
ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขที่บัญชี หมำยเหตุ
ร้านเพ่ือนซิลคส์กรีน และตรายาง 1,590.00                    9080052027 ค่าจา้งท าตรายาง สพม.พทัลุง
นางสาวทศัวรรณ  รัตนวรรณ 1,500.00                    6700531527 ค่าวสัดุ (พระบรมยาลกัษณ์สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภาฯ)

นางเพญ็  เสมอภพ 264.00                       8010003859 ค่าน ้าด่ืมของส านกังาน
นางสาวมาลิณี  เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายวโรดม  จนัทร์เรือง 9,000.00                    8013108910 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวจาริยา  เก้ือกอบ 16,830.00                  9081169165 คา่จา้งครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน สพม .พท เดือนธนัวาคม 2565

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 6,000.00                    8280158235 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.ขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 8,000.00                    9520321527 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                    8330070956 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางวนัเพญ็   ด าแกว้ 5,000.00                    8260156903 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 2,500.00                    8160755201 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                    8010755621 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางชุติมา  พยหุกฤษ 6,000.00                    9831401298 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 18,000.00                  8020289518 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                    8010242519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางจิตติมา  เพชรมณีูย์ 6,000.00                    8010768340 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางอุไร  พรหมปาน 6,000.00                    9081652591 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 6,000.00                    9030109602 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นายธิติภทัร  ไพช านาญ 4,000.00                    9130475104 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.ประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 4,300.00                    9865827956 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.เพียงดาว  ศรีแกว้ 4,000.00                    7820202408 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางกุลสวสัด์ิ ผลึกเพชร 5,000.00                    9083150291 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.อนงคน์าฎ หน่วยแกว้ 4,000.00                    6607879470 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.รัชฎา  สืบกระพนัธ์ 4,000.00                    5700244896 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                    8010054348 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นายชรินทร์  สมทรง 6,000.00                    8150135405 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.อรชา  แกว้บุญชู(วชัรินทรชยั) 15,000.00                  8280558713 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 6,000.00                    8010138606 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางณหทยั  อนุจร 5,900.00                    8151185619 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00                    8151258519 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.ศศิธร  ปานคง 6,000.00                    7790034979 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

ค่ำจ้ำงท ำตรำยำง สพม.พทัลุง, ค่ำวสัดุ, ค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน สพม.นศ เดอืนธันวำคม 2565, ค่ำจ้ำงครูผู้

ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดนิ สพม.พท เดอืนธันวำคม 2565, ค่ำเช่ำบ้ำน



ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขที่บัญชี หมำยเหตุ
นางสาววิภาวดี จนัทร์ทอง 6,000.00                    8260233347 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวจีระภา บุญไชย 5,000.00                    9520019995 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางอดใจ  ทองค า 6,000.00                    8221141313 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00                    8131147738 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางนราวดี ชูแกว้ 18,000.00                  8261160890 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางวธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 6,000.00                    8151318104 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางสนิฎา วงศสุ์ริยามาศ 4,000.00                    8013052672 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นายพิศิษฐ์  ด าเกล้ียง 5,000.00                    8150458824 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นายเทียนชยั  ยอดทอง 6,000.00                    8241132107 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

น.ส.จีรนนัท ์สมทอง 5,000.00                    9520048650 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นายปัญญาวฒิุ ธนาวฒิุ 5,000.00                    9834305648 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวชุติปภา  ธานีรัตน์ 18,000.00                  8200323773 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางสุภาภรณ์ บุษยากุล 6,000.00                    6780805955 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางณัฏฐ์กานดา  ทวีอรรถเศรษฐ์ 6,000.00                    8150229205 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565

นางกรองทิพย ์ บวัผาย 5,000.00                    8013159248 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูในสังกดั สพม.นศ เดือน ธนัวาคม 2565


