
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางจารุณี    ยิม้เส้ง 14,250.00                  8260427044 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.เบญจวรรณ    นุ่นทอง 12,582.00                  8130175258 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.โสรยา     ชูสุวรรณ์ 14,250.00                  9844955645 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.กิตติยากรย ์   สมนึก 14,250.00                  8220543795 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.จิราภรณ์     จนัทร์ชุม  14,250.00                  7790511440 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.วิไลพร    ช่วยมณี 13,214.00                  3890244866 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางอภสัสรณ์   ศิริ 13,323.00                  8020145524 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.พุทธชาติ   วงคส์วสัด์ิ 14,250.00                  8160737033 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

วา่ท่ี ร.ต.ธีรพงษ ์  ใจหมัน่ 14,250.00                  9840465457 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ธญัชนก   กรดกางกั้น 14,250.00                  8260131420 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ชิดชนก    หยูห่นูสิงห์ 13,246.00                  8010534048 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายธม แกว้คง 14,250.00                  8160891598 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายธนพฒัน์ สุขสม 14,250.00                  8220579684 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ภทัรวรินทร์   ภู่ทรัพยมี์ 14,250.00                  0160158869 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายไมตรี   เรืองเดช 8,550.00                    8160352751 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางวนัดี    แยม้พรหม 8,550.00                    7790242539 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ปรียาพร    แกว้มี 8,550.00                    8260501422 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายขจรศกัด์ิ     ทองเสมอ 8,550.00                    8260492903 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายวรรณะ    ศกัด์ิจา้ย 8,550.00                    8020098526 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ  ก.ย. 2565
นายจกัรวิทย ์   คงแป้น 8,550.00                    8160129432 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ  ก.ย. 2565
นายด ารงเกียรติ   บุษบา 8,550.00                    8260420872 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ  ก.ย. 2565
นายอาพร     พรหมสมบติั 8,550.00                    8220456191 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ  ก.ย. 2565
นายวิชยั      ชูจนัทร์ 8,550.00                    8020493530 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ  ก.ย. 2565
น.ส.จรวยพร   เผือกบุญรอด 8,550.00                    9840569317 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ  ก.ย. 2565
นายกิตติพงค ์    วงศส์วสัด์ิ 8,550.00                    8350384484 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ  ก.ย. 2565
นางสาวสุกญัญา    นิลดบัแกว้ 14,250.00                  7790102532 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางองัคณา     กญัจนกาญจน์ 14,250.00                  8150618287 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส. กญัจน์ศรณ์  ศิริอนนัต์ 14,250.00                  8221309443 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวกิฤต ิสพม.นศ และ สพม.พท, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Labboy สพม.นศ และ สพม.พท, ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน 

สพม.นศ  และ สพม.พท, ค่าจ้างนักการภารโรง สพม.นศ  และ สพม.พท, ค่าจ้างพี่เลีย้งเดก็พกิาร สพม.นศ และ สพม.พท, ค่าจ้าง

ครูดูแลนักเรียนพกันอน สพม.นศ, ค่าจ้างครูโรงเรียนพระราชด าริ สพม.นศ, ค่าจ้างผู้ปฏิบัตงิานให้ส านักงาน สพม.นศ ก.ย. 2565, 

ค่าตอบแทนพเิศษ, เงินยมืราชการ, ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, เงินทุนการศึกษาเฉลิมราช

กุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6, ค่าใช้จ่ายโครงการฯ, ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, ค่าตอบแทนวทิยากรอิสลาม



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.จุไรรัตน์      ทองยอด 14,250.00                  8200215571 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.เกษร    สุขช่วย 14,250.00                  8261190080 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.มาวดี     รัตนานุภาพ 13,646.00                  8150462813 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางปุญชรัสม ์  รัฐอุทยั 14,250.00                  8160599129 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง 14,250.00                  8261220672 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ปุณญารัศม์ิ    ปัญนะ 13,126.00                  8010595950 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางนงครั์ตน์    รัตนนุพงศ์ 14,250.00                  8010575712 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายสมชาย      หงษล์กัษณ์ 14,250.00                  7790060988 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายพีรเชษฐ์   ทองบาง 14,250.00                  8010946532 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.วรรณา   เปาะทองค า 14,049.00                  7790389718 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล 14,250.00                  8260285592 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ 14,250.00                  8160369204 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางหน่ึงฤทยั    จนัทร์ปาน 14,250.00                  8140112666 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส. มกุดา   ดว้งทอง 14,250.00                  4870328437 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางอมรรัตน์   อินทสุวรรณ 14,250.00                  8130004542 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ณัฐริกา    รังสิมนัตุชาติ 14,250.00                  3631100728 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ชิวาทิพ       เภรีพล 14,250.00                  7790150413 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.อมรรัตน์   อินเล่ียน 14,250.00                  8280432418 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางจนัฑิมา   พลสวสัด์ิ 14,250.00                  8150021507 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายสราวธุ      ก  าราญศึก 14,250.00                  7790061224 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ 13,110.00                  4870101068 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ปิยารัตน์    ยศวารี 12,400.00                  8010848824 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.มณฑิรา    ไชยศร 12,989.00                  9857040802 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช 14,250.00                  8160126638 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส. รัชนาภรณ์   ชุมวงศ์ 14,250.00                  8160477155 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,250.00                  3630171036 คา่จา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 8,550.00                    8010709239 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.นาตยา  นาคพนัธ์ 11,550.00                  6782853442 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ปาริฉตัร  หนูเก้ือ 11,550.00                  8150663118 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายสุนิตย ์ บ  ารุงพงศ์ 8,550.00                    8160463138 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ย. 2565

