
ที่ รายการ ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน อ าเภอ หมายเหตุ
1 น.ส.วิภานันท์  พุทธนุกูล ค่าใช้สอย 11,200.00       เมือง/เข้าบัญชี
2 นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ค่าใช้สอย 5,400.00         ควนโดน/เข้าบัญชี
3 น.ส.ทัศนา  ก าปัตตา ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200.00         ควนกาหลง/เข้าบัญชี
4 น.ส.วิภานันท์  พุทธนุกูล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00         เมือง/เข้าบัญชี
5 น.ส.วิภานันท์  พุทธนุกูล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00         เมือง/เข้าบัญชี
6 น.ส.วิภานันท์  พุทธนุกูล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,650.60         เมือง/เข้าบัญชี
7 สหกรณ์การเกษตรท่าแพจ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,317.50         ท่าแพ/เข้าบัญชี 621500005430
8 สหกรณ์การเกษตรท่าแพจ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,375.40         ท่าแพ/เข้าบัญชี 621500005749
9 นายอาด า  ลิงาลาห์ ค่าโทรศัพท์ 640.93           ทุง่หว้า/เข้าบัญชี
10 น.ส.วิภานันท์  พุทธนุกูล ค่าโทรศัพท์ 640.66           เมือง/เข้าบัญชี
11 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 2,700.00         ควนกาหลง/เข้าบัญชี 049/2413
12 ร้านพัชรีซีร็อกซ์แอนเซอร์วิส (น.ส.พัชรี  ชุมแสน) ค่าวัสดุ 3,500.00         ละงู/เข้าบัญชี 161/8039
13 นายมรกต  กันหนองผือ ค่าโทรศัพท์ 1,741.96         ละงู/เข้าบัญชี
14 สหกรณ์การเกษตรท่าแพจ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 980.50           ท่าแพ/เข้าบัญชี 621500006048
15 สหกรณ์การเกษตรท่าแพจ ากัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,339.20         ท่าแพ/เข้าบัญชี 621500006235
16 นายวีระยุทธ มณีรัตนสุบรรณ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,499.85         มะนัง/เข้าบัญชี 007/0343
17 นายวีระยุทธ มณีรัตนสุบรรณ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,499.90         มะนัง/เข้าบัญชี 002/0093
18 นายวีระยุทธ มณีรัตนสุบรรณ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,499.90         มะนัง/เข้าบัญชี 007/0345
19 นายวีระยุทธ มณีรัตนสุบรรณ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 699.86           มะนัง/เข้าบัญชี 002/0094
20 นายวีระยุทธ มณีรัตนสุบรรณ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,699.77         มะนัง/เข้าบัญชี 005/0206
21 นายวีระยุทธ มณีรัตนสุบรรณ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,499.90         มะนัง/เข้าบัญชี 002/0095
22 นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00         ควนโดน/เข้าบัญชี
23 นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00         ควนโดน/เข้าบัญชี
24 น.ส.ทัศนา  ก าปัตตา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,588.80         ควนกาหลง/เข้าบัญชี
25 นางปิน่อนงค์  ศรีประพันธ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,348.50         ละงู/เข้าบัญชี
26 ร้านเจ.พ.ีเอส ค่าถ่ายเอกสาร 4,850.00         เมือง/เข้าบัญชี 002/0097
27 ร้านหลักสิบ ค่าถ่ายเอกสาร 1,812.00         ควนกาหลง/เข้าบัญชี 041/2014
28 ร้านนิวคอมเซอร์วิส ค่าใช้สอย 2,500.00         ท่าแพ/เข้าบัญชี SA05840
29 กศน.อ าเภอทุง่หว้า ค่าใช้สอย 2,500.00         ทุง่หว้า/เขียนเช็ค
30 บริษัทคอมเทคแอนด์เน็ตเวิร์คจ ากัด ค่าใช้สอย 4,700.00         ควนกาหลง/เข้าบัญชี IV6211-0004
31 กศน.อ าเภอเมืองสตูล ค่าเดินทางไปราชการ 6,250.00         เมือง/เขียนเช็ค
32 กศน.อ าเภอท่าแพ ค่าเดินทางไปราชการ 7,736.00         ท่าแพ/เขียนเช็ค
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33 น.ส.สมใจ คนเทีย่ง ค่าวัสดุ 3,390.00         มะนัง/เขียนเช็ค 04/03
34 ร้านพัชรีซีร็อกซ์แอนเซอร์วิส (น.ส.พัชรี  ชุมแสน) ค่าวัสดุ 2,550.00         ละงู/เข้าบัญชี 162/8067
35 ร้านมุมีนซอคเกอร์ ค่าวัสดุ 3,500.00         ควนโดน/เข้าบัญชี 003/0149
36 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 2,000.00         ควนกาหลง/เข้าบัญชี 048/2396
37 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 2,000.00         ควนกาหลง/เข้าบัญชี 049/2415
38 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 3,000.00         เมือง/เข้าบัญชี 050/2452
39 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 4,450.00         ควนโดน/เข้าบัญชี 048/2377
40 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 2,920.00         ควนโดน/เข้าบัญชี 049/2404
41 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 3,450.00         เมือง/เข้าบัญชี 050/2476
42 นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ค่าใช้สอย 2,400.00         ควนโดน/เข้าบัญชี
43 ร้านซี.ท.ีกราฟฟิก ค่าป้ายไวนิล 300.00           ควนกาหลง/เข้าบัญชี DO6212-0010
44 ร้านซี.ท.ีกราฟฟิก ค่าป้ายไวนิล 500.00           ควนกาหลง/เข้าบัญชี DO6212-0014
45 ร้านมลโฆษณา ค่าป้ายไวนิล 1,350.00         ละงู/เข้าบัญชี 014/0666
46 ร้านเอดีอาร์ตแอนด์ดีไซพร้ินต้ิง ค่าป้ายไวนิล 450.00           เมือง/เข้าบัญชี 041/2012
47 ร้านฟาลด้ีกราฟิกดีไซน์ ค่าป้ายไวนิล 300.00           ควนโดน/เข้าบัญชี 030/1536
48 ร้านโมเดิร์นกราฟฟิคแอนด์พร้ินต้ิง ค่าป้ายไวนิล 450.00           เมือง/เข้าบัญชี 244/003
49 ร้านโมเดิร์นกราฟฟิคแอนด์พร้ินต้ิง ค่าป้ายไวนิล 450.00           เมือง/เข้าบัญชี 244/004
50 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 3,000.00         เมือง/เข้าบัญชี 050/2453
51 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 3,020.00         เมือง/เข้าบัญชี 050/2475
52 ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ 4,340.00         เมือง/เข้าบัญชี 050/2454
53 ร้านเอดีอาร์ตแอนด์ดีไซพร้ินต้ิง ค่าป้ายไวนิล 1,050.00         เมือง/เข้าบัญชี 040/1957
54 น.ส.วิภานันท์  พุทธนุกูล ค่าใช้สอย 8,000.00         เมือง/เข้าบัญชี
55 นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ค่าโทรศัพท์ 1,060.91         ควนโดน/เข้าบัญชี
56 น.ส.วิภานันท์  พุทธนุกูล ค่าใช้สอย 5,350.00         เมือง/เข้าบัญชี


