
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวกญัญพชัร  เพ่ิมเดช 7,140.00                    9877297574 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พทัลุง (รายการ reject)

เงินอุดหนุนโรงเรียนโยธินบ ารุง 6,000.00                    8010004413 ค่าเช่าใชบ้ริการสญัญาณอินเทอร์เน็ต (ทดรองจ่าย)

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 2,584.00                    9872872767 ค่าเช่าใชบ้ริการสญัญาณอินเทอร์เน็ต (ทดรองจ่าย)

เงินรายไดส้ถานศึกษาโรงเรียนสตรีพทัลุง 19,950.00                  9083006263 ค่าเช่าใชบ้ริการสญัญาณอินเทอร์เน็ต (ทดรองจ่าย)

นางสนิฎา วงศสุ์ริยามาศ 4,000.00                    8013052672 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายฤชายสุ พลายดว้ง 4,000.00                    8220317329 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                    8010054348 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.อรชา  แกว้บุญชู 5,000.00                    8280558713 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสาวจีระภา บุญไชย 5,000.00                    9520019995 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.เขมิกา  สิทธิฤทธ์ิ 5,000.00                    8010316628 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายพิศิษฐ์  ด าเกล้ียง 5,000.00                    8150458824 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.วรรณดี จนัทร์คงทอง 5,000.00                    8150639187 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.จีรนนัท ์สมทอง 5,000.00                    9520048650 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายปัญญาวฒิุ ธนาวฒิุ 5,000.00                    9834305648 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00                    8151452617 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางณหทยั  อนุจร 5,900.00                    8151185619 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายชรินทร์  สมทรง 6,000.00                    8150135405 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 6,000.00                    8010138606 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                    8281095245 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00                    8151258519 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสาววิภาวดี จนัทร์ทอง 6,000.00                    8260233347 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางอดใจ  ทองค า 6,000.00                    8221141313 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.ธญัญจุ์ฑา ผกากรอง 6,000.00                    8010951617 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสุภา   นาวารัตน์ 6,000.00                    8011839993 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายสมพร  ผลอินทร์ 6,000.00                    8261255301 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายเทียนชยั  ยอดทอง 6,000.00                    8241132107 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสาวชุติปภา  ธานีรัตน์ 6,000.00                    8200323773 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางนราวดี ชูแกว้ 12,000.00                  8261160890 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางวธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 12,000.00                  8151318104 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางศุภทัรชา  วงศส์วา่ง 12,000.00                  8200008088 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายพินิจ  เทพมณี 30,000.00                  8151262559 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

วา่ท่ีร้อยตรี นพดล รักษแ์กว้ 6,000.00                    9031362832 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ สพม.พทัลุง, ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ทดรองจ่าย), ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ครูในสังกัด สพม.นศ และ สพม.พท เดอืนกันยายน 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายถาวร  เวชจนัทร์ 12,000.00                  8091438907 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00                    8011902474 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00                    9140211916 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.ขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 4,000.00                    9520321527 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสาวสุภาพร อินบุญนะ 6,000.00                    8151265132 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00                    8010752223 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.รณิดา  อินนุพฒัน์ 2,972.00                    8330070921 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                    8330070956 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 6,000.00                    8011667637 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางวนัเพญ็   ด าแกว้ 10,000.00                  8260156903 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 2,500.00                    8160755201 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                    8010755621 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 3,000.00                    8260243628 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางชุติมา  พยหุกฤษ 18,000.00                  9831401298 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 6,000.00                    8020289518 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                    8010242519 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางจิตติมา  เพชรมณีูย์ 6,000.00                    8010768340 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

นางพริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                    8010158143 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนกนัยายน 2565

น.ส.นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 6,000.00                    9030109602 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นายธิติภทัร  ไพช านาญ 4,000.00                    9130475104 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

น.ส.ประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 4,300.00                    9865827956 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

น.ส.เพียงดาว  ศรีแกว้ 4,000.00                    7820202408 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นายณรงค ์ ทองเทพ 3,000.00                    9081360612 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นายสุรชน น่ิมดวง 4,000.00                    9130221765 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นางดวงแข กาวชู 6,000.00                    9081345826 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นางวิไลลกัษณ์  เมืองสง 5,000.00                    9210269667 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นายสุรศกัด์ิ สุขทอง 6,000.00                    9080257761 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นายเช่ียวชาญ คงสกุล 8,000.00                    8121564042 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

น.ส.กตญัชลี  ทองเจือเพชร 4,000.00                    9020526847 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

นางณัฐติกา  หอมประกอบ 6,000.00                    9834199333 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565

น.ส.รัชฎา  สืบกระพนัธ์ 4,000.00                    5700244896 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.พท เดือนกนัยายน 2565