นายธีระพงศ ์   ช่วยเกิด 8,550.00                    9520092277 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
น.ส.กมลนทัธ์   สมคิด 8,550.00                    9851976857 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
น.ส.จนัทิมา    จนัทวาส 8,550.00                    4870235722 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
น.ส.มยรีุย ์  เสือล่อง 8,550.00                    7790024493 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.กฤษณา    อกัษรรัตน์ 8,550.00                    8010329835 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
น.ส.พิศรส     จงนอก 8,550.00                    8280423508 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
น.ส.กาญจนา   ชุมเปีย 7,896.00                    8160865791 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
นายบดินทร์    ทองอนนัต์ 8,550.00                    8160198353 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
นายสิทธิชยั  ขน าคอก 8,550.00                    9520474730 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.นศ ก.ย. 2565
นายธรรมชาติ แซ่เลา้ 14,250.00                  8160759371 คา่จา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางจิฬาภรณ์ สุรินทร์แกว้ 14,250.00                  6606332435 คา่จา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ สพม.นศ  ก.ย. 2565

นางสาวบุษกร พนัรังสี 14,250.00                  7790666053 คา่จา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ สพม.นศ  ก.ย. 2565

น.ส.ยพุนาถ     สวนจนัทร์ 12,478.00                  9849594403 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.พท  ก.ย. 2565

น.ส.ณิธฐ์ชิตา   ปานกง้ 14,250.00                  9852022156 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.พท  ก.ย. 2565

น.ส.กญัญารัตน์    วิสุทธยะรัตน์ 14,250.00                  6782230240 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.พท  ก.ย. 2565

นายชนะ    ไชยณรงค์ 14,250.00                  9080672777 คา่จา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy สพม.พท  ก.ย. 2565

น.ส.ภิญประไพ   พนัธ์เล่ง 14,250.00                  9080460885 คา่จา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy สพม.พท  ก.ย. 2565

นายส าเริง   แกว้สาร 14,250.00                  8010986607 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.สาธิยา   สุวรรณรัตน์ 11,820.00                  9130192226 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.ออ้ยใจ   ขนุก าแหง 12,250.00                  9815408925 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.อนญัญา  ยงัอุ่น 14,250.00                  9080938327 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.ปัญปภสั  ชวดชุม 13,345.00                  9083077462 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.มณธิดา  ฤทธิเดช 12,774.00                  9260113725 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.อรวรรณ   คงแกว้ 14,250.00                  9210097815 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

นางสาวนนัทนา พนัธฤทธ์ิ 14,250.00                  9080825034 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.ศิริพร  กลบัแป้น 14,250.00                  9570049308 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

นายราเชน  วรเมศวเ์มธา 14,250.00                  9130303753 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.สุภลกัษณ์  ทองศรีนุ่น 14,250.00                  9130196361 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.ฉตัรชนก  เพชรินทร์ 14,250.00                  9080490318 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท ก.ย. 2565

น.ส.สุนิษา    รัตนะ 8,550.00                    9570262672 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.พท  ก.ย. 2565
น.ส.อโนชา    ทองเนียม 8,550.00                    9210292138 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.พท  ก.ย. 2565
นางสาวกานตสิ์รี กรดสนั 8,550.00                    9570587083 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ สพม.พท  ก.ย. 2565
น.ส.สุนิษา    รัตนะ 2,000.00                    9570262672 ค่าตอบแทนพิเศษ (ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ) ต.ค.64- ส.ค.65

น.ส.อโนชา    ทองเนียม 2,000.00                    9210292138 ค่าตอบแทนพิเศษ (ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ) ต.ค.64- ส.ค.65

นางสาวกานตสิ์รี กรดสนั 2,000.00                    9570587083 ค่าตอบแทนพิเศษ (ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ) ต.ค.64- ส.ค.65

