
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 2,105.00                    8130054779 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 89,988.00                  8136010056 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 981,180.00                3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 176,688.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 410,260.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 82,209.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 10,518,557.36           9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 27,836,657.35           8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 233,511.22                8071022063 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

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

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

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

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

นายสุรวฒิุ  มานะจิตต ์รายการหกักรุงไทยโอนเน่ืองจากปิดบญัชีแลว้32,400.00                  8131243818 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 22,410.00                  8161502129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 27,620.00                  8161707189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 19,198.05                  8161707200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 14,221.00                  9520233334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 27,060.00                  8150072292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 26,010.00                  7790101153 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 25,440.00                  7790237322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 14,157.89                  4870189836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,310.00                  4870107996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายสุเทพ   หนูเสน 16,950.00                  3630265065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 24,980.00                  8260230348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 26,480.00                  8151763604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 26,310.14                  8150093958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 20,556.07                  8200051110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 21,333.56                  8150014926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 20,497.75                  8130211270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 19,906.95                  8150361049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการครู ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.นศ และ สพม.พท ประจ าเดอืน

กุมภาพนัธ์ 2565, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.นศ และ สพม.พท (ตกเบิก) ประจ าเดอืนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565, ค่าจ้าง

เหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดอืนมกราคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางศศิธร   บุญเกิด 16,950.00                  7790362399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,360.00                  7790151274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 16,920.00                  9841977060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 20,989.00                  4870050919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 20,700.00                  8021417544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 14,245.07                  8021273828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 15,211.74                  8020062440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 18,195.89                  4870288230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 20,610.00                  9520171762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 14,951.54                  8010684597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 13,660.00                  9858675542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 14,250.00                  4870204754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 17,970.00                  8160889593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 13,642.00                  7790533142 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 17,250.00                  4870337975 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 75,615.35                  8011008331 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 19,450.00                  9130548101 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวมนญัชยา ดอกกฐิน 17,250.00                  9520592261 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

น.ส.ดาริณี แกว้ด า 17,250.00                  8680210900 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายอิสมาแอล บินโซ๊ะ 17,250.00                  9290729597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางกุสุมา ขาวรมย์ 17,250.00                  9080814806 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวอลิวรรณ สวา่งวงศ์ 17,250.00                  9862485655 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 17,250.00                  9080549606 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 930.00                       8161502129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 1,140.00                    8161707189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายธนกฤช  ผลศิริ 1,150.00                    8161707200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 600.00                       9520233334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 1,120.00                    8150072292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 1,080.00                    7790101153 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 1,010.00                    7790237322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 1,010.00                    4870189836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม (เงินเดือน 22,180) 890.00                       4870255154 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 930.00                       4870107996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายสุเทพ   หนูเสน 650.00                       3630265065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 1,090.00                    8260230348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 1,090.00                    8151763604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 1,000.00                    8150093958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 980.00                       8200051110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางกฤติยา   สุขเรือง 1,130.00                    8150014926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 1,000.00                    8130211270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 1,090.00                    8150361049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางศศิธร   บุญเกิด 710.00                       7790362399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 930.00                       7790151274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 710.00                       9841977060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายธเนศ   แซ่ด่าน 890.00                       4870050919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 880.00                       8021417544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 1,090.00                    8021273828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 1,060.00                    8020062440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 860.00                       4870288230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 890.00                       9520171762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 790.00                       8010684597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวนุสรา   คงทอง 630.00                       9858675542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 600.00                       4870204754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 720.00                       8160889593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 560.00                       7790533142 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 930.00                       8161502129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 1,140.00                    8161707189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายธนกฤช  ผลศิริ 1,150.00                    8161707200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 600.00                       9520233334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 1,120.00                    8150072292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 1,080.00                    7790101153 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 1,010.00                    7790237322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 1,010.00                    4870189836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม (เงินเดือน 22,180) 890.00                       4870255154 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 930.00                       4870107996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายสุเทพ   หนูเสน 650.00                       3630265065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 1,090.00                    8260230348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 1,090.00                    8151763604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 1,000.00                    8150093958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 980.00                       8200051110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางกฤติยา   สุขเรือง 1,130.00                    8150014926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 1,000.00                    8130211270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 1,090.00                    8150361049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางศศิธร   บุญเกิด 710.00                       7790362399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 930.00                       7790151274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 710.00                       9841977060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายธเนศ   แซ่ด่าน 890.00                       4870050919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 880.00                       8021417544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 1,090.00                    8021273828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 1,060.00                    8020062440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 860.00                       4870288230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 890.00                       9520171762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 790.00                       8010684597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวนุสรา   คงทอง 630.00                       9858675542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 600.00                       4870204754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 720.00                       8160889593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 560.00                       7790533142 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 930.00                       8161502129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 1,140.00                    8161707189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายธนกฤช  ผลศิริ 1,150.00                    8161707200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 600.00                       9520233334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 1,120.00                    8150072292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 1,080.00                    7790101153 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 1,010.00                    7790237322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 1,010.00                    4870189836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม (เงินเดือน 22,180) 890.00                       4870255154 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 930.00                       4870107996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายสุเทพ   หนูเสน 650.00                       3630265065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 1,090.00                    8260230348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 1,090.00                    8151763604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 1,000.00                    8150093958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 980.00                       8200051110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางกฤติยา   สุขเรือง 1,130.00                    8150014926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 1,000.00                    8130211270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 1,090.00                    8150361049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางศศิธร   บุญเกิด 710.00                       7790362399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 930.00                       7790151274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 710.00                       9841977060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายธเนศ   แซ่ด่าน 890.00                       4870050919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 880.00                       8021417544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 1,090.00                    8021273828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 1,060.00                    8020062440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 860.00                       4870288230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 890.00                       9520171762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 790.00                       8010684597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวนุสรา   คงทอง 630.00                       9858675542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 600.00                       4870204754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 720.00                       8160889593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 560.00                       7790533142 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 930.00                       8161502129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 1,140.00                    8161707189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 1,150.00                    8161707200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 600.00                       9520233334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 1,120.00                    8150072292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 1,080.00                    7790101153 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 1,010.00                    7790237322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 1,010.00                    4870189836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม (เงินเดือน 23,070) 574.19                       4870255154 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 930.00                       4870107996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายสุเทพ   หนูเสน 650.00                       3630265065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 1,090.00                    8260230348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 1,090.00                    8151763604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 1,000.00                    8150093958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 980.00                       8200051110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 1,130.00                    8150014926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 1,000.00                    8130211270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 1,090.00                    8150361049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางศศิธร   บุญเกิด 710.00                       7790362399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 930.00                       7790151274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 710.00                       9841977060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 890.00                       4870050919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 880.00                       8021417544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 1,090.00                    8021273828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 1,060.00                    8020062440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 860.00                       4870288230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 890.00                       9520171762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 790.00                       8010684597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 630.00                       9858675542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 600.00                       4870204754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 720.00                       8160889593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 560.00                       7790533142 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ (ตกเบิก) ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 3,080.00                    9130548101 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท (ตกเบิก) ประจ าเดือนต.ค. 64 - ม.ค. 65

นางเบญจวรรณ  ชูทอง 9,000.00                    9570449454 คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนมกราคม 2565

นางสาวเสาวภา  นวลจนัทร์ 9,000.00                    9570382198 คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนมกราคม 2565


