
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 42,800.00                          xxxxxx0956 เงินยมืราชการ บย.17/2563

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 5,000.00                            xxxxxx0600 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

นางนรินทร์สินี  สุวรรณชาตรี 380.00                               xxxxxx3753 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางอนงค ์ สุขสืบพงศ์ 960.00                               xxxxxx8309 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 372.00                               xxxxxx4299 ค่าน ้าด่ืมของส านกังาน ก.ค.-ส.ค.63

นางเพียงจนัทร์  คงหนู 16,830.00                          xxxxxx7990 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 7,625.00                            xxxxxx0956 ค่าใชจ่้ายในการประชุมจดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 2,000.00                            xxxxxx4299 ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผอ.สพม.12

นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 6,666.80                            xxxxxx9573 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางละอองทิพย ์ บุณยเกียรติ 480.00                               xxxxxx9521 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวจรีรัตน์  สามารถ 3,284.00                            xxxxxx4880 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวมุกมณีย ์ ภูวงศ์ 3,046.00                            xxxxxx9593 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายภานุวชัร  แกว้ล าหดั 7,380.00                            xxxxxx6221 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 13,287.50                          xxxxxx9573 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายชาญณรงค ์ รัตนบุรี 2,136.00                            xxxxxx8369 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางปทิตตา  จนัทร์สวา่ง 1,897.20                            xxxxxx2400 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

เบญจมราชูทิศ 1,355,526.00                     xxxxxx8947 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ปากพนู 12,519.00                          xxxxxx2258 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

โยธินบ ารุง 945,019.00                        xxxxxx4413 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ตรีนิมิตรวิทยา 75,325.00                          xxxxxx9027 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 289,695.00                        xxxxxx1651 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

พรหมคีรีพิทยาคม 483,117.00                        xxxxxx9849 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

บา้นเกาะวิทยา 81,786.00                          xxxxxx0072 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ขนุทะเลวิทยาคม 577,551.00                        xxxxxx0151 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ละอายพิทยานุสรณ์ 168,852.00                        xxxxxx8346 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

พิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ 371,706.00                        xxxxxx8150 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

นางเอ้ือยวิทยา 65,974.00                          xxxxxx3850 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

เชียรใหญ่ 469,549.00                        xxxxxx0193 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

วิเชียรประชาสรรค์ 37,346.00                          xxxxxx0549 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 96,061.00                          xxxxxx6897 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ชะอวด 887,225.00                        xxxxxx4864 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ชะอวดวิทยาคาร 747,632.00                        xxxxxx4878 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

เงินยมืราชการ, ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าน า้ดื่มของส านักงาน ก.ค.-ส.ค.63, ค่าใช้จ่ายในการ

ประชุม, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ผอ.สพม.12, เงินอุดหนุน ภาคเรียนที ่1/2563 30% คร้ังที ่2



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 55,562.00                          xxxxxx2116 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ขอนหาดประชาสรรค์ 242,041.00                        xxxxxx1078 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 20,563.00                          xxxxxx0481 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

โมคลานประชาสรรค์ 24,970.00                          xxxxxx9541 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

สระแกว้รัตนวิทย์ 197,043.00                        xxxxxx7311 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ทุ่งสงวิทยา 918,999.00                        xxxxxx1048 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 118,093.00                        xxxxxx0892 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

กา้งปลาวิทยาคม 354,834.00                        xxxxxx2311 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

นาบอน 445,652.00                        xxxxxx4905 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 907,653.00                        xxxxxx3530 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

กรุงหยนัวิทยาคาร 242,529.00                        xxxxxx1097 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 366,915.00                        xxxxxx9787 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

เสมด็จวนวิทยาคม 186,351.00                        xxxxxx0511 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ทุ่งสังพิทยาคม 89,916.00                          xxxxxx6185 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

โศภนคณาภรณ์ 145,515.00                        xxxxxx9976 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

อินทร์ธานีวิทยาคม 126,260.00                        xxxxxx9541 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 631,660.00                        xxxxxx6928 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

คีรีราษฎร์พฒันา 373,669.00                        xxxxxx6445 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ควนเกยสุทธิวิทยา 70,667.00                          xxxxxx8442 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

เสาธงวิทยา 169,600.00                        xxxxxx1148 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ตระพงัพิทยาคม 160,630.00                        xxxxxx1383 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

สิชลคุณาธารวิทยา 828,105.00                        xxxxxx9099 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 211,044.00                        xxxxxx7079 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

สิชลประชาสรรค์ 341,582.00                        xxxxxx0600 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

เทพราชพิทยาสรรค์ 16,709.00                          xxxxxx2767 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ขนอมพิทยา 516,732.00                        xxxxxx4728 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 815,334.00                        xxxxxx1368 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

แหลมราษฎร์บ ารุง 54,450.00                          xxxxxx0517 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

นพคุณประชาสรรค์ 92,599.00                          xxxxxx2541 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

ทรายขาววิทยา 121,883.00                        xxxxxx1375 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

เขาพงัไกร 118,331.00                        xxxxxx2153 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

บางขนัวิทยา 710,902.00                        xxxxxx4004 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

วงัหินวิทยาคม 111,074.00                        xxxxxx3040 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 87,669.00                          xxxxxx0689 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
เฉลิมราชประชาอุทิศ 121,653.00                        xxxxxx0369 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 570,499.00                        xxxxxx5987 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
พระพรหมพิทยานุสรณ์ 169,057.00                        xxxxxx2343 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
คงคาประชารักษ์ 87,501.00                          xxxxxx2190 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
นบพิต าวิทยา 181,585.00                        xxxxxx5247 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ชา้งกลางประชานุกูล 501,922.00                        xxxxxx7138 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ทางพนูวิทยาคาร 598,923.00                        xxxxxx0244 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช456,493.00                        xxxxxx6740 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
สตรีพทัลุง 1,127,191.00                     xxxxxx1148 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
พทัลุงพิทยาคม 473,480.00                        xxxxxx7482 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
พรหมพินิตชยับุรี 137,451.00                        xxxxxx2521 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ประภสัสรรังสิต 32,767.00                          xxxxxx0223 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
วชิรธรรมสถิต 115,160.00                        xxxxxx3439 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
กงหราพิชากร 288,817.00                        xxxxxx2265 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ชะรัดชนูปถมัภ์ 197,906.00                        xxxxxx5221 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
เขาชยัสน 280,064.00                        xxxxxx0198 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
หานโพธ์ิพิทยาคม 111,873.00                        xxxxxx1453 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ตะโหมด 604,575.00                        xxxxxx4792 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ประชาบ ารุง 195,209.00                        xxxxxx3565 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ควนขนุน 373,851.00                        xxxxxx3331 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
พนางตุง 123,187.00                        xxxxxx1013 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
อุดมวิทยายน 51,110.00                          xxxxxx6729 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
นาขยาดวิทยาคาร 51,979.00                          xxxxxx8942 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ดอนศาลาน าวิทยา 81,286.00                          xxxxxx0138 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ปัญญาวธุ 130,852.00                        xxxxxx7930 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
หารเทารังสีประชาสรรค์ 664,992.00                        xxxxxx0744 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ปากพะยนูพิทยาคาร 154,281.00                        xxxxxx0345 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ควนพระสาครินทร์ 159,053.00                        xxxxxx3662 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ศรีบรรพตพิทยาคม 112,901.00                        xxxxxx7968 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ตะแพนพิทยา 45,410.00                          xxxxxx9761 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
บางแกว้พิทยาคม 131,990.00                        xxxxxx4957 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
ป่าพะยอมพิทยาคม 275,048.00                        xxxxxx1560 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
นิคมควนขนุนวิทยา 119,213.00                        xxxxxx3953 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2
สวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 536,621.00                        xxxxxxxx1682 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2 เขา้บญัชีวนัท่ี 3  กนัยายน  2563

สตรีทุ่งสง 956,376.00                        xxxxxxxx0746 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2563 30% คร้ังท่ี 2 เขา้บญัชีวนัท่ี 3  กนัยายน  2563


