
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 1,835.00                    813005XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 84,374.00                  813601XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 734,065.00                389003XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 118,058.00                389003XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 295,591.00                908100XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 52,390.00                  908103XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 9,448,806.65             908102XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 28,015,775.09           801100XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 221,033.41                807102XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมทุรปราการ เงินกูน้.ส.โสพิศ  สงประสพ13,100.00                  219106XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา เงินกู ้นายสหรัฐ  ปานศรี 8,000.00                    932600XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เงินกู ้นายสุธน  ประดบัศรี12,000.00                  803103XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั เงินกู ้นส.จิราภรณ์  มาชาตรี11,350.00                  059102XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง เงินกู ้น.ส.จิดาภา  อาวธุเพชร25,700.00                  806103XXXX หน้ีบคุคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช)ชพค) 844,950.00                389003XXXX หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช(ชพส) 216,070.00                389003XXXX หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 9,436,718.08             801100XXXX หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง(ชพค) 306,853.00                908100XXXX หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง(ชพส) 76,143.00                  908103XXXX หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง 5,083,715.23             908102XXXX หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนธนัวาคม 2565

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 22,710.00                  816150XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 27,920.00                  816170XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 19,411.21                  816170XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 13,999.00                  952023XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 27,360.00                  815007XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 25,740.00                  779023XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 14,816.32                  487018XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 12,073.16                  487025XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,610.00                  487010XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายสุเทพ   หนูเสน 17,250.00                  363026XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 25,280.00                  826023XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการครู และข้าราชการบ านาญ ประจ าเดอืนธันวาคม 2565,ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ สพม.นศ และ สพ

ม.พท เดอืนธันวาคม 2565, เงินช่วยพเิศษ3เดอืน ขรก.บ านาญเสียชีวติ, ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) สพม.นศ เดอืน ธ.ค. 65



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 26,780.00                  815176XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 26,604.35                  815009XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 20,879.77                  820005XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 20,264.68                  815001XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 20,817.90                  813021XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 18,360.48                  815036XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางศศิธร   บุญเกิด 17,250.00                  779036XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,660.00                  779015XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 17,220.00                  984197XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 21,232.00                  487005XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 21,000.00                  802141XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 14,424.54                  802127XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 14,742.90                  802006XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 8,556.89                    487028XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 20,910.00                  952017XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 14,345.87                  801068XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 13,859.00                  985867XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 10,750.00                  487020XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 17,270.00                  816088XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 13,929.00                  779053XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 16,550.00                  487033XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวเมทินี  พืชภูมิ 16,613.00                  678168XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายกิตติกานต ์เชิญทอง 17,550.00                  779031XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวรุ้งลาวลัย ์บุญเฟ่ือง 17,550.00                  779060XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 102,112.93                801100XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวมนญัชยา ดอกกฐิน 18,620.00                  952059XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

น.ส.ดาริณี แกว้ด า 18,046.00                  868021XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางกุสุมา ขาวรมย์ 18,630.00                  908081XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวอลิวรรณ สวา่งวงศ์ 18,630.00                  986248XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 18,630.00                  908054XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวพนิดา เกล้ียงสิน 17,550.00                  982413XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นายสิทธิศกัด์ิ  ชูกล่ิน 17,550.00                  901323XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางนภภคั  ช่วยเตา้ 17,550.00                  908181XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสุนนัท ์ ยิ่งด านุ่น 17,550.00                  908089XXXX คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวยนิดี  เจา้แกว้ 82,526.40                  801115XXXX เงินช่วยพิเศษ3เดือน ขรก.บ านาญเสียชีวิต นางสาวลดัดาวลัย ์ เจา้แกว้

นางธนวรรณ  ทองแกว้ 81,770.79                  826145XXXX เงินช่วยพิเศษ3เดือน ขรก.บ านาญเสียชีวิต นายไพรัช  ทองแกว้

นายชะรัตน์  มงคลลิขิต 91,209.00                  826018XXXX เงินช่วยพิเศษ3เดือน ขรก.บ านาญเสียชีวิต นางปิยะนุช  มงคลลิขิต

นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 1,603.67                    801091XXXX ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศพัท)์ สพม.นศ เดือน ธ.ค. 65