นายมนตรี  ธานีรัตน์ 8,550.00                    9570302232 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท  ก.ย. 2565
นายเท่ียง  หนูศรี 8,550.00                    9210237552 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท  ก.ย. 2565
นายประสิทธ์ิ  ขวญัคีรี 8,550.00                    9839254545 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท  ก.ย. 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายณัฐนุกรณ์  เกลาฉีด 8,550.00                    9570142669 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท  ก.ย. 2565
นายสุพจน์ บุตรนุช 8,550.00                    9260365872 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท  ก.ย. 2565
นายโชคดี  ใจแน่ 34,880.00                  8131244946 เงินยมืราชการ บย.61/2565
รร.นิคมควนขนุนวิทยา 6,595.00                    9845123953 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต
นางเพญ็ศรี เรืองสุวรรณ 18,720.00                  9210028236 เงินยมืราชการ บย.60/2565
รร.นิคมควนขนุนวิทยา 3,297.00                    9845123953 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต
นางสาวปวีณ์นุช จนัทร์นวล 2,470.00                    6281266854 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวมนญัชยา ดอกกฐิน 17,584.00                  9520592261 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวรัชฎา สืบกระพนัธ์ 2,850.00                    5700244896 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวรัชฎา สืบกระพนัธ์ 6,050.00                    5700244896 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวอารีย ์เขียวชยั 3,420.00                    9570591234 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวปวีณ์นุช จนัทร์นวล 140.00                       6281266854 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางณัฐติกา หอมประกอบ 1,900.00                    9834199333 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวกุสุมา ขาวรมย์ 11,215.00                  9080814806 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
รร.ป่าพะยอมพิทยาคม 4,943.40                    9802291560 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต
นางสาวโสฬสินี อาชาเก้ือกูล 12,500.00                  6619496369 เงินทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 6

นางสาวณัฐชา ขมนุจิตร์ 12,500.00                  8283320114 เงินทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 6

นางสาวชาลิณี บุญสาลี 12,500.00                  6619865054 เงินทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 6

น.ส.กลัยา เอกเกียรติกุล 12,500.00                  6619500013 เงินทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 6

นายเจษฎาภรณ์ มัน่คง 12,500.00                  9570645377 เงินทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 6

น.ส.ปวีณ์นุช จนัทร์นวล 20,750.00                  6281266854 คา่ใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและแขง่ขนันกัเรียนดา้นคณิตศาสตร์

นางสาวยวุนัดา ถนอมพล 23,800.00                  8283161423 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ 3,818.59                    8150523022 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวตทัธิตา  ต่ิงต  ่า 23,709.68                  8150603824 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ
นางสาวศาสดา คงจรัส 5,132.79                    9013209130 ค่าไฟฟ้า สพม.พท
นายเฉลิมชาติ  ล่ิมกุล 553.60                       8280777067 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวขวญัสุดา พลูพฒัน์ 34,000.00                  3890076467 ค่าใชจ่้ายในการประชุม
รร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมงัคลาภิเษก 5,550.00                    8150009787 ค่าตอบแทนตรวจงานจา้งและควบคุมงาน
นายสมานศกัด์ิ หวนัหนิ 24,000.00                  8260052393 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
นางสาวสุไบดะ ฝ้ายเส็ม 16,000.00                  9130021235 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม สพม.พท
นางจิรา ชูช่วย 6,200.00                    6600818646 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวรัชฎา สืบประพนัธ์ 6,000.00                    5700244896 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวอารีย ์เขียวชยั 4,550.00                    9570591234 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวปวีณ์นุช จนัทร์นวล 11,440.00                  6281266854 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวกตญัชลี ทองเจือเพชร 5,100.00                    9020526847 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวดาริณี แกว้ด า 528.00                       8680210900 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวดาริณี แกว้ด า 576.00                       8680210900 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมชาย รองเหลือ 135.00                       4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางชูจิต ทบัพรหม 120.00                       9120117337 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมชาย รองเหลือ 6,800.00                    4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมชาย รองเหลือ 11,736.00                  4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางวิมพวิ์ภา รักสม 360.00                       4870400448 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมศกัด์ิ กญัจนกาญจน์ 360.00                       8161568316 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสต 360.00                       3890050808 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวพรทิพย ์เกิดสม 360.00                       8010752223 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางศิริวรรณ ช่วยอกัษร 360.00                       7790444565 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
สิบเอกธีรพจน์ พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 360.00                       8010709239 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวสุชาดา สจัจากุล 3,500.00                    7200486981 เงินยมืราชการ บย.62/2565
นางสาวดาริณี แกว้ด า 130,320.00                8680210900 เงินยมืราชการ บย.63/2565
นางสาวอารีย ์เขียวชยั 223,150.00                9570591234 เงินยมืราชการ บย.64/2565
นายพชร มัน่คง 1,088.00                    8200142841 เงินยมืราชการ บย.65/2565
นายภิรมย ์ สกุลวงศ์ 3,360.00                    8280381007 ค่าเบ้ียเล้ียง
บญัชีเงินทดรอง สพม.12 14,000.00                  8010755656 เบิกชดใชเ้งินยมืทดรองราชการ บย.7/2565
นายศกัด์ิระพี  นุย้พุ่ม 3,200.00                    02051508760 ค่าจา้งเหมารถรับส่งนกัเรียนเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพฒันาสงัคม


