
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 1,735.00                    8130054779 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 105,414.50                8136010056 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 919,224.00                3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 161,880.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 383,761.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 75,240.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 10,669,032.76           9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 29,151,190.14           8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 219,377.69                8071022063 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

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

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

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

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

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

กชทกร วฒิุมานพ 324.00                       8280002804 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 22,410.00                  8161502129 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 27,620.00                  8161707189 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 19,147.10                  8161707200 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 13,699.00                  9520233334 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 27,060.00                  8150072292 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 25,440.00                  7790237322 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 14,496.78                  4870189836 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 11,985.44                  4870255154 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,310.00                  4870107996 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายสุเทพ   หนูเสน 16,950.00                  3630265065 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 24,980.00                  8260230348 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 26,480.00                  8151763604 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 26,306.47                  8150093958 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 20,559.58                  8200051110 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 21,324.22                  8150014926 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการครู ประจ าเดอืนสิงหาคม 2565, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.นศ และ สพม.พท กันยายน 2565, 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองดืม่, ค่าตอบแทนวทิยากรอิสลาม, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าเช่าบ้าน ประจ าเดอืนกันยายน 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวนฤมล  มณีโชติ 20,512.97                  8130211270 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 18,994.84                  8150361049 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางศศิธร   บุญเกิด 16,950.00                  7790362399 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,360.00                  7790151274 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 16,920.00                  9841977060 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 20,932.00                  4870050919 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 20,700.00                  8021417544 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 14,035.92                  8021273828 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 12,917.71                  8020062440 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 8,700.55                    4870288230 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 20,610.00                  9520171762 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 14,051.75                  8010684597 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 13,559.00                  9858675542 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 10,450.00                  4870204754 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 16,970.00                  8160889593 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 12,642.00                  7790533142 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 17,250.00                  4870337975 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวเมทินี  พืชภูมิ 17,250.00                  6781682814 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นายกิตติกานต ์เชิญทอง 17,250.00                  7790318217 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 100,777.67                8011008331 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ กนัยายน 2565

นางสาวมนญัชยา ดอกกฐิน 17,250.00                  9520592261 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

น.ส.ดาริณี แกว้ด า 16,666.00                  8680210900 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

นายธีระศกัด์ิ ศรียนัต์ 14,250.00                  9030513349 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

นางกุสุมา ขาวรมย์ 17,250.00                  9080814806 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

นางสาวอลิวรรณ สวา่งวงศ์ 17,250.00                  9862485655 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 17,250.00                  9080549606 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

นางสาวธิดารัตน์ สุขมาก 16,407.00                  6614210017 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

นางสาวพนิดา เกล้ียงสิน 7,980.00                    9824136819 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

นางสาวเกษรัศม์ิ เหมะจุฑา 17,250.00                  9854726630 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท กนัยายน 2565

โรงเรียนตะโหมด 18,220.00                  9131334792 คา่ใชจ่้ายในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ HCEC

นางสุธญัญา เวชรังษี 875.00                       9030834323 ค่าใชจ่้ายในการประชุม
นายส่องแสง อินทองแกว้ 8,000.00                    9081209906 ค่าใชจ่้ายในการประชุม
น.ส.ปวีณ์นุช จนัทร์นวล 2,940.00                    6281266854 ค่าใชจ่้ายในการประชุม
นายชาญณรงค ์รัตนบุรี 3,610.00                    9081618369 ค่าใชจ่้ายในการประชุม



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางนิชนนัท ์พงษเ์กษมพรกุล 10,640.00                  8151451912 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
รร.บางขนัวิทยา 3,200.00                    8156009967 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
รร.ปากพูน 2,000.00                    8010202258 ค่าอินเตอร์เน็ต(ทดรองจ่าย)
นายพชร มัน่คง 490.00                       8120070992 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางกฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00                    8161031185 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00                    8011112155 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางสุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                    8281095245 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางธญัญชล จิระภคัฆนากร 6,000.00                    8221190578 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางพชัรีย ์  เอียดแกว้ 6,000.00                    8221155314 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
น.ส.วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00                    8131147738 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางอาทิตยา เจย้ทอง 6,000.00                    8010865192 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางสุดารัตน์  ขวญัแกว้ 6,000.00                    8221203203 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นายอนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00                    8261345335 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
น.ส.นนัทรัตน์ คงทน 6,000.00                    8020019200 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นายวชัระ ส้มแป้น 4,000.00                    8280368965 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นายปัญญาวฒิุ ธนาวฒิุ 15,000.00                  9834305648 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางสุภาภรณ์ บุษยากุล 6,000.00                    6780805955 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางณัฏฐ์กานดา  ทวีอรรถเศรษฐ์ 6,000.00                    8150229205 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00                    9140211916 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
น.ส.รัตน์นรี  วโรสุข 6,000.00                    8200073254 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางสาวสุภาพร อินบุญนะ 6,000.00                    8151265132 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00                    8010752223 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
น.ส.รณิดา  อินนุพฒัน์ 6,000.00                    8330070921 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
น.ส.สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 2,500.00                    8160755201 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางมนัทนา  รัตนะรัต 6,000.00                    3890065945 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 12,000.00                  8020289518 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                    8010242519 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางพริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                    8010158143 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ
นางสุกญัญา  ศริชุม 6,000.00                    9809935129 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท
นางวิลาสินี  ปานเพชร 6,000.00                    9570554444 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท
น.ส.ลดัดา  แสงจนัทร์ 5,000.00                    9570229268 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท
นายตุลยวตั  เขียวจีน 5,000.00                    9131278825 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท
นายณรงค ์ ทองเทพ 3,000.00                    9081360612 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท
นางรุ่งระวี สาเหล็ม 5,000.00                    9131333230 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางดวงแข กาวชู 6,000.00                    9081345826 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท
นางวิไลลกัษณ์  เมืองสง 5,000.00                    9210269667 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท
นายสุรศกัด์ิ สุขทอง 12,000.00                  9080257761 ค่าเช่าบา้นครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท


