    ภักดีชน xxxxxx4927 14,250.00           ทุ่งสงวิทยา

17 น.ส.สุธาลิน     พรหมเมตตา xxxxxx3106 14,250.00           ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

18 น.ส.อุกากาญจน์  ปัญนะ xxxxxx5950 14,250.00           ทุ่งใหญ่วิทยาคม

19 น.ส.มาวดี     รัตนานุภาพ xxxxxx2813 14,250.00           นาบอน

20 นางปุญชรัสม์   รัฐอุทัย xxxxxx9129 14,250.00           เบญจมราชูทิศ

21 น.ส.มุกดา   ด้วงทอง xxxxxx8437 14,250.00           ปากพูน

22 นายราเชน     วรเมศว์เมธา xxxxxx3753 14,250.00           ป่าบอนพิทยาคม

23 น.ส.ศิริพร       กลับแป้น xxxxxx9308 14,250.00           ป่าพะยอมพิทยาคม

24 น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ xxxxxx9204 14,250.00           พระพรหมพิทยานุสรณ์

25 น.ส.รัชนาภรณ์   ชุมวงศ์ xxxxxx7155 14,250.00           ปากพนัง

26 น.ส.มณธิดา    ฤทธิเดช xxxxxx3725 14,250.00           ปากพะยูนพิทยาคาร

27 น.ส.ปัญปภัส    ชวดชุม xxxxxx7462 14,250.00           พัทลุง

28 นางสาวนันทนา พันธฤทธิ� xxxxxx5034 14,250.00           พัทลุงพิทยาคม

29 น.ส.ชุลีวัลย์     อินทร์แก้ว xxxxxx2249 14,250.00           โยธินบํารุง

30 นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ xxxxxx1068 14,250.00           ร่อนพิบูลย์เกียรติ

31 น.ส.อ้อยใจ      ขุนกําแหง xxxxxx8925 14,250.00           ศรีบรรพตพิทยาคม

32 นางอังคณา     กัญจนกาญจน์ xxxxxx8287 14,250.00           สตรีทุ่งสง



33 นางนงค์รัตน์    รัตนนุพงศ์ xxxxxx5712 14,250.00           สตรีปากพนัง

34 นายสราวุธ      กําราญศึก xxxxxx1224 14,250.00           สวนกุหลาบวิทยาลัย

35 น.ส.อนัญญา    ยังอุ่น xxxxxx8327 14,250.00           สตรีพัทลุง

36 นายสําเริง   แก้วสาร xxxxxx6607 14,250.00           นิคมควนขนุนวิทยา

37 น.ส. สุภลักษณ์   ทองศรีนุ่น xxxxxx6361 14,250.00           บางแก้วพิทยาคม

38 น.ส.พวงจิตตรี    สิงห์มณี xxxxxx5602 14,250.00           หารเทารังสีประชาสรรค์

39 น.ส.ธนัญญา    ศรีรัตน์ xxxxxx4846 14,250.00           เฉลิมราชประชาอุทิศ

40 น.ส.มณฑิรา   ไชยศร xxxxxx0802 14,250.00           บางขันวิทยา

41 น.ส.วริยา     อนุวัฒนากุล xxxxxx5848 14,250.00           ประภัสสรรังสิต

42 น.ส.สาธิยา    สุวรรณรัตน์ xxxxxx2226 14,250.00           ตะโหมด

43 นางจันฑิมา     พลสวัสดิ� xxxxxx1507 14,250.00           ทุ่งสง

44 นายเจนวิทย์     ฉลาด xxxxxx2088 14,250.00           บ้านเกาะวิทยา

45 น.ส. ณัฐริกา    รังสิมันตุชาติ xxxxxx0728 14,250.00           พรหมคีรีพิทยาคม

46 น.ส.วิไลลักษณ์   ไทยสม xxxxxx9228 14,250.00           สิชลประชาสรรค์

47 น.ส.ศศิธร     เกียรติรุ่งโรจน์ xxxxxx7693 14,250.00           สิชลคุณาธารวิทยา

48 น.ส. เกษร       สุขช่วย xxxxxx0080 14,250.00           หัวไทรบํารุงราษฎร์

49 นายพีรเชษฐ์    ทองบาง xxxxxx6532 14,250.00           ทรายขาววิทยา

50 น.ส.วรรณา    เปาะทองคํา xxxxxx9718 14,250.00           นบพิตําวิทยา

51 นางอมรรัตน์   อินทสุวรรณ xxxxxx4542 14,250.00           ขนอมพิทยา

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.อภิรดี      ส่งศรี xxxxxx8513 14,250                ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นายธีรพจน์     พิทักษ์หิรัญพงศ์ xxxxxx9239 8,550.00             สพม.12

2 น.ส.หนึ�งฤดี     จันทร์ทิพย์ xxxxxx4635 8,550.00             สพม.12

3 น.ส.ชฎาภรณ์    ฤกษ์ชะงาย xxxxxx6975 8,550.00             สพม.12

ค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต

ค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต



ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 น.ส.มาลี   จันทร์คง xxxxxx0762 9000.00 ขอนหาดประชาสรรค์

2 น.ส.พัชริยา  แนบเนียด xxxxxx6594 9000.00 กรุงหยันวิทยาคาร

3 นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ xxxxxx1068 14,250.00 ร่อนพิบูลย์เกียรติ

4 น.ส.กมลวรรณ    ห่อหุ้ม xxxxxx1036 14,250.00 เมืองนครศรีธรรมราช

5 น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล xxxxxx5592 14,250.00 เฉลิมพระเกียรติ

6 นางอมรรัตน์    อินเลี�ยน xxxxxx2418 14,250.00 ท่าศาลาประสิทธิ�ฯ

7 น.ส.อ้อยใจ      ขุนกําแหง xxxxxx8925 14,250.00 ศรีบรรพตพิทยาคม

8 น.ส.ธนัญญา    ศรีรัตน์ xxxxxx4846 14,250.00 เฉลิมราชประชาอุทิศ

9 น.ส.ศิริพร       กลับแป้น xxxxxx9308 14,250.00 ป่าพะยอมพิทยาคม

ลําดับ รายชื�อ เลขที�บัญชี จํานวนเงิน สังกัด

1 นางเบญจวรรณ   นุ่นทอง xxxxxx5258 14,250.00 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

2 น.ส.กิตติยากรย์   สมนึก xxxxxx3795 14,250.00 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําเดือน เมษายน 2562

ค่าจ้างธุรการ 

ค่าจ้างครูขาดแคลนขั�นวิกฤต
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