
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
กรมบงัคบัคดี (กองบงัคบัคดีลม้ละลาย 5) 67,124.34                  6794041405 รายการ reject เงินเดือนนางมทันา  ศิรักษ ์เดือนธนัวาคม 2565

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 3,870.44                    8280158235 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายเฉลิมชาติ   ล่ิมกุล 1,733.00                    8280777067 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 7,000.00                    8016006779 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 6,000.00                    8016006779 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุธญัญา  เวชรังษี 4,420.00                    9030834323 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางณัฐติกา  หอมประกอบ 1,688.00                    9834199333 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุนนัท ์ ยิ่งด านุ่น 3,375.00                    9080890200 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ สพม.พท
นางสาวอนงนาฎ  หน่วยแกว้ 1,705.00                    9843726669 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ สพม.พท
นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 2,850.00                    9570591234 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ สพม.พท
ส านกังาน สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช)ชพค) 1,118,997.00             3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

ส านกังาน สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช(ชพส) 296,092.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 9,264,907.25             8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง(ชพค) 370,882.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

ส านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลุง(ชพส) 43,982.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง 5,035,426.81             9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายไตรรัตน์  คงเทพ 424.00                       9081063057 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางอรไท  วรศรี 424.00                       9081199560 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวีรเทพ    วีระกิติกุล 424.00                       9081398474 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายส่งศกัด์ิ    ธนะสีลงักูร 424.00                       9260153743 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายชูชาติ   หม่ืนคง 424.00                       9131069843 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมศกัด์ิ   ศรเพช็ร์ 424.00                       9081424173 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายถาวร    สุขสม 424.00                       9081372688 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.นนัทพร   จิตมนสั 424.00                       9081362844 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางเยาวพา วฒันานุรักษ์ 424.00                       9081390678 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายประเกียรติ  สุวรรณโณ 424.00                       9211061245 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางภิรมย ์ ทบัธนะ 424.00                       9131047343 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายธีระ       ศรีทองแกว้ 424.00                       9081568582 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางศุภนิตย ์  บุญอยูพ่งษ์ 424.00                       9080087351 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุมนา  อินสิน 424.00                       9081206761 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวประสาทพร ดว้งคต 424.00                       9131348769 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสุธรรม   สุธารัตน์ 424.00                       9131085709 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

รายการ reject เงินเดอืนนางมทันา  ศิรักษ์ เดอืนธันวาคม 2565, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 

สพม.พท, หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการบ านาญ ประจ าเดอืนมกราคม  2566



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายณัฐวฒัน์   วงศเ์พชรรัตน์ 424.00                       9080107654 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาววรารักษ ์ขนุอกัษร 424.00                       9261085881 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางอุทยัวรรณ ภูนุชอภยั 424.00                       9210278062 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางดุษฎี   หวงัปาน 424.00                       9081361562 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางจรูญ    เพชรคง 424.00                       9081169432 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสายณัห์   เดชสง 424.00                       9081604899 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสมจิตต ์ ตีบกลาง 424.00                       9080097020 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมบูรณ์    ขนุทิพย์ 424.00                       9081553976 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางนิตยา   ขนุทิพย์ 424.00                       9081582895 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางลิดาวรรณ   เดชสง 424.00                       9081603361 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางกลัยา  นามสงัข์ 424.00                       9081213970 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายถาวร    ศรีละมลุ 424.00                       9081201352 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางเสาวณีย ์ หนูทอง 424.00                       9081190261 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุมาลี  แกว้ขาว 424.00                       9081279017 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายพีระชยั   พิพิธภณัฑ์ 424.00                       9081169300 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายศิริ      จนัทรโชติกุล 424.00                       9080724270 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางพชันีกูล  ชูสกุลชาติ 424.00                       9081189093 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางภาษิตา  มาสวสัด์ิ 424.00                       9081374702 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางจรินทร์  ศรีโยธา 424.00                       9081408372 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายทวีศกัด์ิ    คงฤทธ์ิ 424.00                       9081169289 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวจาริยา เก้ือกอบ 424.00                       9081169165 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายมานิตย ์  เนียมรัตน์ 424.00                       9081301209 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.พชัรี      คงแยม้ 424.00                       9080565024 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางมยรีุ เมืองทอง 424.00                       9081416375 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายบุญเชษฐ์   ศรีเพช็ร 424.00                       9211064511 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวินยั    เอ่ียมระยบั 424.00                       9081169491 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุพตัร    ทองตง้ 424.00                       9081199714 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมพร  จนัทร์แกว้ 424.00                       9081398024 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.นุกูล     บุญฤทธ์ิ 424.00                       9081315552 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุดใจ    ขวญัศรี 424.00                       9081333690 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเจะ๊หวดั   ชูศรีอ่อน 424.00                       9080104841 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายจรูญ    ปราบปรี 424.00                       9080105627 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

พิพฒัน์   เหล็มปาน 424.00                       9131082246 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางอนงนาฎ ข  านุรักษ์ 424.00                       9081615513 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายพิจิตร    หนูอุดม 1,130.00                    9131069770 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายจิตร   สุวรรณชวลิต 424.00                       9211003644 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.โสภา    ศิริสวสัด์ิ 424.00                       9211005558 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวีรัตน์    จิตสวาทด์ิ 424.00                       9131288588 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายคลอ้ย  ช่วยนุสนธ์ิ 424.00                       9211001242 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายบุญเติม   ณะนุย้ 848.00                       9081206796 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมพงศ ์   ไฝ่ฝัน 424.00                       9261008127 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายถวิล  เรนภกัดี 424.00                       9081199757 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสมศรี     เมืองทงั 424.00                       9211003652 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางบ าเพญ็ ง้ิวทอง 424.00                       9131311164 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางวงศก์ต สงัขเ์สน 424.00                       9081190482 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมศกัด์ิ  ฤทธิเดช 424.00                       9131390226 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางภมร  พลเพชร 424.00                       9131107761 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายชลทั      เหมะรักษ์ 424.00                       9081325779 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุภา  สมหุเสนีโต 424.00                       9081207571 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายอนนัต ์ หนูพฒัน์ 424.00                       9081207423 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวินิจ   คงวนั 424.00                       9081337890 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวินยั  สุกใส 424.00                       9131146023 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางจินตนา  ชนะสงคราม 424.00                       9081190156 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายปรีชา  รักษพ์ุทธิ 424.00                       9081451820 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางอุไร    เทพเก้ือ 424.00                       9081321145 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางทิพพา   สืบสม 424.00                       9081278835 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวิปัศย ์  ด าแกว้ 424.00                       9081169254 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายจ าลอง    ลาภวงศ์ 424.00                       9081198890 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางจ าปี   คงหนู 424.00                       9081526421 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางองัคณา   ทองศรีนุ่น 424.00                       9081207245 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมศกัด์ิ  เมืองแกว้ 424.00                       9081342061 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายพฤทธ์ิพงศ ์  จุลพูน 424.00                       9081190172 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสมพิศ  ทองนวล 424.00                       9081321463 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายปรีชา   หลีวิจิตร 424.00                       9805246140 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมพร   พูลเพ่ิม 424.00                       9081206702 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายรัตน์ อินมณเทียร 424.00                       9081280872 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเล่ือน  กรดเตม็ 424.00                       9081209949 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางเสาวลกัษณ์   ชูทอง 424.00                       9081207601 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายนิวฒัน์  ภู่สนัติ 424.00                       9081312472 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวประทุมทิพย ์ หกหนู 424.00                       9080204595 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางละมา้ย   เพชรนอ้ย 424.00                       9081278622 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุนีย ์  เนาวสุ์วรรณ 424.00                       9080611166 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางจุลี ศรเพช็ร์ 424.00                       9081375814 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเฉลียว  ทองเก้ือ 424.00                       9081470442 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเพชรน ้าเอก  จิตตภ์กัดี 424.00                       9131236928 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางวลัณี จนัทร์คงหอม 424.00                       9081359398 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวสมพร สุภเพียร 424.00                       9260144639 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายประนาม   เส้งนุ่ม 424.00                       9080104574 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวนิศาชล  มธัยม 424.00                       9131299423 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวเกษร  มานนัตพงศ์ 424.00                       9081207059 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมกียรติ   อนุมณี 424.00                       9261007961 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายทวี  มณีพรหม 424.00                       9131009883 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวขตัติยา ฉว้นกล่ิน 424.00                       9131299431 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายอุดม    ทองซุน้ห่อ 424.00                       9211004667 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.จริยา   ล่ิมศรีวิไล 424.00                       9081189190 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุภทัรา เลือดฉิม 848.00                       9081139231 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายชาญชยั  พ่วงแสง 848.00                       9081312499 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางจรรยา  สุวรรณรัตน์ 424.00                       9081168924 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางวรวรรณ   พุ่มชูแสง 424.00                       9081190334 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายธรรมนูญ  สุคนธวดี 424.00                       9081207121 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางนงลกัษณ์  ผ่องสุวรรณ 848.00                       9080106283 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุจิรา   พูลสุทธ์ิ 424.00                       9080052752 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.สมใจ   ชนะสิทธ์ิ 424.00                       9131107729 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายอนงค ์ โชติไพรัตน์ 424.00                       9081330039 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายภภสัสร  พุทธชู 424.00                       9211009413 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายชูสิน    เดชดี 424.00                       9081129260 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางเกศรา   อคัรบวร 424.00                       9081168932 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสุรัตน์  กุลประสูติ 848.00                       9081190385 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.สุจิตร   เจริญวิริยะภาพ 424.00                       9081189379 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสวสัด์ิ  มณีนิล 424.00                       9130089328 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางวรัญญา   เหลืองธรรมชาติ 424.00                       9081179292 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายพิศิษฐ์  ฤทธิเดช 424.00                       9081210475 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางวนัดี สจัจากุล 424.00                       9211164680 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสุวทิย ์   ไกรพุฒ 424.00                       9081823310 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางทศันีย ์  สุขบวัแกว้ 424.00                       9261008003 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางถนอมจิตร  สงัขจ์รูญ 424.00                       9081216163 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวอุษณีย ์สตัยนนท์ 424.00                       9081326880 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายส าเริง    พุฒขาว 424.00                       9081207008 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.วณี  ณ  พทัลุง 424.00                       9081207172 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมชาติ   กองเอียด 424.00                       9081199625 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.สมคิด    แกว้ชนะ 424.00                       9211005566 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายกฤช  พราหมณพนัธ์ุ 424.00                       9081207407 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางอุบลรัตน์   พราหมณพนัธุ์ 424.00                       9081207393 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางมยรีุ   รักรอด 424.00                       9081207075 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายณรงค ์ ทองขาว 424.00                       8011503111 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายณรงค ์ นาคกายสิทธ์ิ 424.00                       8131243885 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวีรเทพ    วีระกิติกุล 863.00                       9081398474 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางภิรมย ์ ทบัธนะ 863.00                       9131047343 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายพิชยั   เอียดใหญ่ 863.00                       9131089437 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสายณัห์   เดชสง 863.00                       9081604899 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางลิดาวรรณ   เดชสง 863.00                       9081603361 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายไตรรัตน์  คงเทพ 863.00                       9081063057 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นาย สุชาติ รอดเนียม 863.00                       9081181637 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

น.ส.พนม    ช่วยจนัทร์ 863.00                       9081350366 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเล่ือน  ศรีทบั 863.00                       9081359541 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมพร  จนัทร์แกว้ 863.00                       9081398024 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเจะ๊หวดั   ชูศรีอ่อน 863.00                       9080104841 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายถนั   ปราบปรี 863.00                       9081218751 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายพิจิตร    หนูอุดม 1,403.00                    9131069770 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายคลอ้ย  ช่วยนุสนธ์ิ 863.00                       9211001242 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายคล่อง   หนูทิม 863.00                       9211001218 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเชวง      สุขเล็ก 863.00                       9081169505 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสาคร นุย้เกล้ียง 863.00                       9081209051 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายฉตัรชยั     พลเพชร 863.00                       9131107753 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางทศันีย ์  สุขสวสัด์ิ 863.00                       9211011183 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางศิริพร   ราชเมืองขวาง 863.00                       9081315617 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายวินิจ   คงวนั 863.00                       9081337890 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายธีรภชัร์    ชูส่งแสง 863.00                       9081315609 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาวประทุมทิพย ์ หกหนู 863.00                       9080204595 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นางสาววาจา   ชูช่วย 863.00                       9081206885 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายวิรัช   ขนุอกัษร 863.00                       9131110142 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายเพชรน ้าเอก  จิตตภ์กัดี 863.00                       9131236928 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสุจินต ์นุ่นด า 863.00                       9131111947 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายพิรุณ  ณรงคร์าช 863.00                       9261018270 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมชาย  ไชยณรงค์ 863.00                       9806302060 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมเชาว ์  ริยาพนัธ์ 863.00                       9081180835 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายพงศศ์กัด์ิ  บุญญานุวตัร 863.00                       9081325787 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสมชาติ  ครุฑนุย้ 863.00                       9081169521 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายสวาท  หมานระเด็น 863.00                       9130141583 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายปิติ  ดว้งชาย 863.00                       9131146600 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566

นายรณชยั  อินทรกนิฏฐ์ 863.00                       9211059747 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมกราคม  2566


