
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาวโสภา  ไสวศรี 1,800.00                            xxxxxx8055 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสุภาพ  เตม็รัตน์ 1,704.00                            xxxxxx7413 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 7,842.00                            xxxxxx6779 ค่าไปรษณียใ์นการด าเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

นางดวงพร  นุตสถิตย์ 68,624.64                          xxxxxx0141 ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกนัยายน 2563

โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 10,375.36                          xxxxxx0812 ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกนัยายน 2563

นางวิภาวี  อุ่นเสียม 202,500.74                        xxxxxx9675 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญป่วยใน

นายสมชยั  ไตรสุวรรณ 82,870.76                          xxxxxx9004 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญป่วยใน

นายอนนัทน์  แดงเรือง 1,500.00                            xxxxxx2060 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายวชัรินทร์  ธรรมชาติ 1,200.00                            xxxxxx3264 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายอนุชา  กล่ินจนัทร์ 1,200.00                            xxxxxx3914 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสันติกร  รักสองหม่ืน 1,500.00                            xxxxxx7906 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางนิชนนัท ์ พงษก้ษมพรกุล 1,200.00                            xxxxxx1912 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายอนุชา  กล่ินจนัทร์ 1,200.00                            xxxxxx3914 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายคีรี  มากสังข์ 1,500.00                            xxxxxx6006 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายนราวธุ  สุจิตะพนัธ์ 1,200.00                            xxxxxx8935 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสมศกัด์ิ  คงแป้น 1,200.00                            xxxxxx8979 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายพยสั  คีรีพนัธ์ 1,200.00                            xxxxxx9324 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางเพญ็  เสมอภพ 1,500.00                            xxxxxx3859 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป 1,200.00                            xxxxxx5621 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ 1,200.00                            xxxxxx8340 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสมพร  วชัรกาฬ 1,500.00                            xxxxxx4326 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางแสงรัตน์  รัตนฤทธ์ิ 1,200.00                            xxxxxx9597 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายไตรรงค ์ สาดแว 1,500.00                            xxxxxx2519 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสุวฒัน์  สุทิน 1,200.00                            xxxxxx6847 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายเอกตวนั  เลิศไกร 1,200.00                            xxxxxx9458 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายอรุณ  ไชยวรรณ์ 1,200.00                            xxxxxx8531 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายอศัวิน  จุลมูล 1,200.00                            xxxxxx5997 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางมนัทนา  รัตนะรัต 1,500.00                            xxxxxx5945 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางกนัยา  อกัษรทอง 1,200.00                            xxxxxx1122 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 1,200.00                            xxxxxx7637 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายชาญณรงค ์ รัตนบุรี 1,500.00                            xxxxxx8369 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 1,200.00                            xxxxxx0956 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าไปรษณย์ีในการด าเนินโครงการค่ายวทิยาศาสตร์, ค่าไฟฟ้าประจ าเดอืนกันยายน 2563, ค่า

รักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญป่วยใน, ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2561-2562



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นายอนุชา  กล่ินจีนทร์ 1,200.00 xxxxxx3914 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางสุจารี  สินภิบาล 1,500.00 xxxxxx0948 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ 1,200.00 xxxxxx2474 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด 1,200.00 xxxxxx3628 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสุวฒัน์  สุทิน 1,500.00 xxxxxx6847 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายเอกตวนั  เลิศไกร 1,200.00 xxxxxx9458 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ 1,200.00 xxxxxx8340 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายไตรรงค ์ สาดแว 1,500.00 xxxxxx2519 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสุวฒัน์  สุทิน 1,200.00 xxxxxx6847 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายเอกตวนั  เลิศไกร 1,200.00 xxxxxx9458 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายอรุณ  ไชยวรรณ์ 1,200.00 xxxxxx8531 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายอศัวิน  จุลมูล 1,200.00 xxxxxx5997 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายสุธีรุจ  อุปถมัภ์ 1,500.00 xxxxxx8529 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายพิทกัษ ์ เชิญทอง 1,200.00 xxxxxx7928 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายจิรัฎฐ์  รัตนพนัธ์ 1,200.00 xxxxxx6698 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายรัตญัญู  ศรีไชย 1,200.00 xxxxxx2919 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562

นายอรรถพร  อกัษรน า 1,200.00 xxxxxx8582 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี 2561-2562


