
ที่ เช็คเลขที่ ผู้รับเงิน ฎีกาที่ จ านวนเงินจา่ย

1 10259613

โอนขา้ราชการบ านาญ 
ขา้ราชการและลูกจ้างในสังกัด
 (เงินสวัสดกิารขา้ราชการ) P650000001025  1,440.00 331,494.00 

3600163309 นายวเิชียร ชื่นใจเล็ก 2011185580                 1,440.00
P650000001026  1,707.00

3600163313 นางสาวชนกนนัท ์การเนตร 6728424822                     77.00
นางสาวจติติญา งามศิริ 2010317246                 1,630.00

P650000001028  37,543.25
3600163385 นางสาวจรัินธนนิ คนกลาง 2260215149                 6,843.25

นายสุทน พนักรวรโชติ 2011490588               15,200.00
นางสรินทร์รัตน ์มุสิการยกลู 2031597892               15,500.00

P650000001029  269,703.75
3600163322 นางสาววรัิญชนาพร ไชยณรงค์ 1900183250               12,250.00

นางสาวปาณิฐาน พศิภกัด์ิ 9898328452                 2,400.00
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ 2250160112                 1,056.00
นางสาววรรณวมิล ฉตัรวรกจิพาณิช 2171566264                 4,900.00
นางสาวปญัญา ววิฒัวนัทนา 2150295954                 4,200.00
นางขวญัเรือน กนัภยั 2150263092                 1,056.00
นายสุภทัรชัย นริมิตรนรัุกษ์ 2151327108               25,000.00
นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์ 2151742539               15,300.00
นางชูตินนัต์ สิทธโิยธนิ 2150080532                 4,800.00
นางอญัชลี ทาค าสุข 0861147278               25,000.00
นายวริิยะ ทองเต็ม 2170231900                 1,530.00
นางอนิทริา นาสมบรูณ์ 0861129016                 1,528.25
นางจริาพรรณ เรืองพทุธ 0861061632               29,800.00
นายปราโมทย ์ในชัยภมูิ 2170104488                 4,800.00
นางสาวณัฐธรินยี ์รฏชิารุ่งโรจน์ 7750104917                 4,200.00
นายวชิิต เครือยา 2150131617                 1,980.00
นางอสิรีย ์พมิลสิงห์ 2150080192                 1,056.00
นายเลอสรรค์ บริรักษ์ 2150170787                 2,043.25
นายราชัน พมิพท์รัพย์ 2460215967                 4,800.00
นางสาวหทยัชนก สิริวฒันพร 0170152499                 6,050.00
นางกญัญาภคั ศรีนรา 9859865051                 1,530.00
นางสาวศุภากร มีศรี 2530322244                 1,056.00
นายฤกษดี์ เจนวรกจิ 2500280373                 2,952.00
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์ 2150207230                 4,800.00
นายชัยชนะ ทบัเกษม 2170102515                 2,926.00
นายวโิรจน ์พวงสินธ์ 2151501507               15,000.00
นางอจัฉรีรัตน ์อจัฉรารัตน์ 2151332888               12,500.00
นางนมิาภรณ์ เปี่ยมสวสัด์ิ 2171530588                 3,056.50
นางพนดิา เมืองทอง 2151610802               14,500.00
นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง 4950301276                 1,529.00
นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ 2460260644                 2,350.00

ค่าการศึกษาบตุร พ.ค.65 / สป. / 40 ราย

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจ าวันที ่6 พฤษภาคม 2565
 

รายละเอียดการจ่ายเช็ค
รายการ

ค่ารักษา ไขน้อก บ านาญ / พ.ค.65 / ฉช. / 1 ราย / นายวิเชยีร
 ชื่นใจเล็ก

ค่ารักษา ไขน้อก / พ.ค.65 / ฉช. / 2 ราย

ค่าการศึกษาบตุร พ.ค.65 / ฉช. / 3 ราย



นางปณัฑิตา สุขเขื่อนขันธ ์ขาวมีเชื่อ 2160575585                 4,800.00
นางสินาวฒัน ์สุคนธทรัพย์ 1900044323               22,000.00
นายสมศักด์ิ กาทอง 2261224702               12,500.00
นางสาวชรินทร์ทพิย ์ปราบพารา 0861406648                 1,528.25
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ 4710057621                 2,670.00
นางสาวเกตุวดี ศรีนาค 1760079677                 4,800.00
นางสาววริทยา สง่างาม 9837057181                 1,528.25
นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์ 8550094110                 1,528.25
นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร 2170349561                 2,400.00

P650000001027  21,100.00
3600163400 นายสมหมาย มณีรัตน์ 2011242142                 8,600.00

นายทองคลัง โพธิ์สวสัด์ิ 2011395062               12,500.00

2 10259614 นางยภุา ประจงจัด P650000001030  1,870.00 19,050.00 
3600163329 นางยภุา ประจงจดั 2031478354                 1,870.00

P650000001031  350.00
3600163336 นางยภุา ประจงจดั 2031478354                   350.00

P650000001032  16,830.00
3600163339 นางยภุา ประจงจดั 2031478354               16,830.00

3 10259615 นางอุไรวรรณ อินทะสะ P650000001033  28,000.00 28,000.00 
3600163347 นางอไุรวรรณ อนิทะสะ 9833476953               28,000.00

4 10259616
โรงเรียนมธัยมสิริวัณวรี 3 
ฉะเชงิเทรา P650000001034  49,000.00 49,000.00 

3600163355 โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี 3 ฉะเชิงเทรา 2381202374               49,000.00

5 10259617 นางสาวสุวิมล ปสัสาวัฒนะ P650000001036  19,860.00 19,860.00 
3600163362 นางสาวสุวมิล ปสัสาวฒันะ 7750395490               19,860.00

6 10259618 นางสาวชลิดา จันทร์เจ็ก P650000001041  10,618.68 17,680.68 
3600163407 นางสาวชลิดา จนัทร์เจก็ 2381239200               10,618.68

P650000001042  7,062.00
3600163412 นางสาวชลิดา จนัทร์เจก็ 2381239200                 7,062.00

7 10259619 นางสาวปยิธิดา ศรีธร P650000001045  235.00 235.00 
3600163431 นางสาวปยิธดิา ศรีธร 7750367578                   235.00

8 10259621
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชงิเทรา P650000001040                 2,250.00 4,500.00 

3600163380                 2,250.00

ค่าการศึกษาบตุร บ านาญ พ.ค.65 / ฉช. / 2 ราย

ค่าใชจ้่ายในการประชมุ (งบกลาง+โครงการครั้งที่ 1 ) เบกิ
หมวด 1.1 / สพม.ฉช. / นางยพุา ประจงจัด (ครั้งที1่)

ค่าใชจ้่ายในการประชมุ (งบกลาง+โครงการครั้งที่ 1 ) เบกิ

ค่าใชจ้่ายในการประชมุ (งบกลาง+โครงการครั้งที่ 1 ) เบกิ

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเว็ปไซต ์(งบกลาง+โครงการครั้งที่ 1
 ) เบกิหมวด 1. / สพม.ฉช. / นางอุไรวรรณ อินทะสะ

ค่าใชจ้่ายโครงการฯ พระราชทานประกาศนียบตัร (จ้างเหมารถ)
 รร.มธัยมสิริวัณ 3 /ฉช./เงินอุดหนุนทั่วไป รร.

ค่าใชจ้่ายโครงการฯ แขง่ขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาต ิ/ สพ
ม.ฉช. / นส.สุวิมล ปสัสาวัฒนะ

ค่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.64 / รร.สนามชยัเขต / นส.ชลิดา 
จันทร์เจ็ก

ค่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-ก.พ.65 / รร.สนามชยัเขต / นส.ชลิดา 

ค่าใชจ้่ายในการประชมุ (งบกลาง+โครงการครั้งที่ 1 ) เบกิ
หมวด 1 / สพม.ฉช. / นส.ปยิธิดา ศรีธร

ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ เม.ย.65/ ฉช. / 3 ราย รร.
กาญจนา
หกั ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ เม.ย.65/ ฉช. / 3 ราย รร.



9 10259622
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชงิเทรา P650000001037                 2,250.00 4,500.00 

3600163377                 2,250.00

(ส่ีแสนเจด็หมื่นส่ีพันสามร้อยสิบเกา้บาทหกสิบแปดสตางค์) 474,319.68 

ที่ เช็คเลขที่ ผู้รับเงิน ฎีกาที่ จ านวนเงินจา่ย

1 10259624 นายวิเชยีร ชื่นใจเล็ก P650000001053  1,566.00 1,566.00 
3600164153 นายวเิชียร ชื่นใจเล็ก 2011185580                 1,566.00

(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 1,566.00 

ที่ เช็คเลขที่ ผู้รับเงิน ฎีกาที่ จ านวนเงินจา่ย

1 10259626 นางนภาวด ีบตุรน้ าเพ็ชร P650000001062  35,000.00 35,000.00 
3600166306 นางนภาวดี บตุรน้ าเพช็ร 2010030532               35,000.00

(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 35,000.00 รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจ าวันที ่20 พฤษภาคม 2565

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจ าวันที ่18 พฤษภาคม 2565
 

รายละเอียดการจ่ายเช็ค
รายการ

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจ าวันที ่9 พฤษภาคม 2565
 

รายละเอียดการจ่ายเช็ค
รายการ

ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ มี.ค.65/ ฉช. / 3 ราย รร.
กาญจนา
หกั ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ มี.ค.65/ ฉช. / 3 ราย รร.

ค่ารักษา ไขน้อก บ านาญ / ม.ค.65เพ่ิมเตมิ / ฉช. / 1 ราย / 
นายวิเชยีร ชื่นใจเล็ก

บย. 8 ฉช. ศน.นภาวด ีบตุรน้ าเพชร (งบกลางครั้งที่ 1)



ที่ เช็คเลขที่ ผู้รับเงิน ฎีกาที่ จ านวนเงินจา่ย

1 10259627 นายวุฒิชยั วันทมาตย์ P650000001061  86,340.00 86,340.00 
3600166315 นายวฒิุชัย วนัทมาตย์ 2540182860  86,340.00

2 10259628 นางสาวภทัทยิา สุปนิะ P650000001072  38,200.00 38,200.00 
3600168455 นางสาวภทัทยิา สุปนิะ 8770057583  38,200.00

3 10259629
โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห ์
สิงหเสนี) สมทุรปราการ P650000001067  9,844.00 9,844.00 

3600168348
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ 4710006512  9,844.00

4 10259630

โอนผู้ส ารองจ่าย (ค่า
อินเทอร์เน็ต,คชจ.ในการ
ประชมุ,คชจ.เดนิทางไป
ราชการ) P650000001068  5,265.00 111,765.50 

3600168354 นายธรีทศัน ์ปติิภาคยพ์งษ์ 4640248253  5,265.00
P650000001066  3,852.00

3600168284 นายประจกัษ ์พทุธเจริญ 2011327229  3,852.00
P650000001069  29,620.00

3600168358 นายภทัรแสน แสนยะมูล 0590289764  29,620.00
P650000001070  2,400.00

3600168373 นางสาวสุดา เจะ๊หวงัมา 2150127091  800.00
นางสาวภทัทยิา สุปนิะ 8770057583  800.00
นายธร์ีชนนิทร์ แจม่จ ารัส 9860304319  800.00

P650000001071  2,550.00
3600168411 นางธญัยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 2190087805  2,550.00

P650000001073  4,020.00
3600168472 นางอารี จนัทร์เกดิ 2541230893  4,020.00

P650000001074  45,980.00
3600168487 นางอารี จนัทร์เกดิ 2541230893  45,980.00

P650000001075  10,000.00
3600168504 นางสาวสิริรักษ ์สิงหเ์อี่ยม 9850707607  4,000.00

นางสาวนนัชลี โพธิ์สุวรรณ 2250401411  6,000.00
P650000001079  1,262.60

3600169485 นางสาวนงลักษณ์ พลูเจริญ 2011350662  1,262.60
P650000001080  1,262.60

3600169475 นางสาวนงลักษณ์ พลูเจริญ 2011350662  1,262.60
P650000001081  1,701.30

3600169471 นางสมพร ริศมัน 2311242938  1,701.30
P650000001082  3,852.00

3600169386 นายประจกัษ ์พทุธเจริญ 2011327229  3,852.00

(สองแสนส่ีหมื่นหกพันหนึ่งร้อยส่ีสิบเกา้บาทห้าสิบสตางค์) 246,149.50 

ค่าอินเทอร์เน็ต ม.ค. - ก.พ.65/ รร.หนองไมแ้ก่นวิทยา / นส.นง

ค่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.65/ รร.หมอนทองวิทยา / นส.สมพร ริศมนั

ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.65/ รร.แปลงยาวพิทยาคม / นายประจักษ์

