
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 1,785.00                    8130054779 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 93,801.50                  8136010056 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 993,787.00                3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 165,676.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 411,136.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 77,212.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 10,614,043.01           9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 28,922,067.53           8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 211,698.11                8071022063 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมทุรปราการ เงินกูน้.ส.โสพิศ  สงประสพ13,100.00                  2191069320 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา เงินกู ้นายสหรัฐ  ปานศรี 8,000.00                    9326008061 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เงินกู ้นายสุธน  ประดบัศรี12,000.00                  8031030510 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั เงินกู ้นส.จิราภรณ์  มาชาตรี11,350.00                  0591027763 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง เงินกู ้น.ส.จิดาภา  อาวธุเพชร25,700.00                  8061031892 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

นางสาวณฐมน  โกเมศ รายการหกัธอสโอนเน่ืองจากปิดบญัชีแลว้29,000.00                  8131156729 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช (ชพค.) 949,301.00                3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช (ชพส.) 251,424.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 7,614,737.08             8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดัพทัลุง (ชพค.) 328,427.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดัพทัลุง (ชพส.) 83,420.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง 4,422,514.83             9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

นายประภาส  จนัทร์วิเชียร 7,500.00                    8151137010 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

นางจิตติยา  ทองอ าภา 7,500.00                    8011610503 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 23,010.00                  8161502129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 28,220.00                  8161707189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 19,671.38                  8161707200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 14,820.00                  9520233334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 27,660.00                  8150072292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 26,040.00                  7790237322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 15,038.97                  4870189836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 12,537.53                  4870255154 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการครู และบ านาญ ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2565, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.นศ, สพม.พท กรกฎาคม 

2565, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิาน สพม.พท ม.ิย. 65, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าสาธารณูปโภคค่าอินเทอร์เน็ต เดอืน ม.ีค.

 - เม.ย. 65, เงินยมืราชการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,910.00                  4870107996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายสุเทพ   หนูเสน 17,550.00                  3630265065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 25,580.00                  8260230348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 27,080.00                  8151763604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 26,904.35                  8150093958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 21,158.36                  8200051110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 21,898.56                  8150014926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 21,078.74                  8130211270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 19,575.51                  8150361049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางศศิธร   บุญเกิด 17,550.00                  7790362399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,960.00                  7790151274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 17,520.00                  9841977060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 21,532.00                  4870050919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 21,300.00                  8021417544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 14,778.24                  8021273828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 13,314.63                  8020062440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 17,870.62                  4870288230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 21,210.00                  9520171762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 14,398.63                  8010684597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 14,159.00                  9858675542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 11,050.00                  4870204754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 17,570.00                  8160889593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 14,216.00                  7790533142 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 16,850.00                  4870337975 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 94,805.48                  8011008331 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กรกฎาคม 2565

นางสาวมนญัชยา ดอกกฐิน 17,850.00                  9520592261 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

น.ส.ดาริณี แกว้ด า 17,850.00                  8680210900 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

นายอิสมาแอล บินโซ๊ะ 6,897.68                    9290729597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

นางกุสุมา ขาวรมย์ 17,850.00                  9080814806 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

นางสาวอลิวรรณ สวา่งวงศ์ 17,850.00                  9862485655 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 17,850.00                  9080549606 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

นางสาวธิดารัตน์ สุขมาก 17,007.00                  6614210017 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

นางสาวพนิดา เกล้ียงสิน 17,850.00                  9824136819 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565

นางสาวเกษรัศม์ิ เหมะจุฑา 17,850.00                  9854726630 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กรกฎาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวกญัญพชัร  เพ่ิมเดช 6,800.00                    9877297574 คา่จา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.พท มิ.ย. 65 (รายการ Rejected)

นางกุสุมา  ขาวรมย์ 3,454.00                    9080814806 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวนนัทรัฐ  คงด า 6,320.00                    9030554061 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวดาริณี  แกว้ด า 568.00                       8680210900 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมชาย  รองเหลือ 405.00                       4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมพงษ ์ ศิริอนนัต์ 240.00                       9080539740 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางชูจิต  ทบัพรหม 360.00                       9120117337 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 9,886.80                    9802291560 คา่สาธารณูปโภคคา่อินเทอร์เน็ต เดือน มี .ค. - เม.ย. 65

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 8,670.00                    8280158235 เงินยมืราชการ บย.18/2565
นายสุบรรณ  เกราะแกว้ 5,700.00                    9140211916 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายถาวร  เวชจนัทร์ 5,700.00                    8091438907 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสุบรรณ  เกราะแกว้ 6,500.00                    9140211916 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุกญัญา  ศิริชุม 240.00                       9809935129 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายกิตติภฎั  กาญจนสุวรรณ 240.00                       0590306375 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวมนญัชยา  ดอกกฐิน 240.00                       9520592261 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมพงษ ์ ศิริอนนัต์ 240.00                       9080539740 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวปวีณ์นุช  จนัทร์นวล 240.00                       6281266854 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวอนงคน์าฎ  หน่วยแกว้ 3,614.00                    6607879470 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางปทิตตา  จนัทร์สวา่ง 5,490.00                    9081432400 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายอิสมาแอล บินโซ๊ะ 7,000.00                    9290729597 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางกานดา บุญจนัทร์ 2,671.00                    8200234436
นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 3,000.00                    8280158235
นางนิรมยั  เกตวิชิตร 4,800.00                    9825867175
นางอรวรรณ  เมืองจนัทร์ 2,400.00                    8283009974
นายปณิดล  ปานช่วย 2,000.00                    4870235242
นางสุนิสา  พรหมแกว้ 1,150.00                    8261276449
นางสุพรรณี  ชูบวัทอง 10,790.00                  8281469277
นายธวชั  เพชรโกมล 12,900.00                  8160079621
นางภูษิตา  มีสวสัด์ิ 4,130.00                    8151370955
นางวนิดา  เสกสรรค ์ 6,600.00                    8281475722
นางวนิดา  สาลีพนัธ์ 10,150.00                  8151595701
นายสมพล  บริสุทธ์ิ 2,400.00                    9833859771
น.ส.วิลาวลัย ์ กณัหาวงศ์ 2,400.00                    8350354623
นายณัศทธ์ศกัด์ิ  ภาญาดา 2,670.00                    9560350595


