
ที่ ชือ่ - สกุล เลขบัญชี ค่าตรวจการจา้ง ค่าควบคุมงาน หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามคัคี

นายมีชัย กลยณีย์ กรุงไทย   419-1-48301-3 1,050.00        
นายอุทัย จามน้อยพรม ธกส       011372911869 1,050.00        ผอ.กองชั่ง พต.พอกน้อย

นายหฤทธิ ์ศรีสร้อย กรุงไทย   419-3-06456-5 1,050.00        
นายสหชาติ แก่นท้าว กรุงไทย   419-3-37427-0 2,000.00          
นายทุง่ทอง เสนาชัย กรุงไทย   419-3-20169-4 2,000.00          
นายอิสระ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรุงไทย   440-0-27559-0 2,000.00          9,150.00     

2 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
นายศราวุธ ทานะสี กรุงไทย   440-0-31265-8 350.00          
นายธวัชชัย โหมดม่วง กรุงไทย   440-0-06295-3 350.00          
นายพิชาญ นามโคตร กรุงไทย   444-0-31318-3 350.00          
นายวิษณุ ผ่องแผ้ว กรุงไทย   440-0-14535-2 2,700.00          
นายบรรพต สีมืด กรุงไทย   401-3-52612-3 2,700.00          
นายเกษม อินธิแสง กรุงไทย   440-1-25143-1 700.00          
นายศราวุธ ทานะสี กรุงไทย   440-0-31265-8 700.00          
นายพิชาญ นามโคตร กรุงไทย   444-0-31318-3 700.00          
นายวิษณุ ผ่องแผ้ว กรุงไทย   440-0-14535-2 9,750.00          
นายบรรพต สีมืด กรุงไทย   401-3-52612-3 9,750.00          28,050.00    

3 โรงเรียนบ้านตน้ผ้ึง
นายชาญณรงค์ นรัฐกิจ กรุงไทย   419-1-10952-9 700.00          
นายสีนวล กุลอัด กรุงไทย   419-3-48933-7 700.00          
นายสุพัฒน์ พรหมอุดม กรุงไทย   402-0-72681-7 700.00          
นายประหยัด ศรีแก้ว กรุงไทย   419-3-09255-0 9,900.00          12,000.00    

4 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
นายไกรสร แสนโชติ กรุงไทย   440-0-70153-0 700.00          
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบัณฑิต กรุงไทย   440-0-10823-6 700.00          
นางศิรินนา สระสีสม กรุงไทย   440-0-35865-8 700.00          
นายสุธีกานต์ หงษ์ภู กรุงไทย   440-1-23941-5 2,200.00          
นายประเสริฐ ประกอบกิจ กรุงไทย   440-0-68003-7 2,200.00          
นางสาวเจนจิรา แสนเสิก กรุงไทย   440-0-51954-6 2,200.00          

8,700.00     

รายละเอียดประกอบการเบิกค่าตรวจงานจา้งและควบคุมงานจา้ง



ที่ ชือ่ - สกุล เลขบัญชี ค่าตรวจการจา้ง ค่าควบคุมงาน หมายเหตุ
5 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)

นายสมสุข โคตรพรม กรุงไทย   419-1-38900-9 700.00          
นางปรีดา บุตรศรี กรุงไทย   419-0-74327-5 700.00          
นางปาริชาต ทิลารักษ์ กรุงไทย   412-0-45719-2 700.00          
นายณัฐพล ทองมูล กรุงไทย   982-1-73369-7 5,700.00          7,800.00     

6 โรงเรียนบ้านหนองมว่ง
นางสาวสลุมพร ทับศรีแก้ว กรุงไทย   440-0-69832-7 700.00          
นางสาวมณฑกานต์ นักบุญ กรุงไทย   858-0-18300-6 700.00          
นายปัญญา ดรุณพันธ์ กรุงไทย   440-1-10873-6 700.00          
นายทวีเดช ยิ่งยืน ธกส       020026519231 6,900.00          9,000.00     

7 โรงเรียนบ้านพังโคน(จ าปาสามคัคีวิทยา)
นายอรุณรุ่ง โตพัน กรุงไทย   419-1-14048-5 700.00          
นางพิญญาธารณ์ วงศิริวรกุล กรุงไทย   419-1-28829-6 700.00          
นางสาวปรียาฉัตร สนธิรักษ์ กรุงไทย   419-3-42024-8 700.00          
นายไชยา ศรีสร้อย กรุงไทย   419-1-38927-0 15,600.00        17,700.00    

