
โอนวนัท่ี  8  ตุลาคม  2564

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล เลขท่ีบญัชี เลขฎีกา จ านวนเงิน

1 นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 8280158235 ฎ.870 5,400.00                

2 นางสาวอนุสรา  คงช่วย 9260217474 ฎ.1887 9,000.00                

3 นางสาวศิริขวญั  คงรักษ์ 9130650771 ฎ.1887 9,000.00                

4 นางพวงรัตน์  ถิระโชติ 8020074899 ฎ.1886 14,025.00              

5 นางเพียงจนัทร์  คงหนู 8141067990 ฎ.1886 16,830.00              

6 นางวนิดา  จนัทรักษ์ 8131044203 ฎ.1886 16,830.00              

7 นางสุวิมล  ไชยถาวร 8151139382 ฎ.1886 16,830.00              

8 นางชุติมา  วินิโย 8221007323 ฎ.1886 16,830.00              

9 นางสาวสาคร  สุภทัรปรระทีป 8010755621 ฎ.1894 3,192.00                

10 นายวิรัช  แสนเสนาะ 8261155137 ฎ.1862 3,510.00                

11 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 8161564299 ฎ.1853 1,290.00                

12 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 8161564299 ฎ.1822 450.00                   

13 นางสาวนนัทรัฐ  คงด า 9030554061 ฎ.1821 910.00                   

14 บุญส่งคอมพิวเตอร์ โดยนายธนกฤต  เกล้ียงแกลว้ 9570590718 ฎ.1718 1,000.00                

15 นายเจษฎากร  สงโสม 6609484228 ฎ.1596 12,500.00              

16 นางสาวบุณณดา  ศกด์ิัขาว 4870615010 ฎ.1596 12,500.00              

17 นางสาวฐิติวรดา  ลาภส่งเสริม 8020569596 ฎ.1596 12,500.00              

18 นางสาวเบญญทิพย ์ ขนุนอ่อน 9520578846 ฎ.1596 12,500.00              

19 นางกชทกร  วฒิุมานพ 8280002804 ฎ.1854 736.00                   

20 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 8161564299 ฎ.1768 4,567.57                

21 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 8161564299 ฎ.1769 1,432.43                

22 นางเบญจวรรณ ชูทอง 9570449454 ฎ.1883 9,000.00                

23 นายคาเชน   เวชสาร 9570449306 ฎ.1883 9,000.00                

24 นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9080549606 ฎ.1883 9,000.00                

25 นางสาวกนัยากานต ์ศรีชูทอง 7200317993 ฎ.1883 9,000.00                

ค่าซ้ือแบบพิมพ ์ปพ.

ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผอ.สพม.นศ กค-กย.64

ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผอ.สพม.นศ กค-กย.64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

เงินทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี2รุ่นท่ี5ภาคเรียนท่ี1/2564

ค่าจา้งครุผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ก.ย. 64

ค่าจา้งครุผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ก.ย. 64

ค่าวสัดุใชใ้นโครงการงานเกษียณปี 2564

ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ

ค่าต่อ พรบ.รถราชการทะเบียน กร2057 นศ กพ2702 นศ

ค่าจา้งท าไวนิลประชาสมัพนัธ์โควิด-19

ค่าวสัดุเพ่ือซ่อมแซมปูกระเบ้ือง สพม.พทัลุง

ค่าจา้งท าไวนิลโครงการป้องกนัยาเสพติดฯ

เงินทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี2รุ่นท่ี5ภาคเรียนท่ี1/2564

เงินทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี2รุ่นท่ี5ภาคเรียนท่ี1/2564

เงินทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี2รุ่นท่ี5ภาคเรียนท่ี1/2564

ค่าจา้งครุผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ก.ย. 64

หลกัฐานการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม,เงินยืม,ค่าเช่าอนิเทอเน็ต,ค่าจ้าง,อื่นๆ
โอนผ่านระบบ KTB Coporate Online

ประจ าเดือน ตุลาคม  2564

รายละเอียดดงัน้ี

หมายเหตุ

ค่าใชจ่้ายในการอบรม

ค่าจา้งเหมาพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 

ค่าจา้งเหมาพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 

ค่าจา้งครุผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ก.ย. 64

ค่าจา้งครุผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ก.ย. 64



ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล เลขท่ีบญัชี เลขฎีกา จ านวนเงิน หมายเหตุ

26 นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9570191627 ฎ.1883 9,000.00                

27 นางนาถยา  หมายประสงค์ 9130587069 ฎ.1883 9,000.00                

28 นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9570528338 ฎ.1883 9,000.00                

29 นางลลินตา ค  าสุวรรณ 9831166655 ฎ.1883 9,000.00                

30 นางสุรัสวดี พนูสุวรรณ 9080856983 ฎ.1883 9,000.00                

31 นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9083103056 ฎ.1883 9,000.00                

32 นายณฐัพงษ ์   สังทอง 9210296419 ฎ.1883 9,000.00                

33 นางสาวณฐิัการ์ ศรีวิไล 9260358469 ฎ.1883 9,000.00                

34 นางสาวเกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9854726630 ฎ.1883 9,000.00                

35 นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ 8011902474 ฎ.1799 10,770.00              

36 นางสาวอุไร  ขาววงศ์ 8260348845 ฎ.1623 15,000.00              

37 นางสาวอุไร  ขาววงศ์ 8260348845 ฎ.1593 10,000.00              

38 นางสาวอุไร  ขาววงศ์ 8260348845 ฎ.1594 10,000.00              

รวมเงิน 334,603.00            

* หมายเหตุ หักค่าธรรมเนียม 8 บาท

ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.เชียรใหญ่ พ.ย.-ธ.ค. 63

ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.เชียรใหญ่ พ.ค.-มิ.ย. 64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 
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ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

เงินยมืราชการ บย.27/2564 

ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.เชียรใหญ่ ม.ค.-มี.ค. 64

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 

ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สงักดั สพม.พทัลุง 


