
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.เจนจิรา  ศรีวิบูลย์ 14,850.00                  8013055035 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนแม่ข่ายห้องเรียนพิเศษฯ ร.ร.เบญจมราชูทิศ เดือนธนัวาคม 2565

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวปูริดา(อรพิน)   นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    7790302701 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นางสาวศรัณยพ์ร  ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนธนัวาคม 2565

นายชาลี  สายสวาท 9,900.00                    9808254063 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง 12,375.00                  9080863475 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวธรัญรัศม ์ หนูแกว้ 12,375.00                  9857759181 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวมนตน์ภา  บุญสิทธ์ิ 12,375.00                  4750907448 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวรัศญา  สินทรัพย์ 10,395.00                  6798514170 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นายชนะศกัด์ิ  พลนุย้ 12,375.00                  9857415989 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวธญัญาวดี  ทิพยล์าย 11,880.00                  9570161604 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวญาณิศา  เมืองสง 11,880.00                  8840133321 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสาวอาภรณ์  สงคง 9,000.00                    9863356328 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือน ธนัวาคม 2565

นางสมฤดี  ศรีเพญ็ 15,000.00                  9520408533 ค่าเช่าบา้นตกเบิกขา้ราชการครู ร.ร.ในสงักดั สพม.นศ เดือน ก.ค.-ก.ย.65

นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ 1,144.00                    8011902474 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสุบรรณ์  เกราะแกว้ 6,500.00                    9140211916 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสิทธาณฤทธ์ิ  ปรีชา 6,000.00                    8010619620 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางกนกกานต ์ ลบลาย 631.00                       9856486831 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายจิราพล  ลิวา 516.00                       7790095714 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
วา่ท่ีร้อยตรีนพดล  รักษแ์กว้ 240.00                       9031362832 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวรัชนีกร  ชูเกล้ียง 240.00                       8281435496 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 240.00                       8013034291 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวศาสดา  คงจรัส 288.00                       9013209130 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางปทิตตา  จนัทร์สวา่ง 120.00                       9081432400 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวอนงคน์าฎ  หน่วยแกว้ 120.00                       6607879470 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 120.00                       9570591234 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวปวีณ์นุช  จนัทร์นวล 120.00                       6281266854 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวสุชาดา  สจัจากุล 120.00                       7200486981 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าตอบแทนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่ข่ายห้องเรียนพเิศษฯ ร.ร.เบญจมราชูทิศ เดอืนธันวาคม 2565, ค่าตอบแทนจ้าง

เหมาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม.นศ และ สพม.พท เดอืนธันวาคม 2565, ค่าเช่าบ้านตกเบิก, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, 

เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที2่ รุ่นที่ 3-5 ภาคเรียน2/2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายสมชาย  รองเหลือ 3,832.00                    4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุกญัญา  ศิริชุม 160.00                       9809935129 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวปวีณ์นุช  จนัทร์นวล 1,160.00                    6281266854 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวกญัญพชัร  เพ่ิมเดช 160.00                       9877297574 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมพงษ ์ ศิริอนนัต์ 240.00                       9080539740 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวตวงทิพย ์ บวัมณี 12,500.00                  9130620309 เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี ระยะท่ี2 รุ่นท่ี 3-5 ภาคเรียน2/2565

นางสาวศรัณยพ์ร  ญาณสูตร 12,500.00                  9570541148 เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี ระยะท่ี2 รุ่นท่ี 3-5 ภาคเรียน2/2565

นายเจษฎาภรณ์  มัน่คง 12,500.00                  9570645377 เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี ระยะท่ี2 รุ่นท่ี 3-5 ภาคเรียน2/2565


