
โอนวนัท่ี  5  ตุลาคม  2564

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล เลขท่ีบญัชี เลขฎีกา จ านวนเงิน

1 นางสาวสุวณี  สงวนโสตร์ 8160718721 ฎ.1797 5,125.00                

2 นางสาวอนงคน์าฎ  หน่วยแกว้ 6607879470 ฎ.1798,ฎ.1850 580.00                   

3 นางสาวศาสดา  คงจรัส 8460269590 ฎ.1796,ฎ.1856 3,360.00                

4 นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 9570591234 ฎ.1802-ฎ.1814,ฎ.1848 87,530.00              

5 นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 8151451912 ฎ.1838-ฎ.1839 20,190.00              

6 นางกนัยา  อกัษรทอง 8261461122 ฎ.1852 720.00                   

7 นายสมชาย  รองเหลือ 4860159209 ฎ.1850 6,580.00                

8 นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 9570591234 ฎ.1850 6,340.00                

9 นางสาวอนงคน์าฎ  หน่วยแกว้ 6607879470 ฎ.1850 6,960.00                

10 นายนพฤทธ์ิ  เหมนุกูล 8090584241 ฎ.1850 2,860.00                

11 นางอุไร  พรหมปาน 9081652591 ฎ.1850 7,380.00                

12 นางปทิตตา  จนัทร์สวา่ง 9081432400 ฎ.1850 6,960.00                

13 นางสาวศาสดา  คงจรัส 8460269590 ฎ.1850 6,960.00                

14 นางสาวปวีณ์นุช  จนัทร์นวล 6608677421 ฎ.1850 6,960.00                

15 วา่ท่ี ร.ต.หญิงวนัวิษา  กรดสัน 9570296461 ฎ.1850 840.00                   

16 วา่ท่ี ร.ต.หญิงนนัทน์ภสั  สงยอ้ย 9080826960 ฎ.1850 840.00                   

17 นางสุกญัญา  ศิริชุม 9809935129 ฎ.1850 7,380.00                

18 นางสาวนนัทรัฐ  คงด า 9030554061 ฎ.1850 6,540.00                

19 นางสาวทศัน์วรรณ  รัตนแกว้ 6700531527 ฎ.1850 6,540.00                

20 นายฐาวฒัน์ชยั  เลิศไกร 4870164353 ฎ.1850 840.00                   

21 นายธนากรณ์  เขียวทว้ม 8690195033 ฎ.1850 4,300.00                

22 นายกิตติภฏั  กาญจนสุวรรณ 0590306375 ฎ.1850 4,700.00                

23 นายชาญณรงค ์ รัตนบุรี 9081618369 ฎ.1850 4,100.00                

24 นายธิดารัตน์  หมีนปาน 9081765132 ฎ.1850 2,100.00                

25 นางอุไร  พรหมปาน 9081652591 ฎ.1849 3,000.00                

หมายเหตุ

หลกัฐานการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,เงินยืม,ค่าใช้จ่ายในการประชุม,ค่าจ้าง
โอนผ่านระบบ KTB Coporate Online

ประจ าเดือน ตุลาคม  2564

รายละเอียดดงัน้ี

ค่าใชจ่้ายในการประชุม

ค่าใชจ่้ายในการประชุม

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าใชจ่้ายในการประชุม

ค่าใชจ่้ายในการประชุม

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

เงินยมื บย.28/2564

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าอาหารท าการนอกเวลา สพม.พทัลุง

ค่าขนยา้ยส่ิงของ สพม.พทัลุง



ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล เลขท่ีบญัชี เลขฎีกา จ านวนเงิน หมายเหตุ

26 นางสาวอนงคน์าฎ  หน่วยแกว้ 6607879470 ฎ.1849 2,500.00                

27 นางสาวนนัทรัฐ  คงด า 9030554061 ฎ.1849 2,500.00                

28 นางสาวศาสดา  คงจรัส 8460269590 ฎ.1849 2,500.00                

29 นางสาวอารีย ์ เขียวชยั 9570591234 ฎ.1849 5,499.00                

30 นายนพฤทธ์ิ  เหมนุกูล 8090584241 ฎ.1849 5,499.00                

31 นางสาวปวีณ์นุช  จนัทร์นวล 6608677421 ฎ.1849 19,771.00              

32 นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9520176594 ฎ.1884 9,000.00                

33 นางสาวมาลี จนัทร์คง 8220560762 ฎ.1884 9,000.00                

34 นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 8260455455 ฎ.1884 9,000.00                

35 นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 8150151605 ฎ.1884 9,000.00                

36 นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 3890232914 ฎ.1884 9,000.00                

