
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 1,725.00                    8130054779 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 93,827.50                  8136010056 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 873,463.00                3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 157,209.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 352,682.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 71,307.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 9,574,561.46             9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 27,884,404.17           8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 216,462.53                8071022063 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

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

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

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

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

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

นางพชัราภรณ์ ชูแสง.รายการหกัธอส.เน่ืองจากปิดบญัชี18,800.00                  4870457733 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

นายเกรียงไกร หนูนุ่ม รายการหกัออมสินเน่ืองจากปืดบญัชี3,800.00                    9210169220 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนตุลาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช (ชพค) 1,010,344.00             3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช (ชพส) 291,483.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 9,674,558.61             8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง (ชพค) 359,720.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง (ชพส) 100,006.00                9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง 4,424,251.88             9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

นายอภินนัท ์ เกรียงศกัดากุล 782.00                       9211007895 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

นางสาวนิวร  ผิวกระดา้ง 417.00                       8131244148 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

นางสาวกมลทรรศน์  แซ่เฮง 417.00                       8011503200 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

นายโชติวิชญ ์ สุกพรหม 9,000.00                    8680315834 คา่จา้งเหมาพ่ีเล้ียงเดก็พิการ สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นางสาวศิริขวญั  คงรักษ์ 9,000.00                    9130650771 คา่จา้งเหมาพ่ีเล้ียงเดก็พิการ สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป 13,650.00                  8010755621 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุม

หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการครู และหนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการบ านาญ ประจ าเดอืนตุลาคม 2565, ค่าจ้างเหมาพี่เลีย้งเดก็พกิาร สพม.พท 

เดอืนกันยายน 2565, ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ในการประชุม


