
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
วา่ท่ีร้อยตรี นพดล รักษแ์กว้ 6,000.00                    9031362832 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 6,000.00                    8280158235 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00                    8011902474 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

น.ส.ขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 4,000.00                    9520321527 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                    8330070956 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 6,000.00                    8011667637 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

น.ส.สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                    8010755621 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 3,000.00                    8260243628 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายถาวร  เวชจนัทร์ 19,000.00                  8091438907 ค่าการศึกษาบตัรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางกชทกร  วฒิุมานพ 10,700.00                  8280002804 ค่าการศึกษาบตัรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางยภุา  แซ่ล่ิม 2,216.25                    0591098997 ค่าการศึกษาบตัรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายจิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 12,000.00                  8150206698 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายชรินทร์  สมทรง 6,000.00                    8150135405 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

น.ส.อรชา  แกว้บุญชู 5,000.00                    8280558713 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางณหทยั  อนุจร 5,900.00                    8151185619 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00                    8151258519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางสุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00                    8151452617 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางสาววิภาวดี จนัทร์ทอง 6,000.00                    8260233347 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางสาวจีระภา บุญไชย 5,000.00                    9520019995 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางอดใจ  ทองค า 6,000.00                     8221141313 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

น.ส.เขมิกา  สิทธิฤทธ์ิ 5,000.00                    8010316628 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

น.ส.ธญัญจุ์ฑา ผกากรอง 6,000.00                     8010951617 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางสนิฎา วงศสุ์ริยามาศ 4,000.00                     8013052672 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายสมพร  ผลอินทร์ 6,000.00                    8261255301 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายพิศิษฐ์  ด าเกล้ียง 5,000.00                     8150458824 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายเทียนชยั  ยอดทอง 6,000.00                    8241132107 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

น.ส.วรรณดี จนัทร์คงทอง 5,000.00                    8150639187 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

น.ส.จีรนนัท ์สมทอง 5,000.00                    9520048650 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นายฤชายสุ พลายดว้ง 4,000.00                    8220317329 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางสาวชุติปภา  ธานีรัตน์ 12,000.00                  8200323773 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

นางกรองทิพย ์ บวัผาย 5,000.00                    8013159248 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ส.ค.65

ค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.นศ และ สพม.พท ส.ค.65,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่, ค่าจ้างเหมาธุรการ,ค่าจ้างครูทรงคุณค่า 

ส.ค.65, เงินยมืราชการ, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายใในการประชุม



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายสมชาย  รองเหลือ 6,000.00                     4860159209 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

น.ส.นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 6,000.00                    9030109602 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

นายธิติภทัร  ไพช านาญ 4,000.00                    9130475104 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

น.ส.ประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 4,300.00                    9865827956 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

น.ส.เพียงดาว  ศรีแกว้ 4,000.00                    7820202408 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

นายสุรชน น่ิมดวง 4,000.00                    9130221765 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

น.ส.กตญัชลี  ทองเจือเพชร 4,000.00                    9020526847 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

นางณัฐติกา  หอมประกอบ 12,000.00                  9834199333 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

น.ส.รัชฎา  สืบกระพนัธ์ 4,000.00                    5700244896 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง ส.ค.65

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษม 15,900.00                  8151451912 นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                    7790494902 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 เดือน ส.ค.65/5 โรง
นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 เดือน ส.ค.65/5 โรง
นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 เดือน ส.ค.65/5 โรง
นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 เดือน ส.ค.65/5 โรง
นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 ค่าจา้งเหมาธุรการ 9000 เดือน ส.ค.65/5 โรง
นายอร่าม  ใสสะอาด 16,830.00                  8221035726 คา่จา้งครูทรงคุณคา่ ส.ค.65 รร.ชะอวดวิทยาคาร

น.ส.อลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 4,560.00                    9862485655 เงินยมืราชการ บย.38/2565 คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

น.ส.กุหลาบ  อารีวงศ์ 19,544.00                  8150521542 เงินยมืราชการ บย.36/2565  คชจ.โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางสุรัชนี  อยูส่บาย 78,700.00                  8160075448 เงินยมืราชการ บย.37/2565  คชจ.ในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกฯ

นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 3,800.00                    8011902474 เงินยมืราชการ บย.40/2565  คชจ.คดัเลือกสถานศึกษาท่ีมีการน าผลทดสอบ O-NET

นางจิรา  ชูช่วย 179,000.00                6600818646 เงินยมืราชการ บย.39/2565  คชจ.โครงการการนอ้มน าศาสตร์ 2 พระราชา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 23,460.00                  8016006779 คชจ.เดินทางไปราชการประชุมพฒันาศกัยภาพครูแกนน า/รร.เบญจมราชูทิศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 42,340.00                  8016006779 คชจ.ในการประชุมพฒันาศกัยภาพครูแกนน าโรงเรียนแม่ข่าย/รร.เบญจมราชูทิศ


