
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวพรทิพย ์สงัหาด 2,000.00                    8010914169 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศพัท)์ ต.ค. 65
นายนพดล รักษแ์กว้ 600.00                       9031362832 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นายถาวร เวชจนัทร์ 1,000.00                    8091438907 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางเพญ็ เสมอภพ 4,270.00                    8010003859 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางกชทกร  วฒิุมานพ 4,390.00                    8280002804 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางแสงรัตน์  รัตนฤทธ์ิ 5,700.00                    9080319597 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางพริตา ยอดสุรางค์ 1,600.00                    8010158143 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางยวุคนธ์ ใยทอง 960.00                       3890182984 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 4,280.00                    8010717002 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางสาวปาริฉตัร  หนูเก้ือ 500.00                       8150663118 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางสาวพรทิพย ์สงัหาด 850.00                       8010914169 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดือน ก.ย. 65

นางจารุณี    ยิม้เส้ง 14,550.00                  8260427044 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.เบญจวรรณ    นุ่นทอง 14,550.00                  8130175258 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.โสรยา     ชูสุวรรณ์ 14,081.13                  9844955645 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.กิตติยากรย ์   สมนึก 14,550.00                  8220543795 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.จิราภรณ์     จนัทร์ชุม  12,672.52                  7790511440 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.วิไลพร    ช่วยมณี 14,550.00                  3890244866 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นางอภสัสรณ์   ศิริ 14,550.00                  8020145524 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.พุทธชาติ   วงคส์วสัด์ิ 14,550.00                  8160737033 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

วา่ท่ี ร.ต.ธีรพงษ ์  ใจหมัน่ 14,550.00                  9840465457 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.ธญัชนก   กรดกางกั้น 14,550.00                  8260131420 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.ชิดชนก    หยูห่นูสิงห์ 14,550.00                  8010534048 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นายธม แกว้คง 14,550.00                  8160891598 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นายธนพฒัน์ สุขสม 14,550.00                  8220579684 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.ภทัรวรินทร์   ภู่ทรัพยมี์ 14,550.00                  0160158869 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นายไมตรี   เรืองเดช 8,730.00                    8160352751 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม.นศ เดือน  ต.ค.65 

นางวนัดี    แยม้พรหม 8,730.00                    7790242539 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม.นศ เดือน  ต.ค.65 

น.ส.ปรียาพร    แกว้มี 8,730.00                    8260501422 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม.นศ เดือน  ต.ค.65 

นายขจรศกัด์ิ     ทองเสมอ 8,730.00                    8260492903 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม.นศ เดือน  ต.ค.65 

นายวรรณะ    ศกัด์ิจา้ย 8,730.00                    8020098526 ค่าจา้งนกัการภารโรง  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) ต.ค. 65, ค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ก.การเงินฯ เดอืน ก.ย. 65, ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้น

วกิฤต ิสพม.นศ,ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Labboy  สพม.นศ, ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพกันอน  สพม.นศ, ค่าจ้างนักการภารโรง สพม.นศ, 

ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ, ค่าจ้างผู้ปฏิบัตงิานให้ส านักงาน  สพม.นศ เดอืน ต.ค.65, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)สพม.นศ และสพม.พท



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายจกัรวิทย ์   คงแป้น 8,730.00                    8160129432 ค่าจา้งนกัการภารโรง  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นายด ารงเกียรติ   บุษบา 8,730.00                    8260420872 ค่าจา้งนกัการภารโรง  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นายอาพร     พรหมสมบติั 8,730.00                    8220456191 ค่าจา้งนกัการภารโรง  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นายวิชยั      ชูจนัทร์ 8,730.00                    8020493530 ค่าจา้งนกัการภารโรง  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

น.ส.จรวยพร   เผือกบุญรอด 8,730.00                    9840569317 ค่าจา้งนกัการภารโรง  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นายกิตติพงค ์    วงศส์วสัด์ิ 8,730.00                    8350384484 ค่าจา้งนกัการภารโรง  สพม.นศ เดือน ต.ค.65 

นางสาวสุกญัญา    นิลดบัแกว้ 14,550.00                  7790102532 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นางองัคณา     กญัจนกาญจน์ 14,550.00                  8150618287 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส. กญัจน์ศรณ์  ศิริอนนัต์ 14,550.00                  8221309443 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.จุไรรัตน์      ทองยอด 14,550.00                  8200215571 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.เกษร    สุขช่วย 14,550.00                  8261190080 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.มาวดี     รัตนานุภาพ 14,550.00                  8150462813 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นางปุญชรัสม ์  รัฐอุทยั 14,550.00                  8160599129 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง 14,550.00                  8261220672 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.ปุณญารัศม์ิ    ปัญนะ 14,081.13                  8010595950 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นางนงครั์ตน์    รัตนนุพงศ์ 14,550.00                  8010575712 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นายสมชาย      หงษล์กัษณ์ 14,550.00                  7790060988 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นายพีรเชษฐ์   ทองบาง 14,550.00                  8010946532 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.วรรณา   เปาะทองค า 14,550.00                  7790389718 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล 14,550.00                  8260285592 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ 14,550.00                  8160369204 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นางหน่ึงฤทยั    จนัทร์ปาน 14,550.00                  8140112666 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส. มกุดา   ดว้งทอง 14,550.00                  4870328437 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นางอมรรัตน์   อินทสุวรรณ 14,550.00                  8130004542 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.ณัฐริกา    รังสิมนัตุชาติ 14,550.00                  3631100728 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.ชิวาทิพ       เภรีพล 14,550.00                  7790150413 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.อมรรัตน์   อินเล่ียน 14,550.00                  8280432418 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นางจนัฑิมา   พลสวสัด์ิ 14,550.00                  8150021507 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นายสราวธุ      ก  าราญศึก 14,550.00                  7790061224 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ 14,550.00                  4870101068 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.ปิยารัตน์    ยศวารี 14,550.00                  8010848824 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.มณฑิรา    ไชยศร 14,550.00                  9857040802 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช 14,550.00                  8160126638 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
น.ส. รัชนาภรณ์   ชุมวงศ์ 14,550.00                  8160477155 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,550.00                  3630171036 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ ต.ค.65 
นายธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 8,730.00                    8010709239 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน  สพม.นศ เดือนต.ค.65 

น.ส.นาตยา  นาคพนัธ์ 11,730.00                  6782853442 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน  สพม.นศ เดือนต.ค.65 

น.ส.ปาริฉตัร  หนูเก้ือ 11,730.00                  8150663118 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน  สพม.นศ เดือนต.ค.65 

นายสุนิตย ์ บ  ารุงพงศ์ 8,730.00                    8160463138 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน  สพม.นศ เดือนต.ค.65 

เบญจมราชูทิศ 5,138,622.00             8011418947 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ปากพูน 450,366.00                8010202258 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

โยธินบ ารุง 3,664,251.00             8010004413 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ตรีนิมิตรวิทยา 329,323.00                8011429027 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 924,921.00                8010001651 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ขนุทะเลวิทยาคม 383,953.00                8161410151 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เฉลิมราชประชาอุทิศ 644,911.00                9865440369 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2,408,436.00             7790005987 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

พระพรหมพิทยานุสรณ์ 681,394.00                8161582343 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทางพูนวิทยาคาร 956,349.00                6604031012 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช2,022,471.00             8261276740 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ละอายพิทยานุสรณ์ 637,097.00                8350418346 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

พิปูนสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ 1,237,797.00             8141388150 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

นางเอ้ือยวิทยา 190,291.00                8141293850 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

สตรีทุ่งสง 3,795,273.00             8150873783 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทุ่งสงวิทยา 2,527,119.00             8151701048 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 487,038.00                8150050892 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

กา้งปลาวิทยาคม 1,507,536.00             8151482311 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

นาบอน 1,856,457.00             8150684905 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 2,761,290.00             6727793530 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

กรุงหยนัวิทยาคาร 799,929.00                6799585454 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 1,471,437.00             6620903258 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เสมด็จวนวิทยาคม 899,849.00                6746230511 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทุ่งสงัพิทยาคม 345,422.00                9842286185 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

บางขนัวิทยา 2,623,410.00             8151484004 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

วงัหินวิทยาคม 365,995.00                8151483040 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 426,264.00                8141319825 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ชา้งกลางประชานุกูล 946,008.00                8350437138 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เชียรใหญ่ 2,165,589.00             8261240193 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
วิเชียรประชาสรรค์ 155,478.00                8266000549 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 287,012.00                8261236897 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ธญัญาวดีศึกษา 122,713.00                8261192652 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ชะอวด 3,105,063.00             8221244864 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ชะอวดวิทยาคาร 2,807,784.00             8221254878 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 307,238.00                8221382116 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ขอนหาดประชาสรรค์ 420,783.00                8221301078 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 345,580.00                8221250481 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

โศภนคณาภรณ์ 344,068.00                8021319976 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

อินทร์ธานีวิทยาคม 205,823.00                8026009541 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 2,719,836.00             9860516928 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

คีรีราษฎร์พฒันา 780,792.00                9866306445 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ควนเกยสุทธิวิทยา 419,302.00                6792208442 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เสาธงวิทยา 807,980.00                9854991148 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ตระพงัพิทยาคม 514,006.00                6786601383 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 2,737,521.00             8260061368 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

แหลมราษฎร์บ ารุง 644,564.00                6790099158 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

นพคุณประชาสรรค์ 325,574.00                9842072541 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทรายขาววิทยา 507,611.00                9853151375 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เขาพงัไกร 498,790.00                8261462153 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 885,231.00                6777690689 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

พรหมคีรีพิทยาคม 2,381,769.00             8011369849 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

บา้นเกาะวิทยา 185,219.00                8161450072 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

โมคลานประชาสรรค์ 509,123.00                8281189541 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

สระแกว้รัตนวิทย์ 814,545.00                8281227311 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

สิชลคุณาธารวิทยา 3,026,025.00             6776739099 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 850,765.00                9807077079 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

สิชลประชาสรรค์ 1,572,849.00             6744940600 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เทพราชพิทยาสรรค์ 142,561.00                9872872767 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ขนอมพิทยา 1,717,902.00             8131194728 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 270,566.00                8131173496 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

คงคาประชารักษ์ 507,233.00                8281222190 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

นบพิต าวิทยา 1,112,049.00             8011415247 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.นศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการพทัลุง 1,969,542.00             9086027482 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
พรหมพินิตชยับุรี 514,889.00                9080012521 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ประภสัสรรังสิต 838,008.00                9083130223 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

วชิรธรรมสถิต 352,669.00                9081703439 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

สตรีพทัลุง 4,965,282.00             9081711148 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

กงหราพิชากร 1,042,704.00             9086032265 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ชะรัดชนูปถมัภ์ 484,770.00                9081765221 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

หานโพธ์ิพิทยาคม 357,930.00                9216001453 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ประชาบ ารุงอุทิตกิจจาทร 642,705.00                9136003565 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ตะโหมด 3,313,908.00             9131334792 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ควนขนุน 1,865,106.00             9080453331 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

พนางตุง 415,017.00                9086031013 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ดอนศาลาน าวิทยา 289,091.00                9807710138 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ปัญญาวธุ 355,315.00                9081817930 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ควนพระสาครินทร์ 432,219.00                9136003662 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ปากพะยนูพิทยาคาร 1,000,737.00             9266000345 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

หารเทารังสีประชาสรรค์ 2,119,554.00             9261154468 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ศรีบรรพตพิทยาคม 707,290.00                9829277968 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ตะแพนพิทยา 185,975.00                9081999761 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ป่าบอนพิทยาคม 505,216.00                9136001309 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

บางแกว้พิทยาคม 1,079,037.00             9211144957 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

ป่าพะยอมพิทยาคม 1,806,597.00             9802291560 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

นิคมควนขนุนวิทยา 751,776.00                9845123953 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

เขาชยัสน 1,462,176.00             9216000198 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

อุดมวิทยายน 428,312.00                9806516729 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท

นาขยาดวิทยาคาร 145,207.00                9081978942 เงินอุดหนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 (70%) สพม.พท


