
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 2,040.00                    8130054779 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 84,581.00                  8136010056 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 964,418.00                3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 159,310.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 386,624.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 71,232.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 9,526,838.07             9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 28,016,267.09           8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 235,572.92                8071022063 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ เงินกูน้.ส.โสพิศ  สงประสพ 13,100.00                  2191069320 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา เงินกู ้นายสหรัฐ  ปานศรี 8,000.00                    9326008061 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เงินกู ้นายสุธน  ประดบัศรี 12,000.00                  8031030510 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั เงินกู ้นส.จิราภรณ์  มาชาตรี 11,350.00                  0591027763 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง เงินกู ้น.ส.จิดาภา  อาวุธเพชร 25,700.00                  8061031892 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

กรมบงัคบัคดี (กองบงัคบัคดีลม้ละลาย 5) 64,540.33                  6794041405 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางไหมดีหน๊ะ หมดัผอม (อาจหาญ) เน่ืองจากปิดบญัชี ธกส. แลว้3,460.00                    9260009243 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 22,410.00                  8161502129 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 27,620.00                  8161707189 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 16,305.75                  8161707200 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 13,699.00                  9520233334 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 27,060.00                  8150072292 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 25,440.00                  7790237322 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 14,532.12                  4870189836 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 11,787.74                  4870255154 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,310.00                  4870107996 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายสุเทพ   หนูเสน 16,950.00                  3630265065 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 24,980.00                  8260230348 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 26,480.00                  8151763604 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 26,304.64                  8150093958 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 20,560.72                  8200051110 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 19,971.26                  8150014926 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 20,525.75                  8130211270 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการครู, ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ สพม.นศ และ สพม.พท เดอืนธันวาคม 2565,ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 19,065.16                  8150361049 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางศศิธร   บุญเกิด 16,550.00                  7790362399 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,360.00                  7790151274 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 16,920.00                  9841977060 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 20,932.00                  4870050919 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 20,700.00                  8021417544 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 11,211.31                  8021273828 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 14,449.62                  8020062440 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 8,229.60                    4870288230 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 20,610.00                  9520171762 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 14,049.71                  8010684597 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 13,559.00                  9858675542 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 10,450.00                  4870204754 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 16,970.00                  8160889593 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 13,302.00                  7790533142 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 16,250.00                  4870337975 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวเมทินี  พืชภูมิ 16,313.00                  6781682814 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายกิตติกานต ์เชิญทอง 17,250.00                  7790318217 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวรุ้งลาวลัย ์บุญเฟ่ือง 17,250.00                  7790601288 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 107,557.62                8011008331 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวมนญัชยา ดอกกฐิน 18,320.00                  9520592261 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

น.ส.ดาริณี แกว้ด า 17,746.00                  8680210900 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางกุสุมา ขาวรมย์ 18,330.00                  9080814806 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวอลิวรรณ สวา่งวงศ์ 18,330.00                  9862485655 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 18,330.00                  9080549606 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวพนิดา เกล้ียงสิน 17,250.00                  9824136819 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวธิดารัตน์ สุขมาก 12,947.00                  6614210017 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นายสิทธิศกัด์ิ  ชูกล่ิน 17,250.00                  9013239722 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางนภภคั  ช่วยเตา้ 17,250.00                  9081813005 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสุนนัท ์ ยิ่งด านุ่น 17,250.00                  9080890200 คา่ตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวชไมพร  แกว้หีด 3,406.00                    8280519106 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายจิรยทุธ  ขนุอกัษร 5,440.00                    9570447192 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายพิชาภพ  หวงันุรักษ์ 4,400.00                    9083265242 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวนราดี  หลิมศิริ 5,000.00                    9080819565 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวสุชาดา  สจัจากุล 976.00                       7200486981 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวปิยะนุช  ชูปาน 3,074.00                    9080549606 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางนรินทร์สินี  สุวรรณชาตรี 4,000.00                    8280423753 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุธญัญา  เวชรังษี 5,245.00                    9030834323 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ สพม.พท
นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 5,130.00                    9570591234 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ สพม.พท
นางสาวปวีณ์นุช  จนัทร์นวล 3,100.00                    6281266854 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ สพม.พท
นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 20,940.00                  8151451912 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ สพม.นศ


