
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายวิทูล  สนธิเมือง 862.24                       xxxxxx4430 คืนเงิน กบข. รายนางเนาวรัตน์  สนธิเมือง
นายสมศกัด์ิ  ทองค า 3,600.00                    xxxxxx6509 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 2,110.00                    xxxxxx4779 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 75,830.50                  xxxxxx0056 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 883,636.00                xxxxxx4802 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 169,668.00                xxxxxx4810 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 372,400.00                xxxxxx6312 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 79,786.00                  xxxxxx5436 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 11,784,587.49           xxxxxx5074 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 29,919,466.57           xxxxxx8331 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 170,129.67                xxxxxx2063 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกระบ่ี เงินกูน้.ส.นิภาพร ศิริรักษ์ 10,000.00                  xxxxxx5713 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา เงินกู ้นายสหรัฐ  ปานศรี 8,000.00                    xxxxxx8061 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เงินกู ้นายสุธน  ประดบัศรี 12,000.00                  xxxxxx0510 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั เงินกู ้นส.จิราภรณ์  มาชาตรี 11,350.00                  xxxxxx7763 ช าระหน้ีบุคคลท่ี3ขา้ราชการครู มี.ค. 64
นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 22,155.00                  xxxxxx2129 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 27,155.00                  xxxxxx7189 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายธนกฤช  ผลศิริ 19,684.40                  xxxxxx7200 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 14,298.00                  xxxxxx3334 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 26,615.00                  xxxxxx2292 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 25,605.00                  xxxxxx1153 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 25,105.00                  xxxxxx7322 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 14,971.92                  xxxxxx9836 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 9,104.53                    xxxxxx5154 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,055.00                  xxxxxx7996 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายสุเทพ   หนูเสน 16,975.00                  xxxxxx5065 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 23,565.00                  xxxxxx0348 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 26,065.00                  xxxxxx3604 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 25,978.41                  xxxxxx3958 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 20,256.36                  xxxxxx1110 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางกฤติยา   สุขเรือง 20,780.40                  xxxxxx4926 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 20,022.05                  xxxxxx1270 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 23,845.00                  xxxxxx1049 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

ช าระหนีบุ้คคลที3่ข้าราชการครู ประจ าเดอืนมนีาคม  2564, ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการประจ าเดอืนมนีาคม  2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

นางศศิธร   บุญเกิด 16,915.00                  xxxxxx2399 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,105.00                  xxxxxx1274 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 16,885.00                  xxxxxx7060 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายธเนศ   แซ่ด่าน 20,107.00                  xxxxxx0919 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 20,495.00                  xxxxxx7544 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 14,957.53                  xxxxxx3828 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 12,320.36                  xxxxxx2440 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 21,195.00                  xxxxxx8230 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 20,395.00                  xxxxxx1762 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 19,355.00                  xxxxxx8101 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 20,305.00                  xxxxxx4597 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวนุสรา   คงทอง 11,634.00                  xxxxxx5542 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 14,328.00                  xxxxxx4754 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 17,925.00                  xxxxxx9593 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 13,731.00                  xxxxxx3142 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 69,805.04                  xxxxxx8331 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการประจ าเดือนมีนาคม  2564


