
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 1,800.00                    9520321527 คา่ตอบแทนวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อม PISA

นางมนัทนา  รัตนะรัต 6,100.00                    3890065945 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายยทุธนา  บุญจนัทร์ 20,052.44                  8130324288 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินอุดหนุน ร.ร.บา้นเกาะวิทยา 9,521.61                    8161450072 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินอุดหนุน ร.ร.นางเอ้ือยวิทยา 775.20                       8141293850 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินอุดหนุน ร.ร.เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 10,174.53                  8221382116 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินรายไดส้ถานศึกษาอินทร์ธานีวิทยาคม 15,000.00                  8020459103 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินอุดหนุน ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ์ 10,000.00                  8161582343 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินรายไดส้ถานศึกษาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ15,000.00                  8016058493 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินอุดหนุน ร.ร.กรุงหยนัวิทยาคาร 15,000.00                  6799585454 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
เงินอุดหนุน ร.ร.ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 14,860.76                  8141319825 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)
นางสาวนิพาดา  สืบสาย 9,000.00                    6607700438 ค่าจา้งเหมาพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ก.ย. 65
นางสุกญัญา  ศิริชุม 2,080.00                    9809935129 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 9,000.00                    9570591234 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 8,200.00                    9862485655 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวมนตน์ภา  บุญสิทธ์ิ 9,840.00                    4750907448 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสุกญัญา  ศิริชุม 2,040.00                    9809935129 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวปวีณ์นุช  จนัทร์นวล 8,180.00                    6281266854 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวมนญัชยา  ดอกกฐิน 8,580.00                    9520592261 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นายอสมาแอล  บินโช๊ะ 2,040.00                    9290729597 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นายธีระศกัด์ิ  ศรียนัต์ 4,280.00                    9030513349 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวกญัญพชัร  เพ่ิมเดช 7,140.00                    8270272809 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นายสมชาย  รองเหลือ 3,260.00                    4860159209 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวดาริณี  แกว้ด า 4,060.00                    8680210900 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นายสมชาย  รองเหลือ 2,880.00                    4860159209 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสุกญัญา  ศิริชุม 7,180.00                    9809935129 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวนนัทรัฐ  คงด า 4,520.00                    9030554061 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวอนงนาฎ  หน่วยแกว้ 8,620.00                    6607879470 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวกุสุมา  ขาวรมย์ 9,020.00                    9080814806 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 3,280.00                    9862485655 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

ค่าตอบแทนวทิยากร โครงการเตรียมความพร้อม PISA, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า), ค่าจ้าง

เหมาพี่เลีย้งเดก็พกิารเรียนรวม ก.ย. 65, ค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ สพม.พท, ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวเกศรัศม์ิ  เหมะจุฑา 9,020.00                    9854726630 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวมนตน์ภา  บุญสิทธ์ิ 3,280.00                    4750907448 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง 9,020.00                    9080863475 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางอุไร  พรหมปาน 13,300.00                  9081652591 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวสุชาดา  สจัจากุล 12,880.00                  7200486981 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวศาสดา  คงจรัส 14,120.00                  9013209130 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสมจิตต ์ ใจจอ้ง 14,920.00                  9131147275 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวอนงคน์าฎ  ปัตตา 1,840.00                    9083220680 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวรัศญา  สินทรัพย์ 8,960.00                    6798514170 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นางสาวธรัญรัศม์ิ  หนูแกว้ 9,380.00                    9857759181 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สพม.พท

นายชาตรี  ชูช่วย 3,500.00                    3620325073 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นางสาวลดัดาวรรณ  อกัษรเดช 3,500.00                    8220574453 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นายสิทธาณฤทธ์ิ  ปรีชา 3,500.00                    8010619620 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นางพชัราภรณ์ จนัทร์อุดม 3,500.00                    8350330287 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นายวิชยั  เภอแสละ 3,500.00                    8261260151 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นายอภิรักษ ์ ศิรินาโพธ์ิ 3,500.00                    3630434053 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นายชูศกัด์ิ  นวลจุย้ 3,500.00                    8221136409 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นายราเชนทร์  รักจนัทร์ 3,500.00                    8020433155 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นายอาทิยต ์ เคเอส 3,500.00                    8020300406 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นางวิภาดา  ชยัทอง 3,500.00                    7790281321 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นางสาวสุนนัทา  เพช็รสงัข์ 3,500.00                    8221149284 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นางศิริวรร  รัตนพงศ์ 3,500.00                    7790515535 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

นายเกียรติสิน  เทพวารินทร์ 3,500.00                    8010831298 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด


