
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายชรินทร์  เพช็รสุทธ์ิ 1,600.00                    4540523315 ค่าจา้งติดสติกเกอร์กระจกห้องประชุมชั้น 2 สพม.พท

นางกุสุมา  ขาวรมย์ 11,450.00                  9080814806 เงินยมืราชการ บย.26/2566 นางกสุุมา  ขาวรมย ์สพม .พท

เงินทดรองราชการ สพม.12 27,835.00                  8010755656 เบิกชดใชเ้งินยืมทดรองราชการ นางสาวรณิดา  อินนุพฒัน์

นางสาวสุไบด๊ะ  ฝ้ายเส็ม 16,000.00                  9130021235 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ร.ร.บางแกว้พิทยาคม เดือน พ.ย. 65 - ก.พ. 66

นายพรเทพ  เพชรไทยพงศ์ 4,800.00                    8013034275 ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ
นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 8,640.00                    7790039431 ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ
นายทุธิพงษ ์ นกยงูทอง 8,520.00                    8013034291 ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ
สิบเอกธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 3,960.00                    8010709239 ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการพทัลุง 2,462,140.00             9086027482 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

พรหมพินิตชยับุรี 623,656.00                9080012521 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ประภสัสรรังสิต 1,176,975.00             9083130223 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

วชิรธรรมสถิต 455,132.00                9081703439 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

สตรีพทัลุง 6,183,914.00             9081711148 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

กงหราพิชากร 1,365,184.00             9086032265 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ชะรัดชนูปถมัภ์ 552,701.00                9081765221 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

หานโพธ์ิพิทยาคม 425,947.00                9216001453 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ประชาบ ารุงอุทิตกิจจาทร 722,269.00                9136003565 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ตะโหมด 4,264,663.00             9131334792 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ควนขนุน 2,396,869.00             9080453331 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

พนางตุง 441,626.00                9086031013 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ดอนศาลาน าวิทยา 312,513.00                9807710138 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ปัญญาวธุ 395,076.00                9081817930 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ควนพระสาครินทร์ 457,325.00                9136003662 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ปากพะยนูพิทยาคาร 1,253,554.00             9266000345 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

หารเทารังสีประชาสรรค์ 2,585,273.00             9261154468 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ศรีบรรพตพิทยาคม 803,712.00                9829277968 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ตะแพนพิทยา 157,831.00                9081999761 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ป่าบอนพิทยาคม 616,455.00                9136001309 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

บางแกว้พิทยาคม 1,383,823.00             9211144957 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ป่าพะยอมพิทยาคม 2,401,244.00             9802291560 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

นิคมควนขนุนวิทยา 730,806.00                9845123953 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

ค่าจ้างตดิสตกิเกอร์, เงินยมืราชการ, เบิกชดใช้เงินยมืทดรองราชการ, ค่าตอบแทนวทิยากรอิสลาม,ค่าเบีย้เลีย้งในการเดนิทางไป

ราชการ, เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) โรงเรียนในสังกัด สพม.พท และสพม.นศ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
เขาชยัสน 1,864,029.00             9216000198 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

นาขยาดวิทยาคาร 158,403.00                9081978942 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

อุดมวิทยายน 505,712.00                9806516729 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.พท

เบญจมราชูทิศ 6,366,521.00             8011418947 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ปากพูน 557,814.00                8010202258 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

โยธินบ ารุง 4,454,750.00             8010004413 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ตรีนิมิตรวิทยา 359,038.00                8011429027 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1,116,244.00             8010001651 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ขนุทะเลวิทยาคม 193,099.00                8161410151 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เฉลิมราชประชาอุทิศ 724,297.00                9865440369 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 3,184,167.00             7790005987 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

พระพรหมพิทยานุสรณ์ 671,582.00                8161582343 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทางพูนวิทยาคาร 1,202,163.00             6604031012 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช2,557,991.00             8261276740 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ละอายพิทยานุสรณ์ 756,259.00                8350418346 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

พิปูนสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ 1,553,680.00             8141388150 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

นางเอ้ือยวิทยา 153,910.00                8141293850 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

สตรีทุ่งสง 4,663,447.00             8150873783 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทุ่งสงวิทยา 3,177,863.00             8151701048 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 490,911.00                8150050892 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

กา้งปลาวิทยาคม 1,903,932.00             8151482311 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

นาบอน 2,452,650.00             8150684905 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 3,396,420.00             6727793530 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

กรุงหยนัวิทยาคาร 997,971.00                6799585454 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 1,902,939.00             6620903258 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เสมด็จวนวิทยาคม 884,208.00                6746230511 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทุ่งสงัพิทยาคม 399,262.00                9842286185 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

บางขนัวิทยา 3,309,729.00             8151484004 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

วงัหินวิทยาคม 439,412.00                8151483040 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 555,113.00                8141319825 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ชา้งกลางประชานุกูล 1,117,040.00             8350437138 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เชียรใหญ่ 2,733,486.00             8261240193 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

วิเชียรประชาสรรค์ 171,708.00                8266000549 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 314,929.00                8261236897 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
ธญัญาวดีศึกษา 156,753.00                8261192652 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ชะอวด 4,219,109.00             8221244864 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ชะอวดวิทยาคาร 3,397,855.00             8221254878 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 325,307.00                8221382116 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ขอนหาดประชาสรรค์ 449,425.00                8221301078 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 382,700.00                8221250481 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

โศภนคณาภรณ์ 353,081.00                8021319976 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

อินทร์ธานีวิทยาคม 194,960.00                8026009541 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 3,324,146.00             9860516928 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

คีรีราษฎร์พฒันา 832,598.00                9866306445 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ควนเกยสุทธิวิทยา 486,128.00                6792208442 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เสาธงวิทยา 861,822.00                9854991148 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ตระพงัพิทยาคม 656,526.00                6786601383 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 3,281,942.00             8260061368 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

แหลมราษฎร์บ ารุง 715,081.00                6790099158 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

นพคุณประชาสรรค์ 343,042.00                9842072541 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทรายขาววิทยา 548,641.00                9853151375 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เขาพงัไกร 557,902.00                8261462153 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1,001,038.00             6777690689 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

พรหมคีรีพิทยาคม 2,995,906.00             8011369849 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

บา้นเกาะวิทยา 219,213.00                8161450072 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

โมคลานประชาสรรค์ 622,478.00                8281189541 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

สระแกว้รัตนวิทย์ 1,068,442.00             8281227311 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

สิชลคุณาธารวิทยา 3,736,300.00             6776739099 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 907,082.00                9807077079 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

สิชลประชาสรรค์ 1,941,801.00             6744940600 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

เทพราชพิทยาสรรค์ 182,204.00                9872872767 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ขนอมพิทยา 2,171,387.00             8131194728 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 339,944.00                8131173496 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

คงคาประชารักษ์ 520,158.00                8281222190 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ

นบพิต าวิทยา 1,520,111.00             8011415247 เงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการ ภาคเรียนท่ี 1/2566 (70%) โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ


