
ช่ือ - สกลุ จ านวนเงนิ เลขที่บัญชี หมายเหตุ

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 3,500.00                     xxxxxx9431 ค่าจา้งตดัหญา้ และค่าติดตั้งประตูหนา้ต่าง

นายปรีดา  จนัทวี 16,830.00                   xxxxxx9542 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางเพียงรัตน ์ คงหนู 33,660.00                   xxxxxx7990 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าเดือนกุมภาพนัธ-์มีนาคม 2564

นางชุติมา  วินิโย 16,830.00                   xxxxxx7323 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางวนิดา  จนัทรักษ์ 16,830.00                   xxxxxx4203 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 1,556.00                     xxxxxx4299 ซ้ือวสัดุน ้าด่ืม, พานพุ่ม,หนา้กากอนามยั

วา่ท่ี ร.ต.หญิง กนัทรา  วิไชยเดช 14,850.00                   xxxxxx2257 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการหอ้งเรียนพิเศษวิทย ์ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 520.00                        xxxxxx1912 ค่าเปล่ียนยางรถจกัรยานยนตส์ านกังาน

นางเบญจวรรณ ชูทอง 9,000.00                     xxxxxx9454 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                     xxxxxx6594 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                     xxxxxx5455 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                     xxxxxx9306 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                     xxxxxx3900 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                     xxxxxx9606 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                     xxxxxx5213 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                     xxxxxx2701 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                     xxxxxx7066 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                     xxxxxx5721 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                     xxxxxx7069 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                     xxxxxx8338 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวเสาวภา   นวลจนัทร์ 9,000.00                     xxxxxx2198 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางลลินตา ค  าสุวรรณ 9,000.00                     xxxxxx6655 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                     xxxxxx4458 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                     xxxxxx4902 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                     xxxxxx3056 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                     xxxxxx8766 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                     xxxxxx3413 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                     xxxxxx8910 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายณัฐพงษ ์   สงัทอง 9,000.00                     xxxxxx6419 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                     xxxxxx2419 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

ค่าจ้างตัดหญ้า และค่าติดตั้งประตูหน้าต่าง, ค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม 2564, ซ้ือ

วสัดุน า้ดื่ม, พานพุ่ม,หน้ากากอนามัย, ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียนพเิศษวทิย์ ประจ าเดือนมีนาคม 2564, ค่าเปลีย่นยาง

รถจักรยานยนต์ส านกังาน, ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564, ค่าใช้จ่ายในการติดตามนกัเรียนและ

ปรึกษาหารือ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าโทรศัพท์ ผอ.สพม.นศ ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564,  ค่าใช้จ่ายในการประชุม



ช่ือ - สกลุ จ านวนเงนิ เลขที่บัญชี หมายเหตุ

นางสาวเกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                     xxxxxx6630 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หน้าท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวมุกมณีย ์ ภูวงศ์ 795.00                        xxxxxx9593 ค่าใชจ่้ายในการติดตามนกัเรียนและปรึกษาหารือ

นางมนัทนา  รัตนะรัต 14,850.00                   xxxxxx5945 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายธาวิน  สินเยน็ 1,540.00                     xxxxxx6674 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางจิรา  ชูช่วย 5,700.00                     xxxxxx8646 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 2,000.00                     xxxxxx4299 ค่าโทรศพัท ์ผอ.สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564

นางสาวกชกร  สิทธิมาก 10,360.00                   xxxxxx7640 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 38,490.00                   xxxxxx1912 ค่าใชจ่้ายในการประชุม


