
ล าดับที่ เลขทีฎ่ีกา รายการ จ านวนเงิน ชื่อผู้รับเงิน ชื่อโครงการ/เจ้าของโครงการ หมายเหตุ
1 345 ค่าจ้างเหมาบริการ 26,730.00          นางสาวอรุณรัตน์ ม่วงน้อยเจริญ ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
2 346 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 15,440.00          เงินทดรองราชการ ส่งใช้ตามสัญญาที ่20/2566 /ประกาย 
3 347 ค่าจ้างเหมาบริการ 150.00              นางละออง หาญยากรณ์ ค่าบริการปะยางรถยนต์/ธัญญ์ชลิตา
4 352 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 11,975.00          นายประทาน หาดยาว ประชุมสัมมนา ผอ.สพม./สพท. คร้ังที ่1/2566 กทม.

ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ กทม.
5 353 ค่าใช้จ่ายในกาประชุม 665.00                  นางสาวพัฒนา เต็มเพชร ขายทอดตลาดอาคารเรียนฯ /ศรีสมร

2,250.00               นางชุติกาญจน์ บัวชุม ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลการย้ายฯ/ศุภชัย
6 354 ค่าล่วงเวลา 420.00                  จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง การสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการตามค าส่ังที่ 53/2566
7 354 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นางพรรณงาม มุ่งมาตร์ การสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการตามค าส่ังที่ 53/2566
8 354 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นางสาวณัชฐานันท์ ณัฏฐิศาชคเดช การสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการตามค าส่ังที่ 53/2566
9 354 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นายอนิรุทธ์ ชูสาย การสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการตามค าส่ังที่ 53/2566
10 354 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นางสิรินทิพย์  แก้วเทพ การสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการตามค าส่ังที่ 53/2566
11 355 ค่าล่วงเวลา 1,040.00               จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566 

12 355 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นายศุภชัย รัววิชา การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566 

13 355 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นางพรรณงาม มุ่งมาตร์ การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566

14 355 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นางสาวณัชฐานันท์ ณัฏฐิศาชคเดช การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566

15 355 ค่าล่วงเวลา 840.00                  นางสาวกัญญาภัค จันทา การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566

16 355 ค่าล่วงเวลา 1,040.00               นายอนิรุทธ์ ชูสาย การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566

17 355 ค่าล่วงเวลา 200.00                  นางสาวสุรีพร โทนแก้ว การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566

18 355 ค่าล่วงเวลา 1,040.00               นางสิรินทิพย์  แก้วเทพ การสรรหาและเลือกสรร พนง.ราชการ ตามค าส่ังที่ 108/2566,3/2566,5/2566,6/2566

19 356 ค่าจ้างเหมาบริการ 16,830.00             นางสมบุญ  ทองจันทนาม ค่าจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2566
20 357 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวรจนา  ทองศรี ค่าตอบแทนพีเ่ล้ียงเด็กพิการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
21 357 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวณัฐมล ลีลา ค่าตอบแทนพีเ่ล้ียงเด็กพิการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ประจ าวันที ่9 มนีาคม 2566

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเพชรบูรณ์



ล าดับที่ เลขทีฎ่ีกา รายการ จ านวนเงิน ชื่อผู้รับเงิน ชื่อโครงการ/เจ้าของโครงการ หมายเหตุ
22 357 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวทัศน์สิตา จิตรแก้ว ค่าตอบแทนพีเ่ล้ียงเด็กพิการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
23 357 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวสุธิดา แสงภูผา ค่าตอบแทนพีเ่ล้ียงเด็กพิการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
24 357 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวกนิษฐา โจทา ค่าตอบแทนพีเ่ล้ียงเด็กพิการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
25 357 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวจตุพร เสือกะ ค่าตอบแทนพีเ่ล้ียงเด็กพิการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
26 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวนภาพร  กองสาร ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
27 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวสุธิษา  นาคเพชร ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
28 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวสุธิดา  สอนวิชา ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
29 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวยุพาภรณ์ บุตรโคตร ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
30 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวกนกวรรณ บุญรินทร์ ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
31 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวสุนิสา  หงษ์หิรัญ ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
32 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวกนกวรรณ โสภาวาง ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
33 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวรติพร  ศรีเจริญ ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
34 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวกันยกร  ดวงทิพย์ ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
35 358 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00               นางสาวนงคราญ สารวงค์ ค่าจ้างธุรการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

228,500.00       

จุรีพร  พันธ์อุ่น 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

หมายเหตุ

กรณีธนาคารอื่นทีม่ิใช่ธนาคารกรุงไทยเงินจะมีผลเข้าบัญชี 2 วันท าการ

รวม


