
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 28,080.00                  9520321527 เงินยมืราชการ.69/2565 โครงการยกระดบัคุณภาพจดัการเรียนการสอนต่างประเทศ

นางสุมลรัตน์  จิตเท่ียง 3,400.00                    9260012015 เงินยืมราชการ.66/2565 คา่ตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นายอภิชาติ  คงเปีย 14,200.00                  9130476887 เงินยืมราชการ.67/2565 คา่ตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นายโดมพงษ ์ ปณิธานกวีศิลป์ 14,000.00                  9080938998 เงินยืมราชการ.68/2565 คา่ตอบแทนวิทยากรอิสลาม

โรงเรียนโยธินบ ารุง 2,000.00                    8010004413 คา่ไฟฟ้าประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 (เบิกเพ่ิมจากส่วนท่ีขาด)

นางสาววิชุตา  แกว้เรือง 9,000.00                    9570191627 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีธุรการ ส.ค. 65

นางสมจิตต ์ ใจจอ้ง 1,300.00                    9131147275 ค่าน ้าด่ืมของส านกังาน
นางสาวอคิราห์  โยธารักษ์ 3,460.00                    9570599456 ค่าวสัดุเพ่ือใช้ในโครงการอจัฉริยะเกษตรประเพณี ร.ร.พรหมพินิตชยับุรี

นายอร่าม  ใสสะอาด 16,830.00                  8221035726 คา่ตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ก.ย. 65

นางเพียงจนัทร์  คงหนู 16,830.00                  8141067990 คา่ตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ก.ย. 65

นางสาวสิริยาภา  ล่องจิตตธ์รรม 26,730.00                  3890163297 ค่าจา้งครูผูส้อนภาษาจีน ก.ย. 65 ร.ร.ทุง่ใหญ่วิทยาคม

น.ส.เจนจิรา  ศรีวิบูลย์ 14,850.00                  8013055035 ค่าจา้งธุรการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ก.ย. 65

นายสุนนัท ์ รักชา้ง 5,000.00                    9815568639 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางสาวอนงคน์าฏ  หน่วยแกว้ 1,140.00                    9843726669 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางสาวภสัฎาสรรณ  แยม้ทิม 2,800.00                    9083138100 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางภคัธีรา  หนูช่วย 3,040.00                    9130588162 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางประคอง  บุญเปือก 5,000.00                    6605905679 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ 108,000.00                8261309649 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาดูแลนกัเรียนพกันอน

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                    8013034275 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                    8013034291 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 9,000.00                    7790039431 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                  8160599153 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                  4870317591 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 11,880.00                  8010914169 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นางสาวรุ้งลาวลัย ์ บุญเฟ่ือง 11,880.00                  7790601288 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในส านกังาน ก.ย. 65

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

เงินยมืราชการ, ค่าไฟฟ้า, ค่าตอบแทนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ส.ค. และ ก.ย. 65, ค่าน า้ดืม่ของส านักงาน, ค่าวสัดุโครงการ, 

ค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ ก.ย. 65, ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีน ก.ย. 65, ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ, ค่าตอบแทน

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานในส านักงาน ก.ย. 65, ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ในการประชุม, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวสุวนนัท ์ยวนทอง 9,000.00                    8280925139 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวปูริดา   นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    7790302701 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    8140375721 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                    7790494902 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                    8150522425 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                    8013108910 คา่ตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ย. 65

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 143,375.00                8151451912 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุม
นางสาวสุวณี  สงวนโสตร์ 2,240.00                    8160718721 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
นางสาวรัชนีกร  ชูเกล้ียง 920.00                       8281435496 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 2,240.00                    4870204754 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
นายชวกร  ชลสิทธ์ิ 800.00                       4870508168 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวซลัมา  สุมาลี 1,400.00                    8013073327 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
นายณัฐฤทธ์ิ กาญจนดีรณา 3,500.00                    9570449187 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นายสุนนัท ์ รักชา้ง 3,000.00                    9815568639 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางวาสนา  หนูพ่วง 3,500.00                    9081863703 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
เงินอุดหนุนทัว่ไป ร.ร.พนางตุง 1,200.00                    9080155683 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางสุดา  บุญจนัทร์ 3,500.00                    9210222741 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นายเช่ียวชาญ  คงสกุล 3,500.00                    8121564042 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นายวิศรุต  คงเทพ 2,940.00                    6728742840 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นายไชยทศัน์  ก่ิงเกาะยาว 3,500.00                    6788235449 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางสาวณัฐรุจา  เกล้ียงสง 3,500.00                    9083167526 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางวิภารัตน์ ลกัษโณสุรางค์ 3,500.00                    9261121845 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางสาวฐปนกุล  เรืองศรี 3,500.00                    9859001561 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางรัตนา  สิงห์แกว้ 3,500.00                    9210148061 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 3,500.00                    9865827956 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นางส่องแสง  อินทองแกว้ 3,500.00                    9081209906 ค่าใชจ่้ายในการประชุมราชการ
นายสมชาย  รองเหลือ 1,380.00                    4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุกญัญา  ศิริชุม 2,010.00                    9809935129 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางอุไร  พรหมปาน 1,010.00                    9081652591 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมพงษ ์ ศิริอนนัต์ 1,280.00                    9080539740 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมชาย  รองเหลือ 8,870.00                    4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุกญัญา  ศิริชุม 9,540.00                    9809935129 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางอุไร  พรหมปาน 7,040.00                    9081652591 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางวิไลลกัษณ์ เมืองสง 6,000.00                    9131334792 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวสุชาดา  สจัจากุล 1,096.00                    7200486981 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวสุชาดา  สจัจากุล 1,096.00                    7200486981 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางศาสดา  คงจรัส 240.00                       9013209130 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
น.ส.มนญัชยา  ดอกกฐิน 384.00                       9520592261 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวนราวดี หลิมศิริ 4,641.90                    9080819565 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวนราวดี หลิมศิริ 4,123.10                    9080819565 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายพรเทพ  เพชรไทยพงศ์ 2,160.00                    8013034275 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
สิบเอกธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 3,480.00                    8010709239 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 6,920.00                    8013034291 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 3,480.00                    7790039431 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ


