
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางจินตนาพร  ขวญัเพชร 87,050.61                  8151119705 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565

นางชาลิสา  ศรีเปารยะ 30,000.00                  8011401122 เงินช่วยพิเศษ 3 เดือนขา้ราชการบ านาญเสียชีวิต รายนายประยทุธ  ศรีเปารยะ

ส านกังาน สกสค.จงัหวนัครศรีธรรมราช(ชพค.) 818,496.00                3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวนัครศรีธรรมราช(ชพส.) 219,672.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 7,481,364.94             8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง(ชพค.) 285,360.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง(ชพส.) 72,885.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง 4,447,255.47             9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางศิริวรรณ  ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 คา่จา้งเหมาเจา้หน้าท่ีธุรการ เดือนมีนาคม 2565 ร.ร.วงัหินวิทยาคม

นางพชัรินทร์  เจสา 6,600.00                    8011041010 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 12,785.00                  8151451912 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุม
วา่ท่ีร้อยตรี นพดล รักษแ์กว้ 6,000.00                    9031362832 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายถาวร  เวชจนัทร์ 6,000.00                    8091438907 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 6,000.00                    8280158235 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00                    8011902474 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00                    9140211916 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.รัตน์นรี  วโรสุข 6,000.00                    8200073254 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.ขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 4,000.00                    9520321527 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00                    8010752223 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.รณิดา  อินนุพฒัน์ 1,100.00                    8330070921 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                    8330070956 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 6,000.00                    8011667637 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางวนัเพญ็   ด าแกว้ 4,000.00                    8260156903 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 2,500.00                    8160755201 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                    8010755621 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสุจารี   สินภิบาล 2,488.64                    8330070948 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 3,000.00                    8260243628 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางชุติมา  พยหุกฤษ 5,000.00                    9831401298 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 6,000.00                    8020289518 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                    8010242519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางจิตติมา  เพชรมณีูย์ 6,000.00                    8010768340 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

ค่าจ้างครูโรงเรียนพระราชด าริประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565, เงินช่วยพเิศษ 3 เดอืนข้าราชการบ านาญเสียชีวติ, หนีบุ้คคลที่ 3 

ข้าราชการบ านาญ ประจ าเดอืนมนีาคม 2565, ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ เดอืนมนีาคม 2565 ,ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, 

ค่าเช่าบ้านประจ าเดอืนมนีาคม 2565, ค่าเช่าบ้านตกเบิก



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางพริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                    8010158143 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 4,000.00                    9030109602 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นายธิติภทัร  ไพช านาญ 4,000.00                    9130475104 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

น.ส.ประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 4,300.00                    9865827956 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

น.ส.เพียงดาว  ศรีแกว้ 4,000.00                    7820202408 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นางวิลาสินี  ปานเพชร 6,000.00                    9040176515 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

น.ส.ลดัดา  แสงจนัทร์ 5,000.00                    9570229268 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

น.ส.สุวรรณษา  เหมะรักษ์ 4,800.00                    9570417900 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นายตุลยวตั  เขียวจีน 5,000.00                    9131278825 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นายณรงค ์ ทองเทพ 3,000.00                    9081360612 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นายสุรชน น่ิมดวง 4,000.00                    9130221765 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นางรุ่งระวี สาเหล็ม 5,000.00                    9131333230 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นางดวงแข กาวชู 6,000.00                    9081345826 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นางวิไลลกัษณ์  เมืองสง 5,000.00                    9210269667 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นายเช่ียวชาญ คงสกุล 4,000.00                    8121564042 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.พท เดือนมีนาคม 2565

นายจิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 6,000.00                    8150206698 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                    8010054348 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางกฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00                    8161031185 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00                    8011112155 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.อรชา  แกว้บุญชู 5,000.00                    8280558713 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 6,000.00                    8010138606 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                    8281095245 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางณหทยั  อนุจร 5,900.00                    8151185619 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00                    8151258519 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00                    8151452617 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางณัฎฐชล จนัทร์สุวรรณ 5,900.00                    8021213361 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสาววิภาวดี จนัทร์ทอง 6,000.00                    8260233347 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสาวจีระภา บุญไชย 5,000.00                    9520019995 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางธญัญชล จิระภคัฆนากร 6,000.00                    8221190578 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางนราวดี ชูแกว้ 24,000.00                  8261160890 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายกนัตพงษ ์ ด ารักษ์ 12,000.00                  8140078921 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางอาทิตยา เจย้ทอง 6,000.00                    8010865192 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางวธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 6,000.00                    8151318104 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.เขมิกา  สิทธิฤทธ์ิ 22,500.00                  8010316628 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.ธญัญจุ์ฑา ผกากรอง 27,600.00                  8010951617 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสนิฎา วงศสุ์ริยามาศ 18,400.00                  8013052672 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสุดารัตน์  ขวญัแกว้ 6,000.00                    8221203203 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางสุภา   นาวารัตน์ 6,000.00                    8011839993 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายอนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00                    8261345335 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายสมพร  ผลอินทร์ 6,000.00                    8261255301 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.วรรณดี จนัทร์คงทอง 5,000.00                    8150639187 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.นนัทรัตน์ คงทน 5,000.00                    8020019200 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

น.ส.จีรนนัท ์สมทอง 5,000.00                    9520048650 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นายวชัระ ส้มแป้น 4,000.00                    8280368965 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมีนาคม 2565

นางวิไลลกัษณ์  เมืองสง 80,000.00                  9210269667 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู (ตกเบิก) 1 พ.ย. 63 - 28 ก.พ. 65


