
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 2,365.00                    8130054779 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 93,847.50                  8136010056 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 975,623.00                3890034802 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 177,744.00                3890034810 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 410,480.00                9081006312 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 84,640.00                  9081035436 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 11,613,973.38           9081025074 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 29,376,977.20           8011008331 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 220,045.61                8071022063 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกระบ่ี เงินกูน้.ส.นิภาพร ศิริรักษ์10,000.00                  8126015713 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา เงินกู ้นายสหรัฐ  ปานศรี 8,000.00                    9326008061 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เงินกู ้นายสุธน  ประดบัศรี12,000.00                  8031030510 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั เงินกู ้นส.จิราภรณ์  มาชาตรี11,350.00                  0591027763 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง เงินกู ้น.ส.จิดาภา  อาวธุเพชร25,700.00                  8061031892 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู ก.ย. 64
นางสาวกานตสิ์รี  กรดสนั 8,775.00                    9570587083 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวมประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวกานตสิ์รี  กรดสนั 2,547.99                    9570587083 คา่จา้งพ่ีเล้ียงเดก็พิการเรียนรวมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 21,855.00                  8161502129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 26,855.00                  8161707189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายธนกฤช  ผลศิริ 19,422.17                  8161707200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 14,011.00                  9520233334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 26,315.00                  8150072292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 25,305.00                  7790101153 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 24,805.00                  7790237322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 14,512.83                  4870189836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 11,898.03                  4870255154 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 21,755.00                  4870107996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายสุเทพ   หนูเสน 16,675.00                  3630265065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 24,265.00                  8260230348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 25,765.00                  8151763604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 25,680.56                  8150093958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

ช าระหนีบุ้คคลที3่ข้าราชการครู ก.ย. 64, ค่าจ้างพี่เลีย้งเดก็พกิารเรียนรวมประจ าเดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564, ค่าตอบแทน

พนักงานราชการประจ าเดอืนกันยายน นครศรีธรรมราช-พทัลุง 2564,  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต,ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 19,959.76                  8200051110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางกฤติยา   สุขเรือง 20,522.11                  8150014926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 19,790.97                  8130211270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 19,188.47                  8150361049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางศศิธร   บุญเกิด 16,615.00                  7790362399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 21,805.00                  7790151274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 16,585.00                  9841977060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายธเนศ   แซ่ด่าน 20,474.00                  4870050919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 20,195.00                  8021417544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 14,238.88                  8021273828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 10,435.67                  8020062440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 18,395.00                  4870288230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 20,095.00                  9520171762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 18,905.00                  8010684597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวนุสรา   คงทอง 13,406.00                  9858675542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 14,040.00                  4870204754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 17,625.00                  8160889593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 13,455.00                  7790533142 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 17,625.00                  4870337975 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 79,710.55                  8011008331 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 19,055.00                  9130548101 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.พทัลุง

นางสาวอจัจิมา พชัรด ารงกุล 10,530.00                  9080150819 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนกนัยายน 2564 สพม.พทัลุง

โรงเรียนพนางตุง 2,500.00                    9086031013 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือน พ.ค. - มิ.ย. 64 ร.ร.พนางตุง

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 14,830.20                  9802291560 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือน พ.ค. - มิ.ย. 64 ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม

นางชุติมา  พยหุกฤษ 13,543.00                  9831401298 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์ 6,184.00                    8010951870 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวซลัมา  สุมาลี 1,085.00                    8013073327 ค่าใชจ่้ายในการประชุม
นางสาวซลัมา  สุมาลี 175.00                       8013073327 ค่าใชจ่้ายในการประชุม
นางยภุา  แซ่ล่ิม 1,516.00                    0591098997 ค่าใชจ่้ายในการประชุม
นางสาวณิชปัทม ์ พนัธ์รัตน์ 18,400.00                  8020134891 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ ร.ร.ขนุทะเลวิทยาคม

โรงเรียนธญัญาวดีศึกษา 4,200.00                    8260344556 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ ร.ร.ธญัญาวดีศึกษา

นางวิภารัตน์  ลกัษโณสุรางค์ 5,180.00                    9261121845 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการพทัลุง

นายวิสุทธ์ิ  ทองช่วย 3,600.00                    9081476114 คา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติด

นายบุญเหลือ  แก่นโพธ์ิ 2,750.00                    9083170225 คา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติด

นางสาวศิริวรรณ  ญาณสงัฆพนัธ์ 6,350.00                    9081199684 คา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติด


