
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

เงินทดรองราชการ สพม.12 8,402.00                    8010755656 เบิกชดใชเ้งินยมืทดรองราชการ บย.1/2565

นางกชทกร  วฒิุมานพ 84.00                         8280002804 เบิกชดใชเ้งินยมืทดรองราชการ บย.1/2565

นางเพญ็  เสมอภพ 1,012.00                    8010003859 ค่าน ้าด่ืมของส านกังาน,ค่าจา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถราชการ ทะเบียน ครพ 708 นศ

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 21,855.00                  8161502129 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 26,855.00                  8161707189 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายธนกฤช  ผลศิริ 27,075.00                  8161707200 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 14,011.00                  9520233334 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 26,315.00                  8150072292 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า 25,305.00                  7790101153 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 24,805.00                  7790237322 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 22,335.00                  4870189836 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 19,515.00                  4870255154 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 21,755.00                  4870107996 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายสุเทพ   หนูเสน 16,675.00                  3630265065 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 25,665.00                  8260230348 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 25,765.00                  8151763604 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 26,745.00                  8150093958 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 26,385.00                  8200051110 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางกฤติยา   สุขเรือง 27,645.00                  8150014926 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 23,545.00                  8130211270 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 25,545.00                  8150361049 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางศศิธร   บุญเกิด 16,615.00                  7790362399 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 21,805.00                  7790151274 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 16,585.00                  9841977060 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายธเนศ   แซ่ด่าน 20,474.00                  4870050919 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 20,195.00                  8021417544 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 25,555.00                  8021273828 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 26,015.00                  8020062440 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 20,895.00                  4870288230 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

เบิกชดใช้เงินยมืทดรองราชการ, ค่าน า้ดืม่ของส านักงาน, ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถราชการ, ค่าใช้จ่ายในการตดิตาม ตรวจเยี่ยม

และประเมนิโรงเรียนเพื่อรับรางวลั OBECQA, ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ,ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ, 

ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวกิฤต โรงเรียนในสังกัด สพม.นศ , ค่าจ้างพนักงานพมิพ์ดดี/พนักงานขบัรถสังกัด สพม.นศ, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่

 Labboy โรงเรียนในสังกัด สพม.นศ,  ค่าจ้างนักการภารโรง โรงเรียนในสังกัด สพม.นศ, ค่าจ้างครูประจ าพกันอน โรงเรียนในสังกัด

 สพม.นศ ประจ าเดอืนตุลาคม  2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 20,095.00                  9520171762 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 20,005.00                  8010684597 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวนุสรา   คงทอง 13,406.00                  9858675542 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 14,040.00                  4870204754 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 17,625.00                  8160889593 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 13,455.00                  7790533142 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 17,625.00                  4870337975 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 41,460.00                  8016006779 คา่ใชจ่้ายในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวลั OBECQA

นางสาวสุกญัญา    นิลดบัแกว้ 14,625.00                  7790102532 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางองัคณา     กญัจนกาญจน์ 14,625.00                  8150618287 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส. กญัจน์ศรณ์  ศิริอนนัต์ 14,625.00                  8221309443 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.จุไรรัตน์      ทองยอด 14,625.00                  8200215571 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.เกษร    สุขช่วย 14,625.00                  8261190080 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.มาวดี     รัตนานุภาพ 14,079.00                  8150462813 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางปุญชรัสม ์  รัฐอุทยั 14,625.00                  8160599129 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง 14,625.00                  8261220672 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ปุณญารัศม์ิ    ปัญนะ 13,597.00                  8010595950 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางนงครั์ตน์    รัตนนุพงศ์ 14,625.00                  8010575712 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายสมชาย      หงษล์กัษณ์ 14,625.00                  7790060988 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายพีรเชษฐ์   ทองบาง 14,625.00                  8010946532 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.วรรณา   เปาะทองค า 14,625.00                  7790389718 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล 14,625.00                  8260285592 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ 14,625.00                  8160369204 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางหน่ึงฤทยั    จนัทร์ปาน 14,625.00                  8140112666 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.นิภาพร    ภกัดีชน 14,625.00                  8150474927 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส. มกุดา   ดว้งทอง 14,625.00                  4870328437 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางอมรรัตน์   อินทสุวรรณ 14,625.00                  8130004542 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ณัฐริกา    รังสิมนัตุชาติ 14,625.00                  3631100728 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ชิวาทิพ       เภรีพล 14,625.00                  7790150413 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.อมรรัตน์   อินเล่ียน 14,625.00                  8280432418 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางจนัฑิมา   พลสวสัด์ิ 14,625.00                  8150021507 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายสราวธุ      ก  าราญศึก 14,625.00                  7790061224 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ชุลีวลัย ์    อินทร์แกว้ 14,625.00                  8281482249 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ 13,575.00                  4870101068 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.ปิยารัตน์    ยศวารี 12,775.00                  8010848824 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.มณฑิรา    ไชยศร 13,473.00                  9857040802 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช 14,625.00                  8160126638 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส. รัชนาภรณ์   ชุมวงศ์ 14,625.00                  8160477155 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ธนญัญา    ศรีรัตน์ 14,625.00                  8010864846 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,625.00                  3630171036 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางจารุณี    ยิม้เส้ง 14,625.00                  8260427044 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.เบญจวรรณ    นุ่นทอง 13,137.00                  8130175258 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.โสรยา     ชูสุวรรณ์ 14,625.00                  9844955645 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.กิตติยากรย ์   สมนึก 14,625.00                  8220543795 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.จิราภรณ์     จนัทร์ชุม  14,625.00                  7790511440 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.วิไลพร    ช่วยมณี 14,625.00                  3890244866 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางอภสัสรณ์   ศิริ 13,771.00                  8020145524 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.พุทธชาติ   วงคส์วสัด์ิ 14,625.00                  8160737033 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

วา่ท่ี ร.ต.ธีรพงษ ์  ใจหมัน่ 14,625.00                  9840465457 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ธญัชนก   กรดกางกั้น 14,625.00                  8260131420 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ชิดชนก    หยูห่นูสิงห์ 14,625.00                  8010534048 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายธม แกว้คง 14,625.00                  8160891598 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายธนพฒัน์ สุขสม 14,625.00                  8220579684 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายจารุ   ช่วยเก้ือ 8,775.00                    8160613709 ค่าจา้งครูประจ าพกันอน โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายไมตรี   เรืองเดช 8,775.00                    8160352751 ค่าจา้งครูประจ าพกันอน โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางวนัดี    แยม้พรหม 8,775.00                    7790242539 ค่าจา้งครูประจ าพกันอน โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายอนุรักษ ์    ศิริศกัด์ิ 8,775.00                    8160862539 ค่าจา้งครูประจ าพกันอน โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ปรียาพร    แกว้มี 8,775.00                    8260501422 ค่าจา้งครูประจ าพกันอน โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายขจรศกัด์ิ     ทองเสมอ 8,775.00                    8260492903 ค่าจา้งครูประจ าพกันอน โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ภทัรวรินทร์   ภู่ทรัพยมี์ 14,625.00                  0160158869 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.อารยา   ขนุจิตร 14,625.00                  6749695310 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 8,775.00                    8010709239 คา่จา้งพนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.นาตยา  นาคพนัธ์ 8,775.00                    6782853442 คา่จา้งพนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ปาริฉตัร  หนูเก้ือ 8,775.00                    8150663118 คา่จา้งพนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายสุนิตย ์ บ  ารุงพงศ์ 8,775.00                    8160463138 คา่จา้งพนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายวรรณะ    ศกัด์ิจา้ย 8,775.00                    8020098526 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายจกัรวิทย ์   คงแป้น 8,775.00                    8160129432 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายด ารงเกียรติ   บุษบา 8,775.00                    8260420872 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายอาพร     พรหมสมบติั 8,775.00                    8220456191 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายวิชยั      ชูจนัทร์ 8,775.00                    8020493530 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.จรวยพร   เผือกบุญรอด 8,775.00                    9840569317 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.วิลยัภรณ์     สุขอนนัต์ 8,775.00                    8150165010 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายกิตติพงค ์    วงศส์วสัด์ิ 8,775.00                    8350384484 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564


