
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวนนัทรัฐ  คงด า 980.00                       9030554061 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 2,472.00                    9570591234 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 400.00                       9862485655 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุกญัญา  ศิริชุม 4,500.00                    9809935129 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางอุไร  พรหมปาน 4,500.00                    9081652591 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางจารี  โสภโณวงศ์ 66,991.29                  8011537717 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า กรณีบ านาญเสียชีวิต รายนายพรศกัด์ิ  โสภโณวงศ์

นางสาวกตญัชลี  ทองเจือเพชร 1,710.00                    9020526847 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางเพญ็  เสมอภพ 1,603.93                    8010003859 คา่สาธารณูปโภค คา่โทรศพัท ์สพม.นศ เดือนเมษายน 2565

นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 2,090.00                    9570591234 ค่าใชจ่้ายในการประชุมทางไกล สพม.พทัลุง
นางกุสุมา  ขาวรมย์ 665.00                       9080814806 คา่ใชจ่้ายในการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สพม .พทัลุง

นางสุธญัญา  เวชรังสี 490.00                       9030834323 คา่ใชจ่้ายในการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สพม .พทัลุง

เงินทดรองราชการ สพม.12 5,980.00                    8010755656 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางณัฐติกา  หอมประกอบ 1,656.00                    9834199333 คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ สพม.พทัลุง

นางสาวรัชฎา  สืบกระพนัธ์ 1,648.00                    5700244896 คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ สพม.พทัลุง

นางสุธญัญา  เวชรังสี 5,840.00                    9030834323 คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ สพม.พทัลุง

นางดวงใจ  เลียดรัษ์ 14,180.00                  9080338885 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคล HCEC รร.สตรีพทัลุง

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 46,185.00                  8151451912 เบิกค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม

นายพชร  ตนัพงศ์ 4,800.00                    0160417864 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง 11,880.00                  9080863475 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางอนงคน์าฎ  ปัตตา 11,880.00                  9083220680 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวมนตน์ภา  บุญสิทธ์ิ 8,400.00                    4750907448 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวรัศญา  สินทรัพย์ 9,900.00                    6798514170 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวทศัวรรณ  รัตนแกว้ 11,880.00                  6700531527 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางอารี  สายสวาท 9,000.00                    6768791575 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นายชาลี  สายสวาท 9,000.00                    9808254063 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นายชนะศกัด์ิ  พลนุย้ 11,880.00                  9857415989 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางเบญจวรรณ  ชูทอง 9,000.00                    9570449454 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                    9570449306 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                    9570191627 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    9130587069 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                    9570528338 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวเสาวภา  นวลจนัทร์ 9,000.00                    9570382198 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, เงินช่วยพเิศษ 3 เท่า กรณีบ านาญเสียชีวติ, ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่

ปฏิบัตงิานราชการ สพม.พทัลุง เดอืน พ.ค. 65, ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุงและสพม.นครศรีธรรมราช เดอืน พ.ค. 65



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางลลิตา  หนูดว้ง (ค าสุวรรณ) 9,000.00                    9831166655 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสุรัสวดี  พูนสุวรรณ 9,000.00                    9080856983 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                    9083103056 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นายณัฐพงษ ์ สงัทอง 9,000.00                    9210296419 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวกนัยากานต ์ ศรีชูทอง 9,000.00                    7200317993 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวเกศรัศม์ิ  เหมะจุฑา 2,700.00                    9854726630 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวอุไรวรรณ  หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน รร.ทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ เดือน พ.ค. 65