8 โรงเรียนบ้านค าตานา(อรัญวาสวิทยา)
นางสวาท แวงแสน กรุงไทย   440-1-09376-3 700.00          
นางไพริน จันเต็ม กรุงไทย   440-0-26479-3 700.00          
นายประยงค์ พละมา กรุงไทย   440-1-10933-3 700.00          
นายกฤชชัย สมบัติดี กรุงไทย   419-0-95146-3 6,900.00          9,000.00     

9 โรงเรียนบ้านอูนโคก
นางกรองจิตต์ โลห์ค า กรุงไทย 419-1-21584-1 700.00          
นายฉัฐชนะ คอนลาดลี กรุงไทย 440-0-71668-6 700.00          
นาสาวกนกอร วรจักร กรุงไทย 440-0-15748-2 700.00          
นายนิยม พรหมโคตร ธกส   017972227428 700.00          
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรพรรณ กรุงไทย 440-1-33865-0 8,100.00          10,900.00    

10 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม
นางสาววงศ์ประกาย ดาวเศรษฐ กรุงไทย   419-3-40155-3 1,400.00        
นางหนึ่งฤทัย เหมะธุลิน กรุงไทย   412-3-01130-6 1,400.00        
นางสาวอรสุดา อุทัยมา กรุงไทย   858-0-47756-5 1,400.00        
นายสุรพล เจริญไชย กรุงไทย   419-1-59148-7 8,400.00          12,600.00    



ที่ ชือ่ - สกุล เลขบัญชี ค่าตรวจการจา้ง ค่าควบคุมงาน หมายเหตุ
11 โรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์

นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ กรุงไทย   419-1-42495-5 1,400.00        
นายสรพงษ์ แก้วอุ่นเรือน กรุงไทย   419-3-31582-7 1,400.00        
นางกุหลาบ จางจัน กรุงไทย   419-1-40562-4 1,400.00        
นายพรชัย หัสกรรจ์ กรุงไทย   440-0-35893-3 3,000.00          
นายธีระวุฒิ สูตรไชย กรุงไทย   419-3-32948-8 3,000.00          
นายมงคล สาขามุละ ไทยพานิชย์  408-625569-3 3,000.00          13,200.00    

12 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดนิ
นางศิวาภรณ์ สมานชาติ กรุงไทย   440-1-10704-7 2,450.00        
นางรัตดาวัน จันทศรี กรุงไทย   440-1-16569-1 2,450.00        
นายวิทวัส ซึมเมฆ กรุงไทย   412-1-98392-0 2,450.00        
นางสาวปาริชาติ สิงห์แม่ง กรุงไทย 440-0-63561-9 7,300.00          
นายประสาร น้อยก้อม กรุงไทย 440-0-70624-9 7,300.00          
นายชานนท์ อนันตภักด์ิ กรุงไทย 412-0-43398-6 7,300.00          29,250.00    

13 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
นางนิยะดา อินทรเกษม กรุงไทย 440-1-19379-2 1,050.00        
นางวันทนา แฝงจันทร์ กรุงไทย 440-1-10822-1 1,050.00        
นางจารุณี ทองแซง กรุงไทย 440-0-18103-0 1,050.00        
นายนาท แพงพา กรุงไทย 440-0-45138-0 7,500.00          10,650.00    

14 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน
นายอิศรางกูร บุตรวิชา กรุงไทย   440-1-19671-6 3,400.00          
นายตะวัน วรรณจ ารัส กรุงไทย   419-0-57504-6 3,400.00          
นายสังวาลย์ ศิลาแลง กรุงไทย   440-0-10230-0 3,400.00          10,200.00    

15 โรงเรียนบ้านเชงิชมุ
นายพรเทพ นามโยธา กรุงไทย 419-1-39272-7
นายดังไกล ค าทะเนตร กรุงไทย 858-0-29351-0

16 โรงเรียนบ้านภูตะคาม
นายส าเริง เลิศสงคราม กรุงไทย 440-1-03343-4 300.00            
นายสลาวุฒิ สุพล กรุงไทย 440-0-74490-6 300.00            
นายพิชาภพ กุลบุญมา กรุงไทย 412-3-20865-7 300.00            

900.00        
40,600.00     148,500.00     189,100.00  รวมทัง้สิ้น



ลงชื่อ                              ผู้เบิก
    (นางสาวจิราวรรณ เลิศสงคราม)
            เจ้าหน้าทีธุ่รการ 


