
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
กรมบงัคบัคดี (กองบงัคบัคดีลม้ละลาย 5) 26,161.12                  6794041405 รายการ rejet เงินเดือนนางมทันา  ศิริรักษ ์เดือนพฤศจิกายน 2565

นางสาวธิยาภรณ์  ศรีเมือง 96,000.00                  7190185208 เงินยมืราชการ บย.11/2566 คชจ.โครงการยกระดบัคุณภาพดา้นวิทยาศาสตร์

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงค์ 3,012.00                    8160889593 เงินยืมราชการ บย.12/2566 คชจ.ไปราชการอบรมพฒันาวิทยากรแกนน า

นางนภภคั  ช่วยเตา้ 29,790.00                  9081813005 เงินยมืราชการ บย.13/2566 คชจ.โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการประเมินวิทยฐานะ

เบญจมราชูทิศ 2,171,421.00             8011418947 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ปากพูน 177,185.00                8010202258 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

โยธินบ ารุง 1,483,137.00             8010004413 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ตรีนิมิตรวิทยา 132,101.00                8011429027 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 373,995.00                8010001651 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ขนุทะเลวิทยาคม 175,893.00                8161410151 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เฉลิมราชประชาอุทิศ 243,220.00                9865440369 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1,011,114.00             7790005987 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

พระพรหมพิทยานุสรณ์ 96,773.00                  8161582343 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทางพูนวิทยาคาร 361,152.00                6604031012 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช774,774.00                8261276740 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ละอายพิทยานุสรณ์ 250,907.00                8350418346 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

พิปูนสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ 497,853.00                8141388150 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

นางเอ้ือยวิทยา 42,658.00                  8141293850 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

สตรีทุ่งสง 1,588,761.00             8150873783 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทุ่งสงวิทยา 1,005,453.00             8151701048 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 186,731.00                8150050892 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

กา้งปลาวิทยาคม 610,002.00                8151482311 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

นาบอน 748,899.00                8150684905 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 1,131,282.00             6727793530 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

กรุงหยนัวิทยาคาร 307,476.00                6799585454 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 620,055.00                6620903258 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เสมด็จวนวิทยาคม 148,030.00                6746230511 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทุ่งสงัพิทยาคม 107,779.00                9842286185 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

บางขนัวิทยา 984,114.00                8151484004 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

วงัหินวิทยาคม 135,283.00                8151483040 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 173,278.00                8141319825 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ชา้งกลางประชานุกูล 353,034.00                8350437138 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

รายการ rejet เงินเดอืน, เงินยมืราชการ, เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืฯ้ฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ และสพม.พท



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
เชียรใหญ่ 843,255.00                8261240193 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

วิเชียรประชาสรรค์ 45,273.00                  8266000549 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 106,267.00                8261236897 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ธญัญาวดีศึกษา 47,888.00                  8261192652 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ชะอวด 1,386,063.00             8221244864 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ชะอวดวิทยาคาร 1,152,396.00             8221254878 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 65,846.00                  8221382116 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ขอนหาดประชาสรรค์ 155,478.00                8221301078 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 143,317.00                8221250481 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

โศภนคณาภรณ์ 130,400.00                8021319976 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

อินทร์ธานีวิทยาคม 67,358.00                  8026009541 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 1,096,902.00             9860516928 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

คีรีราษฎร์พฒันา 147,000.00                9866306445 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ควนเกยสุทธิวิทยา 149,492.00                6792208442 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เสาธงวิทยา 139,459.00                9854991148 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ตระพงัพิทยาคม 209,194.00                6786601383 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 1,144,386.00             8260061368 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

แหลมราษฎร์บ ารุง 249,962.00                6790099158 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

นพคุณประชาสรรค์ 128,730.00                9842072541 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทรายขาววิทยา 204,311.00                9853151375 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เขาพงัไกร 149,492.00                8261462153 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 153,882.00                6777690689 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

พรหมคีรีพิทยาคม 992,952.00                8011369849 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

บา้นเกาะวิทยา 57,434.00                  8161450072 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

โมคลานประชาสรรค์ 205,256.00                8281189541 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

สระแกว้รัตนวิทย์ 321,678.00                8281227311 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

สิชลคุณาธารวิทยา 1,265,445.00             6776739099 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 152,951.00                9807077079 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

สิชลประชาสรรค์ 650,043.00                6744940600 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

เทพราชพิทยาสรรค์ 54,063.00                  9872872767 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ขนอมพิทยา 712,521.00                8131194728 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 101,037.00                8131173496 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

คงคาประชารักษ์ 150,437.00                8281222190 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ

นบพิต าวิทยา 445,500.00                8011415247 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.นศ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการพทัลุง 789,426.00                9086027482 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

พรหมพินิตชยับุรี 182,415.00                9080012521 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ประภสัสรรังสิต 355,563.00                9083130223 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

วชิรธรรมสถิต 142,372.00                9081703439 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

สตรีพทัลุง 2,106,603.00             9081711148 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

กงหราพิชากร 431,640.00                9086032265 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ชะรัดชนูปถมัภ์ 188,968.00                9081765221 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

หานโพธ์ิพิทยาคม 130,778.00                9216001453 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ประชาบ ารุงอุทิตกิจจาทร 241,550.00                9136003565 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ตะโหมด 1,397,205.00             9131334792 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ควนขนุน 762,723.00                9080453331 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

พนางตุง 169,340.00                9086031013 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ดอนศาลาน าวิทยา 104,597.00                9807710138 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ปัญญาวธุ 128,352.00                9081817930 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ควนพระสาครินทร์ 178,130.00                9136003662 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ปากพะยนูพิทยาคาร 407,502.00                9266000345 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

หารเทารังสีประชาสรรค์ 822,105.00                9261154468 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ศรีบรรพตพิทยาคม 119,234.00                9829277968 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ตะแพนพิทยา 42,469.00                  9081999761 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ป่าบอนพิทยาคม 196,655.00                9136001309 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

บางแกว้พิทยาคม 420,192.00                9211144957 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

ป่าพะยอมพิทยาคม 756,756.00                9802291560 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

นิคมควนขนุนวิทยา 114,708.00                9845123953 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

เขาชยัสน 606,681.00                9216000198 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

นาขยาดวิทยาคาร 52,960.00                  9081978942 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท

อุดมวิทยายน 163,354.00                9806516729 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืฯฐาน 2/2565(30%) สพม.พท


