
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.เจนจิรา  ศรีวิบูลย์ 14,850.00                  8013055035 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนแม่ข่ายหอ้งเรียนพิเศษฯร .ร.เบญจมราชูทิศ เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางเบญจวรรณ  ชูทอง 9,000.00                    9570449454 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นายคาเชน  เวชสาร 9,000.00                    9570449306 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางสาววิชุตา  แกว้เรือง 9,000.00                    9570191627 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    9130587069 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางสาวญาณิศา  จุลพงศ์ 9,000.00                    9570528338 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางสาวเสาวภา  นวลจนัทร์ 9,000.00                    9570382198 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางลลิตา  หนูดว้ง(ค าสุวรรณ) 9,000.00                    9831166655 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางสุรัสวดี  พูนสุวรรณ 9,000.00                    9080856983 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นางสาวทิพวรรณ  สมเทพ 9,000.00                    9083103056 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นายณัฐพงษ ์ สงัทอง 9,000.00                    9210296419 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์ 2566

นายชาลี  สายสวาท 9,900.00                    9808254063 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง 12,375.00                  9080863475 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาวธรัญรัศม ์ หนูแกว้ 11,049.10                  9857759181 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาวมนตน์ภา  บุญสิทธ์ิ 12,375.00                  4750907448 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาวรัศญา  สินทรัพย์ 10,395.00                  6798514170 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นายชนะศกัด์ิ  พลนุย้ 12,375.00                  9857415989 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาวธญัญาวดี  ทิพยล์าย 11,880.00                  9570161604 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาวญาณิศา  เมืองสง 11,880.00                  8840133321 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาวอาภรณ์  สงคง 9,000.00                    9863356328 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหร้าชการ สพม.พท เดือนกุมภาพนัธ์  2566

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวศุภรัตน์  ข  าตรี 9,000.00                    8150522425 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                    8013108910 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนแม่ข่ายห้องเรียนพเิศษฯร.ร.เบญจมราชูทิศ, ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ และ สพม.พท,

 ค่าตอบแทนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานให้ราชการ สพม.พท เดอืนกุมภาพนัธ์ 2566, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าใช้จ่าย

ในการประชุมราชการภายใน



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวสุวนนัท ์ยวนทอง 9,000.00                    8280925139 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นางสาวศรัณยพ์ร  ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนกมุภาพนัธ์ 2566

นายเพลิง  ขนุจิต 7,000.00                    9310193468 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมชาย  รองเหลือ 878.00                       4860159209 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายเจษฎา  บวัมาก 240.00                       6621512724 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายกมัปนาท  ไข่แกว้ 6,180.00                    9260453917 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางวิมพวิ์ภา  รักสม 6,000.00                    4870400448 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุธญัญา  เวชรังษี 2,030.00                    9030834323 คา่ใชจ่้ายในการประชุมราชการภายใน สพม .พทัลุง


