
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

นางสาวศาสดา  คงจรัส 902.00                       8460269590 ค่าวสัดุใชใ้นการจดัเตรียมสถานท่ีรับสมคัรสอบพนกังานราชการ

นางสมจิตต ์ ใจจอ้ง 1,950.00                    9131147275 ค่าวสัดุใชใ้นการจดัเตรียมสถานท่ีรับสมคัรสอบพนกังานราชการ

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 33,585.00                  8151451912 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม 1 ต.ค. -4 พ.ย. 64

นางสาวอจัจิมา  พชัรด ารงกุล 240.00                       9080150819 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมพงษ ์ ศิริอนนัต์ 1,360.00                    9080539740 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 19,055.00                  9130548101 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง 19,055.00                  9130548101 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.สาธิยา   สุวรรณรัตน์ 14,625.00                  9130192226 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.ออ้ยใจ      ขนุก าแหง 14,625.00                  9815408925 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.ปัญปภสั  ชวดชุม 14,625.00                  9083077462 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นางสาวนนัทนา พนัธฤทธ์ิ 14,625.00                  9080825034 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.ศิริพร       กลบัแป้น 14,625.00                  9570049308 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.สุภลกัษณ์   ทองศรีนุ่น 14,625.00                  9130196361 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.สาธิยา   สุวรรณรัตน์ 12,388.00                  9130192226 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.ออ้ยใจ      ขนุก าแหง 12,625.00                  9815408925 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.ปัญปภสั  ชวดชุม 13,797.00                  9083077462 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวนนัทนา พนัธฤทธ์ิ 14,625.00                  9080825034 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.ศิริพร       กลบัแป้น 14,625.00                  9570049308 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.สุภลกัษณ์   ทองศรีนุ่น 14,625.00                  9130196361 คา่จา้งครูธุรการ สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นายชนะ    ไชยณรงค์ 14,625.00                  9080672777 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นายชนะ    ไชยณรงค์ 14,625.00                  9080672777 คา่จา้งเจา้หน้าท่ี Labboy สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นายมนตรี      ธานีรัตน์ 8,775.00                    9570302232 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นายเท่ียง      หนูศรี 8,775.00                    9210237552 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นายกุศล     ศรีพุฒิ 8,775.00                    9898796146 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นายณัฐนุกรณ์    เกลาฉีด 8,775.00                    9570142669 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นายสุพจน์    บุตรนุช 8,775.00                    9260365872 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นายมนตรี      ธานีรัตน์ 8,775.00                    9570302232 คา่จา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นายเท่ียง      หนูศรี 8,775.00                    9210237552 คา่จา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

ค่าวสัดุใช้ในการจัดเตรียมสถานที่รับสมคัรสอบพนักงานราชการ, ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ในการประชุม 1 ต.ค. -4 พ.ย. 64, 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ,ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.พทัลุง, ค่าจ้างครูธุรการ สพม.พทัลุง, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 

Labboy สพม.พทัลุง, ค่าจ้างนักการภารโรง สพม.พทัลุง, ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวกิฤต สพม.พทัลุง, ค่าจ้างพี่เลีย้งเดก็พกิารเรียน

รวม สพม.พทัลุง เดอืนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564,  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.นศ เดอืนตุลาคม - พฤศจิกายน  2564, ค่า

รักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายกุศล     ศรีพุฒิ 8,775.00                    9898796146 คา่จา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นายณัฐนุกรณ์    เกลาฉีด 8,775.00                    9570142669 คา่จา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นายสุพจน์    บุตรนุช 8,775.00                    9260365872 คา่จา้งนกัการภารโรง สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.ณิธฐ์ชิตา   ปานกง้ 14,625.00                  9852022156 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.กญัญารัตน์    วิสุทธยะรัตน์ 14,625.00                  6782230240 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.ณิธฐ์ชิตา   ปานกง้ 14,625.00                  9852022156 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.กญัญารัตน์    วิสุทธยะรัตน์ 14,625.00                  6782230240 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.สุนิษา    รัตนะ 8,775.00                    9570262672 คา่จา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.อโนชา    ทองเนียม 8,775.00                    9210292138 คา่จา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

นางอจัริยา    ก่ิงทองมาก 8,775.00                    9130187079 คา่จา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม สพม.พทัลุง เดือนตุลาคม 2564

น.ส.สุนิษา    รัตนะ 8,775.00                    9570262672 คา่จา้งพ่ีเล้ียงเดก็พิการเรียนรวม สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.อโนชา    ทองเนียม 8,775.00                    9210292138 คา่จา้งพ่ีเล้ียงเดก็พิการเรียนรวม สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นางอจัริยา    ก่ิงทองมาก 8,775.00                    9130187079 คา่จา้งพ่ีเล้ียงเดก็พิการเรียนรวม สพม.พทัลุง เดือนพฤศจิกายน 2564

นายเช่ียวบุณย ์ ทิชินพงศ์ 1,434.00                    8011141554 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.นศ.-ป่วยนอก

นางลดัดา  ศิริพรหม 4,320.00                    8011981617 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.นศ.-ป่วยนอก

นายวราห์  สุขโข 27,000.00                  8011490346 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.นศ.-ป่วยนอก

นางวิภาวี  อุ่นเสียม 13,200.00                  8011949675 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.นศ.-ป่วยใน รพ.เอกชน

นางสาวบุษบา  ศรีเปารยะ 1,207.50                    8141293044 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ.-ป่วยนอก

นางสาวเพญ็พกัตร์  ช่วยพนัธ์ 500.00                       8260402505 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ.-ป่วยนอก

นางสาวกญัจนพร  พรหมแกว้ 767.00                       8221338605 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ.-ป่วยนอก

นางวราทิพย ์ ฤทธิชยั 2,100.00                    8221183520 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ.-ป่วยนอก

นางสาวอุษณี  หนูแกว้ 2,929.00                    8220601590 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ.-ป่วยนอก

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2564

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2564

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2564

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2564