37 นางนิระมล นาคนวล 8220156465 ฎ.1884 9,000.00                

38 นางสาวธญัชนก คงภกัดี 8220400633 ฎ.1884 9,000.00                

39 นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 8350036532 ฎ.1884 9,000.00                

40 นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 8220375213 ฎ.1884 9,000.00                

41 นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 8013109496 ฎ.1884 9,000.00                

42 นางสาวอรพิน     นาควงค์ 9520468587 ฎ.1884 9,000.00                

43 นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 6788081247 ฎ.1884 9,000.00                

44 นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9810537301 ฎ.1884 9,000.00                

45 นางสาวชณญัรัตน์   ชุมขนุ 9825656077 ฎ.1884 9,000.00                

46 นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 8140375721 ฎ.1884 9,000.00                

47 นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9851582557 ฎ.1884 9,000.00                

48 นางสาวปรียาภรณ์ หมอยา 9808861016 ฎ.1884 9,000.00                

49 นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 8160364458 ฎ.1884 9,000.00                

50 นายณภทัร เพชรานนท์ 7790494902 ฎ.1884 9,000.00                

51 นางสาวรสนานิง สะนิ 8350462558 ฎ.1884 9,000.00                

52 นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 8150268766 ฎ.1884 9,000.00                

53 นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 8130154447 ฎ.1884 9,000.00                

54 นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 6752655480 ฎ.1884 9,000.00                

55 นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 6765408797 ฎ.1884 9,000.00                

ค่าขนยา้ยส่ิงของ สพม.พทัลุง

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าขนยา้ยส่ิงของ สพม.พทัลุง

ค่าขนยา้ยส่ิงของ สพม.พทัลุง

ค่าขนยา้ยส่ิงของ สพม.พทัลุง

ค่าขนยา้ยส่ิงของ สพม.พทัลุง

ค่าขนยา้ยส่ิงของ สพม.พทัลุง

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64



ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล เลขท่ีบญัชี เลขฎีกา จ านวนเงิน หมายเหตุ

56 นางสาวจิราพร คงเปีย 6767603562 ฎ.1884 9,000.00                

57 นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 8020452419 ฎ.1884 9,000.00                

58 นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 8150522425 ฎ.1884 9,000.00                

59 นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9811420076 ฎ.1884 9,000.00                

60 นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 8260623900 ฎ.1884 9,000.00                

61 นางอารี ชูประสูตร 7790302701 ฎ.1884 9,000.00                

62 นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 8350127066 ฎ.1884 9,000.00                

63 นางสาวนิสาชล    มะศรี 8140375489 ฎ.1884 9,000.00                

64 นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 8260643413 ฎ.1884 9,000.00                

65 นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 6788651620 ฎ.1884 9,000.00                

66 นางสาวกนกวรรณ จนัทวงศ์ 6750284558 ฎ.1884 9,000.00                

67 นายวโรดม จนัทร์เรือง 8013108910 ฎ.1884 9,000.00                

68 นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 8280925139 ฎ.1884 9,000.00                

69 นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 8010717002 ฎ.1885 11,880.00              

70 นาสาวสุไวบ๊ะ  อุมา 8160352050 ฎ.1885 11,880.00              

71 นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 8010717010 ฎ.1885 11,880.00              

72 นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 8160599153 ฎ.1885 11,880.00              

73 นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 9862485655 ฎ.1885 11,880.00              

74 นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 4870317591 ฎ.1885 14,850.00              

75 นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 8013034275 ฎ.1885 9,000.00                

76 นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 8013034291 ฎ.1885 9,000.00                

77 นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 8160345976 ฎ.1885 9,000.00                

78 วา่ท่ีร.ต.หญิงกนัทรา  วิไชยเดช 8160612257 ฎ.1892 14,850.00              

79 นางอารี  สายสวาท 6768791575 ฎ.1338 8,000.00                

80 นายชาลี  สายสวาท 9808254063 ฎ.1339 8,000.00                

81 นางสาวทศัน์วรรณ รัตนแกว้ 6700531527 ฎ.1337 9,140.00                

รวมเงิน 722,194.00            

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนสงักดั สพม .นศ ก.ย.64

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

ค่าจา้งคนสวนและดูแลความปลอดภยั สพม.พัทลุง ประจ าเดือนกนัยายน 2564

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน สพม.นศ ก.ย. 2564

เจา้หนา้ท่ีธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยฯ์ ก.ย. 64

ค่าจา้งพนักงานท าความสะอาด สพม.พัทลุง ประจ าเดือนกนัยายน 2564

ค่าจ้างธุรการ สพม.พัทลุง ประจ าเดือนกันยายน 2564


