
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นายภิรมย ์ สกุลวงศ์ 257,900.00                        xxxxxx1007 เงินยมืราชการ บย.15/2563
นางสาวสุวิมล  ศุภสิริภวิศกุล 257,900.00                        xxxxxx6848 เงินยมืราชการ บย.15/2563
นางสาวปนฎัฐา  สังสุข 17,000.00                          xxxxxx8351 เงินยมืราชการ บย.15/2563

นายภานุวชัร  แกว้ล าหดั 7,000.00                            xxxxxx6221 เงินยมืราชการ บย.14/2563

นางสาวสุวณี  สงวนโสตร์ 151,987.00                        xxxxxx8721 เงินยมืราชการ บย.16/2563

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 20,550.00                          xxxxxx2129 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 25,340.00                          xxxxxx7189 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายธนกฤช  ผลศิริ 21,397.99                          xxxxxx7200 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 13,110.00                          xxxxxx3334 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวจิตติมา   นุ่นช่วย (ศรีสุวรรณ) 24,880.00                          xxxxxx2292 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 23,860.00                          xxxxxx1153 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 23,380.00                          xxxxxx7322 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 17,076.94                          xxxxxx9836 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 16,128.74                          xxxxxx5154 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 20,500.00                          xxxxxx7996 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายสุเทพ   หนูเสน 15,590.00                          xxxxxx5065 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 21,860.00                          xxxxxx0348 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 24,300.00                          xxxxxx3604 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 24,172.31                          xxxxxx3958 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 18,464.24                          xxxxxx1110 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางกฤติยา   สุขเรือง 22,850.18                          xxxxxx4926 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 19,020.09                          xxxxxx1270 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 22,090.00                          xxxxxx1049 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางศศิธร   บุญเกิด 15,530.00                          xxxxxx2399 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 20,500.00                          xxxxxx1274 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 15,530.00                          xxxxxx7060 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายธเนศ   แซ่ด่าน 19,630.00                          xxxxxx0919 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 20,300.00                          xxxxxx7544 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางชลาลยั   เพชรรัตน 20,079.58                          xxxxxx3828 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 16,891.41                          xxxxxx2440 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 19,630.00                          xxxxxx8230 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 19,630.00                          xxxxxx1762 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 17,990.00                          xxxxxx8101 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

เงินยมืราชการ, ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจ าเดอืนสิงหาคม 2563 และช าระหนีบุ้คคลที ่3



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 18,780.00                          xxxxxx4597 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวนุสรา   คงทอง 13,651.00                          xxxxxx5542 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 13,110.00                          xxxxxx4754 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวมุกมณีย ์ ภูวงศ์ 17,250.00                          xxxxxx9593 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวหทยัชนก  สุดใจ 17,250.00                          xxxxxx5783 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 43,908.52                          xxxxxx8331 ค่าตอบแทนพนกังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 4,765.00                            xxxxxx4779 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 102,907.50                        xxxxxx0056 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 782,860.00                        xxxxxx4802 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 149,892.00                        xxxxxx4810 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 328,560.00                        xxxxxx6312 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 68,880.00                          xxxxxx5436 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 12,356,473.99                   xxxxxx5074 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 28,236,081.20                   xxxxxx8331 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 44,014.66                          xxxxxx2063 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกระบ่ี เงินกูน้.ส.นิภาพร ศิริรักษ์ 10,000.00                          xxxxxx5713 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา เงินกู ้นายสหรัฐ  ปานศรี 8,000.00                            xxxxxx8061 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เงินกู ้นายสุธน  ประดบัศรี 12,000.00                          xxxxxx0510 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั เงินกู ้นส.จิราภรณ์  มาชาตรี 14,550.00                          xxxxxx7763 ช าระหน้ีบุคคลท่ี 3