รวมทั้งส้ิน

ค่าใชจ้่ายในการประชมุ ผู้บริหารฯ  / งบกลางครั้งที่ 1 สพม.สป.
 / นายธีรทศัน์ ปติภิาคยพ์งษ์

ค่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.65 / รร.แปลงยาวพิทยาคม / นาย

ค่าใชจ้่ายในการประชมุ รร.ราชประชา / สพม.สป. /งบกลาง

ค่าใชจ้่ายเดนิทางไปราชการ กทม. /งบการตอ่ตา้นการทจุริตฯ /

ค่าใชจ้่ายโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ค่าวัสด ุHCEC รร.บางพลีราษฎร์บ ารุง / นางอารี จันทร์เกิด

ค่าใชจ้่ายในการจัดอบรม HCEC รร.บางพลีราษฎร์บ ารุง / นาง

ค่าตอบแทนวิทยากร  รร. วิสุทธิกษัตรี การทดลองเรียน

ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค. - เม.ย.65/ รร.หนองไมแ้ก่นวิทยา / นส.นง

 
รายละเอียดการจ่ายเช็ค

รายการ

บย. 9 สป. นายวุฒิชยั วันทมาศ OBECQA

บย.10 /2565 นส.ภทัทยิา สุปนินะ อบรมเทคนิคการสอนแบบ
บนัไดฯ / สพม.สป.

ค่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-ก.พ.65 / รร.บดนิทรเดชา ฯ / เงินอุดหนุน
 รร.



ที่ เช็คเลขที่ ผู้รับเงิน ฎีกาที่ จ านวนเงินจา่ย

1 10259632 นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ P650000001088  11,460.00 11,460.00 
3600170657 นายสุธรุีจ อปุถัมภ์ 8260058529  11,460.00

2 10259633 นางยภุา ประจงจัด P650000001093  12,900.00 12,900.00 
360017085 นางยภุา ประจงจดั 2031478354  12,900.00

3 10259634
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพ่ือ
ช าระบตัรเตมิน้ ามนั P650000001094  3,070.00 3,070.00 

3200030504
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อช าระบตัรเติม
น้ ามัน  3,070.00

4 10259636
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชงิเทรา P650000001090                   750.00 3,000.00 

3600170762                   750.00
P650000001092                   750.00

3600170777                   750.00

(สามหมื่นส่ีร้อยสามสิบบาทถ้วน) 30,430.00 

ที่ เช็คเลขที่ ผู้รับเงิน ฎีกาที่ จ านวนเงินจา่ย

ประจ าวันที ่26 พฤษภาคม 2565
 

รายละเอียดการจ่ายเช็ค
รายการ

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจ าวันที ่23 พฤษภาคม 2565
 

รายละเอียดการจ่ายเช็ค
รายการเงินยมื บย.11/2565 นายสุธีรุจ อุปถัมภ ์/ สพม.ฉช. / ยกระดบั

คุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและ
วิชาชพี

ปรับปรุงภมูทิศัน์ค่าจ้างเหมาจัดซ้ือไมด้อกไมด้อกประดบัฯ   
(งบประจ าครั้งที่ 1 หมวด 1.6) / สพม.ฉช. / นางยพุา ประจงจัด

ค่าน้ ามนั กท 7970 / เม.ย.65 / สพม.ฉช. / บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เพ่ือช าระบตัรเตมิน้ ามนั

ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ มี.ค.65/ สป./ 1 ราย รร.ราช
ประชาฯ นส.สุภาภรณ์ พนัธุ์เสือ
หกั ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ มี.ค.65/ สป./ 1 ราย รร.
ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ เม.ย.65/ สป./ 1 ราย รร.ราช
หกั ปกส.ค่าตอบแทนครูพระราชด าริฯ เม.ย.65/ สป./ 1 ราย รร.

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา



1 10259638

โอนช าระหน้ีบคุคลที่ 3 ของ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด 36,663.75 36,663.75 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฉะเชิงเทรา จ ากดั 2291082329 4,538.75 
ร้านค้าสวสัดิการออมทรัพยค์รูร.ร.เบญฯ2 2010450973 8,626.00 
สนง.ชพค.สกสค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2290018406 1,628.00 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 2191069320 21,771.00 
โรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค์ 2010017668 100.00 

2 10259639
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
สาขาฉะเชงิเทรา 11,900.00 11,900.00 

ธนาคารออมสิน

3 10259640
ธนาคารออมสิน สาขาพนม
สารคาม 9,200.00 9,200.00 

4 10259641 ธนาคารออมสิน สาขาบางบอ่ 7,600.00 7,600.00 

5 10259642 นางสาวกรองทพิย ์จันทร์ทร P650000001137  9,360.00 9,360.00 
3600175706 นางสาวกรองทพิย ์จนัทร์ทร 2690229692                 9,360.00

6 10259643 นายวรพจน์ จูเภา P650000001138  840.00 840.00 
3600175731 นายวรพจน ์จเูภา 2690200996                   840.00

7 10259644 นายปฐมรัก บวัลอย P650000001138  880.00 880.00 
3600175731 นายปฐมรัก บวัลอย 9850616628                   880.00

8 10259645
คอม ซิสเทม็โดยนายฐิตวิัชร์ 
โชตจิรูญพันธ์ P650000001140  4,697.30 5,767.30 

3600175844 คอม ซิสเทม็โดยนายฐิติวชัร์ โชติจรูญพนัธ์ 2150329247  4,697.30
P650000001141  1,070.00

3600175850 คอม ซิสเทม็โดยนายฐิติวชัร์ โชติจรูญพนัธ์ 2150329247  1,070.00

9 10259646
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฉะเชงิเทรา P650000001110                   180.00 36,284.00 

3600175570                   180.00
P650000001112                   270.00

3600175573                   270.00
P650000001114                 2,018.00

3600175599                 2,018.00

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP 1 เครื่อง / (งบประจ าครั้งที่ 
1 )/สพม.สป. / คอม ซิสเทม็ โดย นายฐิตวิัชร์ โชตจิรูญพันธ์

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ EPSON 2 เครื่อง / (งบประจ า

ปกส.ค่าตอบแทนนกัการภารโรง /  พ.ค.65 / ฉช. /นส.ปราณี แซ่ล้ี
 รร.สนามชัย / นางวไิล จนัทนั     รร.มัธยมสิริวณัวรี
หกั ปกส.ค่าตอบแทนนกัการภารโรง /  พ.ค.65 / ฉช. /นส.ปราณี 
ปกส.ค่าตอบแทนนกัการภารโรง สพม.สป./  พ.ค.65 / นส.รัฐดา 
หกั ปกส.ค่าตอบแทนนกัการภารโรง สพม.สป./  พ.ค.65 / นส.รัฐ
ปกส.ค่าจา้งครูธรุการ 15,000 / ฉช. / พ.ค.65  / 14 ราย
หกั ปกส.ค่าจา้งครูธรุการ 15,000 / ฉช. / พ.ค.65  / 14 ราย

หกัพนง.ราชการ พ.ค. 2565

ช าระหนี้เงินกู้ ธ.อาคารสงเคราะห์ของพนักงานราชการ (สป.) พ.ค. 2565

สินเชื่อธนาคารออมสิน (ชพค.) 

หกัพนง.ราชการ พ.ค. 2565

หกัพนง.ราชการ พ.ค. 2565

ค่าวัสด ุ4 รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
ใหบ้ริการสาธารณสุขฯ (งบประจ าครั้งที่ 1 หมวด 1.6 งบ
ปรับปรุงภมูทิศัน์) / สพม.ฉช / นส.กรองทพิย ์จันทร์ทร

ค่าใชจ้่ายเดนิทางไปราชการ (การอบรมการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาสู่การสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง
พระราชทานอารยเกษตร) / รร.พนมอดลุวิทยา / นายวรพจน์ จู

ค่าใชจ้่ายเดนิทางไปราชการ (การอบรมการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาสู่การสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง
พระราชทานอารยเกษตร) / รร.พนมอดลุวิทยา / นายวรพจน์ จู



P650000001116                 2,100.00
3600175591                 2,100.00

P650000001118                 4,137.00
3600175616                 4,137.00

P650000001120                 6,917.00
3600175621                 6,917.00

P650000001122                   150.00
3600175559                   150.00

P650000001124                   300.00
3600175565                   300.00

P650000001126                   450.00
3600175556                   450.00

P650000001128                   900.00
3600175554                   900.00

P650000001130                   360.00
3600175544                   360.00

P650000001132                     90.00
3600175550                     90.00

P650000001134                   270.00
3600175578                   270.00

10 10259647 บริษัท เอไอเอ จ ากัด 23ก95457/42 135,676.25 
- ถิรวัฒน์ ลว 26 พ.ค 65 135,676.25 

11 10259648

โอนช าระหน้ีบคุคลที่ 3 ของ
ขา้ราชการประจ าเดอืน พ.ค. 
65 23ก95457/42 28,988,411.70 28,988,411.70 

ลว 26 พ.ค 65 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูฉะเชิงเทรา จ ากดั 2291082329 9,734,439.25 
สนง.ชพค.สกสค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2290018406 412,698.00 
สนง.ชพส.สกสค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2290018414 65,178.00 
บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติ จ ากดั (ฉช) 2291172042 1,600.00 
บมจ.อาคเนยป์ระกนัชีวติ 2016030259 21,004.00 
กองทนุสวสัดิการข้าราชการ และลูกจา้ง 
สพป.ฉช.เขต 1 2016051590 - 

บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จ ากดั (สป) 0851069614 - 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา 
จ ากดั 0591027763 1,232,039.45 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 2191069320 17,473,083.00 
 เอ ไอ เอ คุณเกศรา (ตัวแทน) 0706003306 170.00 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย 
จ ากดั 0451139453 8,200.00 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปราจนีบรีุ 2131022190 - 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมัธยมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ 7151326807 - 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบรีุ 1081372850 18,200.00 
สหกรณ์ออมทรัพยส์ามัญศึกษานครสวรรค์
 จ ากดั  6331254714 - 

สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์จ ากดั 3851017099 - 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนา่น จ ากดั 5071323834 21,800.00 

หกั ปกส.ค่าตอบแทนพนกังานพมิพดี์ด พขร. / พ.ค.65 / 3 ราย

ช าระหนี้ประกนัชีวติ

โอนช าระหน้ีบคุคลที่3ของขา้ราชการประจ าเดอืน พ.ค. 65

ปกส.ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวกิฤต / พ.ค.65 /ฉช./ นายราเชนร์ 
หกั ปกส.ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวกิฤต / พ.ค.65 /ฉช./ นาย
ปกส.ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวกิฤต / พ.ค.65 / สป./ 6 ราย/ รร.
หกั ปกส.ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวกิฤต / พ.ค.65 / สป./ 6 ราย/ 
ปกส.ค่าตอบแทนจา้งเหมาพี่เล้ียงเด็กพกิาร พ.ค.65 /ฉช./ 4 รร.
หกั ปกส.ค่าตอบแทนจา้งเหมาพี่เล้ียงเด็กพกิาร พ.ค.65 /ฉช./ 4 รร.
ปกส.ค่าตอบแทนจา้งเหมาพี่เล้ียงเด็กพกิาร พ.ค.65 /สป./ รร.หาด
หกั ปกส.ค่าตอบแทนจา้งเหมาพี่เล้ียงเด็กพกิาร พ.ค.65 /สป./ รร.
ปกส.ค่าตอบแทนพนกังานพมิพดี์ด พขร. / พ.ค.65 / 3 ราย

หกั ปกส.ค่าจา้งครูธรุการ 15,000 / สป. / พ.ค.65  / 14 ราย
ปกส.ค่าตอบแทนพนกังานราชการ / พ.ค.65 / ฉช. / 29 ราย
หกั ปกส.ค่าตอบแทนพนกังานราชการ / พ.ค.65 / ฉช. / 29 ราย
ปกส.ค่าตอบแทนพนกังานราชการ / พ.ค.65 / สป. / 47 ราย
หกั ปกส.ค่าตอบแทนพนกังานราชการ / พ.ค.65 / สป. / 47 ราย
ปกส.ค่าจา้งเจา้หนา้ที่Labboy / พ.ค.65 / ฉช./รร.ดัดดรุณี / น.ส.
หกั ปกส.ค่าจา้งเจา้หนา้ที่Labboy / พ.ค.65 / ฉช./รร.ดัดดรุณี / 
ปกส.ค่าจา้งเจา้หนา้ที่Labboy / พ.ค.65 / สป./นส.กนกพร สุภ
หกั ปกส.ค่าจา้งเจา้หนา้ที่Labboy / พ.ค.65 / สป./นส.กนกพร 

ปกส.ค่าจา้งครูธรุการ 15,000 / สป. / พ.ค.65  / 14 ราย



สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทมุธาน ีจ ากดั 1101085010 - 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยภมูิ 3071011237 - 

12 10259649
โอนสวัสดกิารโรงเรียนใน
สังกัด ประจ าเดอืน พ.ค. 65 23ก95457/42 335,574.82 335,574.82 

ลว 26 พ.ค 65 โรงเรียนสมุทรปราการ 2151280926 95,286.48 
โรงเรียนมัธยมด่านส าโรง 2500036731 26,193.34 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สป. 2261082088 - 
โรงเรียนราชวนิติบางแกว้ 2546007122 - 
โรงเรียนปอ้มนาคราชสวาทยานนท์ 2151333140 - 
โรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค์ 2010017668 1,300.00 
โรงเรียนดัดดรุณี 2011197902 - 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ ์2 2010450973 96,206.00 
โรงเรียนบางพลีราษฏร์บ ารุง 2541319762 - 
โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียม
อดุมศึกษาพฒันาการ 1906000077 1,038.00 
โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม 0860602109 - 
โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวทิยา" 2031027875 115,551.00 

13 10259650

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  (เงินทนุ
หมนุเวียน) 23ก95457/42 79,286.00 

ลว 26 พ.ค 65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  (เงินทนุหมุนเวยีน) ส่งเช็ค  79,286.00

14 10259651
ส านักงาน ชพค.สกสค.
จังหวัดสมทุรปราการ 23ก95457/42 576,194.00 576,194.00 

ลว 26 พ.ค 65 เงิน ชพค.จังหวดัสมุทรปราการ (ย้อนงวด)

15 10259652
ส านักงาน ชพส.สกสค.
จังหวัดสมทุรปราการ 23ก95457/42 72,333.00 72,333.00 

ลว 26 พ.ค 65 เงิน ชพส.จงัหวดัสมุทรปราการ (ยอ้นงวด)

16 10259653
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เพ่ือ
ช าระหน้ีสินเชื่อเอนกประสงค์ 23ก95457/42 2,960,690.65 

ลว 26 พ.ค 65 สาขาสมุทรปราการ 1,578,643.43 
สาขาฉะเชิงเทรา 1,382,047.22 

ธนาคารออมสิน ฉะเชงิเทรา 23ก95457/42 พฒันา/สวสัดิการ/วทิยฐานะ - 

17 10259654
ธนาคารออมสิน สาขา
ฉะเชงิเทรา ลว 26 พ.ค 65 95,400.00 

18 10259655
ธนาคารออมสิน สาขามหา
จักรพรรดิ์ 61,095.29 

19 10259656
ธนาคารออมสิน สาขาบางปะ
กง 5,000.00 

สวัสดกิารโรงเรียน ประจ าเดอืน พ.ค. 65

โอนเงินช าระหน้ีบคุคลที่ 3 ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ า โครงการจ่ายตรงเงินเดอืน
 ประจ าเดอืน  พ.ค. 65

เงิน ชพค.จงัหวดัสมุทรปราการ

เงิน ชพส.จงัหวดัสมุทรปราการ

สินเชื่อเอนกประสงค์-ธ.กรุงไทย



20 10259657
ธนาคารออมสิน สาขาพนม
สารคาม 184,996.91 

21 10259658 ธนาคารออมสิน สาขาบางคล้า 15,123.00 

22 10259659
ธนาคารออมสิน สาขาสนาม
ชยัเขต 19,800.00 

ธนาคารออมสิน สาขาอ่าวอุดม - 

ธนาคารออมสิน สมทุรปราการ 23ก95457/42 พฒันา/สวสัดิการ/วทิยฐานะ - 

23 10259660
ธนาคารออมสิน สาขา
สมทุรปราการ ลว 26 พ.ค 65 121,626.06 

24 10259661
ธนาคารออมสิน สาขาเมอืง
สมทุร 27,800.00 

25 10259662 ธนาคารออมสิน สาขาส าโรง 83,375.00 

26 10259663
ธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้า
สมงิพราย 46,720.00 

27 10259664
ธนาคารออมสิน สาขาพระ
ประแดง 59,483.38 

28 10259665
ธนาคารออมสิน สาขาพระ
สมทุรเจดยี์ 29,127.99 

29 10259666
ธนาคารออมสิน สาขาสุข
สวัสดิ์ 85,460.00 

30 10259667
ธนาคารออมสิน สาขาคลอง
ดา่น 105,394.00 

31 10259668 ธนาคารออมสิน สาขาบางบอ่ 115,380.58 

32 10259669 ธนาคารออมสิน สาขาบางพลี 117,729.07 

33 10259670

ธนาคารออมสิน สาขายอ่ย
สถานีรถโดยสารทา่อากาศ
ยานสุวรรณภมูิ 22,600.00 

บริษัท เอไอเอ จ ากัด 23ก95457/42 - 
34 10259671 - อมรจิตร ลว 26 พ.ค 65 170.00 
35 10259672 - รัตนา 23,278.00 
36 10259673 - ศุภ 5,421.95 
37 10259674 - วรัทยา 4,530.00 

38 10259675
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
สาขาฉะเชงิเทรา 23ก95457/42 2,206,932.00 

ลว 26 พ.ค 65  

39 10259676

กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับช าระ
เงินคืนกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือ
การศึกษา 15,711.00 

กรมสรรพากร 2 เพื่อรับช าระเงินคืน
กองทนุเงินใหกู้้ยมืเพื่อการศึกษา               15,711.00

โอนเงินช าระหนี้บคุคลที่ 3 ของข้าราชการและลูกจา้งประจ า โครงการจา่ยตรงเงินเดือน 
ประจ าเดือน พ.ค. 65

โอนเงินช าระหน้ี กยศ.  ประจ าเดอืน พ.ค. 65



(สามสิบหกล้านเจด็แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบห้าบาทเจด็สิบสตางค์) 36,718,815.70 

ที่ เช็คเลขที่ ผู้รับเงิน ฎีกาที่ จ านวนเงินจา่ย

1 10259677

โอนขา้ราชการบ านาญ 
ขา้ราชการและลูกจ้างในสังกัด
 (เงินสวัสดกิารขา้ราชการ) P650000001155  85,800.00 972,390.00 

3600177455 นางจนิดาวรรณ บรรหารบตุร 2011483913                 5,400.00
นางสาวศิริเพญ็ สกลุวลีธร 2290352985                 2,400.00
นางจนัทมิา เทศนา 2290395056                 6,000.00
นางสาวจรัินธนนิ คนกลาง 2260215149                 5,000.00
นายวรพจน ์สิงหราช 2461226776                 6,000.00
นายวสันต์ กวิฒันา 5071985314                 6,000.00
นายสุธรุีจ อปุถัมภ์ 8260058529                 6,000.00
นางสาวณัฐหทยั เผือกขวญันาค 9850054700                 3,000.00
นางสาวสายน้ าผ้ึง หนิแกว้ 1060422158                 4,000.00
วา่ที่ร้อยตรีวสุิทธิ์ พสิิษฐ์ศักด์ิ 2011280613                 6,000.00
นางประไพ พพิฒันศ์รี 2011275199                 6,000.00
นางสาววาสนา นุ้ยแกว้ 2011454824                 6,000.00
นางสาวล าแพน ค าเฉยีง 2011454816                 6,000.00
นางสาวสุทธดิา วฒันกจิวชิัย 2031276719                 6,000.00
นายปญัญา คลังมนตรี 2170191291               12,000.00

P650000001156  69,800.00
3600177451 นางจนิดาวรรณ บรรหารบตุร 2011483913                 5,400.00

นางสาวศิริเพญ็ สกลุวลีธร 2290352985                 2,400.00
นายปญัญา คลังมนตรี 2170191291                 6,000.00
นางสาวจรัินธนนิ คนกลาง 2260215149                 5,000.00
นายวรพจน ์สิงหราช 2461226776                 6,000.00
นายวสันต์ กวิฒันา 5071985314                 6,000.00
นายสุธรุีจ อปุถัมภ์ 8260058529                 6,000.00
นางสาวณัฐหทยั เผือกขวญันาค 9850054700                 3,000.00
วา่ที่ร้อยตรีวสุิทธิ์ พสิิษฐ์ศักด์ิ 2011280613                 6,000.00
นางประไพ พพิฒันศ์รี 2011275199                 6,000.00
นางสาววาสนา นุ้ยแกว้ 2011454824                 6,000.00
นางสาวล าแพน ค าเฉยีง 2011454816                 6,000.00
นางสาวสุทธดิา วฒันกจิวชิัย 2031276719                 6,000.00

P650000001160  91,800.00
3600177552 นางจนิดาวรรณ บรรหารบตุร 2011483913                 5,400.00

นางสาวศิริเพญ็ สกลุวลีธร 2290352985                 2,400.00
นางจนัทมิา เทศนา 2290395056                 6,000.00
นายปญัญา คลังมนตรี 2170191291                 6,000.00

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจ าวันที ่31 พฤษภาคม 2565
 

รายละเอียดการจ่ายเช็ค
รายการ

ค่าเชา่บา้น / ม.ีค.65 / ฉช. / 15 ราย

ค่าเชา่บา้น / พ.ค.65 / ฉช. / 13 ราย

ค่าเชา่บา้น / เม.ย.65 / ฉช. / 16 ราย



นางสาวจรัินธนนิ คนกลาง 2260215149                 5,000.00
นายวรพจน ์สิงหราช 2461226776                 6,000.00
นายวสันต์ กวิฒันา 5071985314                 6,000.00
นายสุธรุีจ อปุถัมภ์ 8260058529                 6,000.00
นางสาวณัฐหทยั เผือกขวญันาค 9850054700                 3,000.00
นางสาวสายน้ าผ้ึง หนิแกว้ 1060422158                 4,000.00
วา่ที่ร้อยตรีวสุิทธิ์ พสิิษฐ์ศักด์ิ 2011280613                 6,000.00
นางประไพ พพิฒันศ์รี 2011275199                 6,000.00
นางสาววาสนา นุ้ยแกว้ 2011454824                 6,000.00
นางสาวล าแพน ค าเฉยีง 2011454816                 6,000.00
นางสาวสุทธดิา วฒันกจิวชิัย 2031276719                 6,000.00
นางวรณัน พฒุซ้อน 2011576342               12,000.00

P650000001157  22,600.00
3600177443 นางพนดิา เมืองทอง 2151610802                 4,600.00

นางสาวภาภสั เครือเอี่ยม 2151555070                 6,000.00
นางพงษลั์ดดา เสียนขุนทด 2261149441                 6,000.00
นางสาวแกว้ใจ ทองเร่ิม 2541174535                 6,000.00

P650000001158  102,427.00
3600177431 นายวทิยา อรุณแสงฉาน 2081523647                 6,000.00

นายวชัรินทร์ โตขาว 9030341343                 6,000.00
นายเทดิทนู วรวะไล 2190586313                 6,000.00
นายส่งเสริม ช่วยทอง 9867555341                 3,000.00
นายธรีทศัน ์ปติิภาคยพ์งษ์ 4640248253                 5,000.00
นางสาวภทัทยิา สุปนิะ 8770057583                 6,000.00
นางสาวแกว้ใจ ทองเร่ิม 2541174535                 4,027.00
นางสาวยพุา เฟื่องบางหลวง 2541174470                 1,000.00
นางพนดิา เมืองทอง 2151610802                 4,600.00
นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์ 2151630153                 5,000.00
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ 2250160112                 5,000.00
นางประไพ อร่ามเรือง 0861275683                 6,000.00
นางบษุกร พนเจริญสวสัด์ิ 0861275705                 6,000.00
นายกฤตเมธ ธรีะสุนทรไท 6990165081                 4,000.00
นางสาววรรณรักษ ์จนัทร์ยิ้ม 2161346164                 6,000.00
นางอรุณี พมิขนษิฐ์ 2260110290                 5,800.00
นางสาวพรสุรางค์ ช่างสมบรูณ์ 0861061586                 5,000.00
นางกานต์พชิชา จรีะศิริ 2261240813                 6,000.00
นางพงษลั์ดดา เสียนขุนทด 2261149441                 6,000.00
นางสาวภาภสั เครือเอี่ยม 2151555070                 6,000.00

P650000001159  88,100.00
3600177426 นายวทิยา อรุณแสงฉาน 2081523647                 6,000.00

นายวชัรินทร์ โตขาว 9030341343                 6,000.00
นายเทดิทนู วรวะไล 2190586313                 6,000.00
นายส่งเสริม ช่วยทอง 9867555341                 3,000.00
นายธรีทศัน ์ปติิภาคยพ์งษ์ 4640248253                 5,000.00
นายณภทัร ศรีละมัย 2161556568                 6,000.00
นางสาวภทัทยิา สุปนิะ 8770057583                 6,000.00
นางสาวแกว้ใจ ทองเร่ิม 2541174535                 3,300.00
นางสาวยพุา เฟื่องบางหลวง 2541174470                 1,000.00
นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์ 2151630153                 5,000.00
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ 2250160112                 5,000.00
นายกฤตเมธ ธรีะสุนทรไท 6990165081                 4,000.00
นางสาววรรณรักษ ์จนัทร์ยิ้ม 2161346164                 6,000.00

ค่าเชา่บา้น / ก.พ.65 เพ่ิมเตมิ / สป. / 20 ราย

ค่าเชา่บา้น / ก.พ.65 เพ่ิมเตมิ / สป. / 20 ราย

ค่าเชา่บา้น / ม.ค.65 เพ่ิมเตมิ / สป. / 4 ราย



นางสาวลมูลเพชร มะณี 1920027033                 5,000.00
นางอรุณี พมิขนษิฐ์ 2260110290                 5,800.00
นางสาวพรสุรางค์ ช่างสมบรูณ์ 0861061586                 5,000.00
นางกานต์พชิชา จรีะศิริ 2261240813                 6,000.00
นายอทิธกิร เพง็รอด 2151646270                 4,000.00

P650000001161  187,443.00
3600177607 นางสุวณี ไตรสุวรรณ 2151700690               12,500.00

นายสมควร สุรเนตร 2151767027               12,500.00
นายรุ่งโรจน ์กู่สุดใจ 0861276507               12,500.00
นางสาวรัตรฐา คงเจริญ 0861324773                 4,800.00
นางสาวสุดารัตน ์รูปโลก 1770068864               10,687.00
นางดาวประกาย ทาธง 4700116447                 2,671.75
นางอสิรีย ์ไตรสุธา 2150301342                 2,000.00
นางสาวมนสันนัท ์ชูจติต์ 7960333157               14,000.00
นางสาวศศินา ช่อเพชร 2190498783                 2,500.00
นางอรวรรณ ฝอดสูงเนนิ 2151574148                 4,800.00
นางสาวชนม์ณกานต์ อาจโต 2160642711                 1,528.25
นางสาวปณัฑิตา พยนต์ยิ้ม 8550208264                 2,435.00
นายณัฐวฒิุ เพช็รแดง 8550208353                 1,530.00
นางสุกญัญา หล่ี 9823998094                 2,756.75
นายพงศ์พพิฒัน ์ทองสหธรรม 2460417675                 2,756.00
นางกติติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม 7960206929                 4,800.00
นางพรรณี ภกัดีวงษ์ 2161244655                 4,800.00
นางสุรีรัตน ์ร่ืนกล่ิน 0291240127               18,450.00
นางอรวรรณ ศิริรัตน์ 1541063902               12,500.00
นางจฬุารัตน ์ธญัญะกจิไพศาล 2161171186               14,000.00
นางสาววจิติรา ปอ้งสีดา 0130235970                 4,800.00
นางเขมรินทร์ โตแปลก 2151617246                 2,400.00
นางสาวเสาวนยี ์ศรีพงศ์วรกลุ 1370394993                 1,600.00
นางสาวเอมฤดี วรรณพนัธ์ 9808096158                 2,100.00
นายนคิม ค าภรีะ 2501331788                 2,100.00
นางนนัทวนั องิพงษพ์นัธ์ 9842327469                 4,500.00
นางพชัรี คงเมือง 1900186829                 7,000.00
นางนงนชุ ภมูี 0861310667                 1,400.00
นางสาวประภสัสร ชมภงูาม 1900024365                 1,300.00
นายนรภทัร สิงหน์วล 2460258836                 4,328.25
นายกติติพงษ ์ทพิยด์นตรี 2190383463                 7,200.00
นายภทัรแสน แสนยะมูล 0590289764                 4,200.00

P650000001162  48,030.00
3600177610 นายพงศภคั จนัทร์ชู 9839389874                 3,740.00

นางสาวนภาพร หงษท์อง 2380052190                   900.00
นางสาวทพิยสุดา บญุโส 2010336275                 2,000.00
นายสมศักด์ิ พว่งศิริ 2011476364               13,795.00
นายอศัวนิ สุริยภญิโญพงศ์ 2011353041               13,000.00
นายประวทิย ์จฑุาทศัน์ 2690025426                 2,670.00
นายวรัิช ศรีประเสริฐ 2031552651               11,925.00

P650000001163  4,086.00
3600177664 นางกฤษณา รักวชิา 4650389348                 4,086.00

P650000001164  9,000.00
3600177639 นางอไุรวรรณ ไผทจนิดาโชติ 7750082905                 9,000.00

P650000001165  26,655.00
3600177700 นายวรวชิ  อทิธโิชติ 2010003659                 1,075.00

ค่าการศึกษาบตุร พ.ค.65 / สป. / 33 ราย

ค่าการศึกษาบตุร พ.ค.65 (รอบ 2) / ฉช. / 7 ราย

ค่ารักษา ไขใ้น / พ.ค.65 / สป. / นางกฤษณา รักวิชา

ค่ารักษา ไขใ้น / พ.ค.65 (รอบ 2) / ฉช. / นางอุไรวรรณ ไผท

ค่ารักษา ไขน้อก บ านาญ / พ.ค.65 (รอบ 2) / ฉช. / 10 ราย



นางพวงเพช็ร์  สุวรรณโฆษติ 2010003659                   850.00
นางอรัญญา  ไพบลูย์ 2031202030                   250.00
นายบญุส่ง  ซ้ิมสมบรูณ์ผล 2221016351               16,270.00
นางวฒันา  เต็มวงศ์ตระกลู 2011186447                   800.00
นางจนัทนา  ธรรมสะเร 2221067428                   940.00
นางนารีรัตน ์ วฒันกลุ 2011235448                 1,990.00
นางสุภาพรรณ  นพสมบรูณ์ 2031120662                   790.00
นายจารึก  นพสมบรูณ์ 2031121081                   730.00
นางผกากรอง  ภาสะฐิติ 2011186404                 2,960.00

P650000001166  22,105.00
3600177703 นางวรวรรณ อรัญญกานนท์ 2011270057                   240.00

นางสาวจนิต์พมิล นพเทาว์ 2030495670                   250.00
นางสาวณัฏฐนชิ เรืองโอชา 2030271764                   520.00
นางสาวอรณี ทองอารีย์ 7750293760                   700.00
นางควรพจิ คงเจริญ 2291062824                   750.00
นางวไิลวรรณ โต๊ะยบีอ 2311110543                   990.00
นางสาววนัวสิา เจริญสุข 2310259829                 8,000.00
นางสาวล าแพน ค าเฉยีง 2011454816                   500.00
นายตันติวฒัน ์ต๊ีกิ๊ม 2011381584                   495.00
นางปทัมา สาธุ 2010283910                 8,860.00
นางสาวนภาพร หงษท์อง 2380052190                   170.00
นายพงศภคั จนัทร์ชู 9839389874                   630.00

P650000001167  23,017.00
3600177706 นางสาววจิติรา ปอ้งสีดา 0130235970                   350.00

นางสาวฐิตินนัท ์ขีดดี 6783154149                 6,830.00
นางกรรณิการ์ คงสวา่ง 2170194428                 4,164.00
นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง 2150259230                   380.00
นายสมนกึ คิดการ 8550095567                 2,845.00
นายภริมย ์รุ่งเรืองวณิชกลุ 2500329291                 2,550.00
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์ 2260220835                 1,450.00
นางสาวนฤมล รอดเสมอ 9831896351                 1,200.00
นางสาวอรุณรัตน ์รินโพธิ์สาร 2151601269                   560.00
นางสาวเพชรดา อมรพฒิุพงค์ 9818667468                   119.00
นายสรรเสริญ แกว้นชุ 2261266790                   240.00
นายวรายทุธ ทวธีรรม 9811328641                   490.00
นายคมกฤช จารุวงศ์ 9831471326                   410.00
นางกฤษณา รักวชิา 4650389348                 1,429.00

P650000001176  10,600.00
3600178558 นางพนดิา เมืองทอง 2151610802                 4,600.00

นางสาวแกว้ใจ ทองเร่ิม 2541174535                 6,000.00
P650000001177  17,300.00

3600178554 นางเบญจวรรณ แดงสกลุ 2161269399                 4,500.00
นางสาวยพุา เฟื่องบางหลวง 2541174470                 1,000.00
นางอรุณี พมิขนษิฐ์ 2260110290                 5,800.00
นางเจนจริา บตุรเมือง 2161382993                 6,000.00

P650000001178  22,000.00
3600178548 นายณภทัร ศรีละมัย 2161556568                 6,000.00

นายธวชัชัย จ าเมือง 2161602276                 3,000.00
นายสกล เติมญวน 2161344404                 3,000.00
นางสาวอบุลรัตน ์วรวฒัน์ 2161113828                 4,000.00
นางเจนจริา บตุรเมือง 2161382993                 6,000.00

P650000001179  6,000.00

ค่าเชา่บา้น / พ.ย.64 เพ่ิมเตมิ / สป. / 2 ราย

ค่าเชา่บา้น / ธ.ค.64 เพ่ิมเตมิ / สป. / 4 ราย

ค่าเชา่บา้น / ม.ค.65 เพ่ิมเตมิ / สป. / 5 ราย

ค่าเชา่บา้น / ก.พ.65 เพ่ิมเตมิ / สป. / นางเจนจิรา บตุรเมอืง

ค่ารักษา ไขน้อก / พ.ค.65 (รอบ 2) / ฉช. / 12 ราย

ค่ารักษา ไขน้อก / พ.ค.65 / สป. / 14 ราย



3600178543 นางเจนจริา บตุรเมือง 2161382993                 6,000.00
P650000001180  46,600.00

3600178539 นางพนดิา เมืองทอง 2151610802                 4,600.00
นางสาวภาภสั เครือเอี่ยม 2151555070                 6,000.00
นางประไพ อร่ามเรือง 0861275683                 6,000.00
นางบษุกร พนเจริญสวสัด์ิ 0861275705                 6,000.00
นางพงษลั์ดดา เสียนขุนทด 2261149441                 6,000.00
นางกานต์พชิชา จรีะศิริ 2261240813                 6,000.00
นางชนติา ถินถนอม 2161383825                 6,000.00
นางเจนจริา บตุรเมือง 2161382993                 6,000.00

P650000001181  89,027.00
3600178535 นายวทิยา อรุณแสงฉาน 2081523647                 6,000.00

นายวชัรินทร์ โตขาว 9030341343                 6,000.00
นายเทดิทนู วรวะไล 2190586313                 6,000.00
นายส่งเสริม ช่วยทอง 9867555341                 3,000.00
นายธรีทศัน ์ปติิภาคยพ์งษ์ 4640248253                 5,000.00
นายณภทัร ศรีละมัย 2161556568                 6,000.00
นางสาวภทัทยิา สุปนิะ 8770057583                 6,000.00
นางสาวแกว้ใจ ทองเร่ิม 2541174535                 4,027.00
นางสาวยพุา เฟื่องบางหลวง 2541174470                 1,000.00
นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์ 2151630153                 5,000.00
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ 2250160112                 5,000.00
นายกฤตเมธ ธรีะสุนทรไท 6990165081                 4,000.00
นางสาวลมูลเพชร มะณี 1920027033                 5,000.00
นางสาววรรณรักษ ์จนัทร์ยิ้ม 2161346164                 6,000.00
นางสาวพรสุรางค์ ช่างสมบรูณ์ 0861061586                 5,000.00
นางกานต์พชิชา จรีะศิริ 2261240813                 6,000.00
นายอทิธกิร เพง็รอด 2151646270                 4,000.00
นางชนติา ถินถนอม 2161383825                 6,000.00

2 10259678
โรงพยาบาลบา้นแพ้ว 
(องค์การมหาชน) P650000001168  118,100.00 118,100.00 

3600177725 โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) 7450313006             118,100.00

3 10259679 นางเพ็ญนภา กุลนภาดล P650000001169  84,577.20 84,577.20 
3600177783 นางเพญ็นภา กลุนภาดล 3860173189               84,577.20

4 10259680

โอนผู้ส ารองจ่าย (ค่า
อินเทอร์เน็ต,คชจ.ในการ
ประชมุ,คชจ.เดนิทางไป
ราชการ) P650000001170  18,010.00 122,332.20 

3600177800 นางเพญ็ศรี ศิริวรรณ 1100328831               18,010.00

P650000001171  7,290.00
3600177807 นายธรีทศัน ์ปติิภาคยพ์งษ์ 4640248253                 7,290.00

P650000001174  11,406.00
3600177881 นางธญัยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 2190087805               11,406.00

P650000001175  20,900.00
3600177891 นางธญัยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 2190087805               20,900.00

ค่าใชจ้่ายในการประชมุผู้บริหารฯ (งบประจ าครั้งที1่) รร.มธัยม
วัดศรีจันทร์ฯ / สป. / นายธีรทศัน์ ปติภิาคยพ์งษ์

ค่าตอบแทนกรรมการ (งบประจ าครั้งที1่) ค.แขง่ขนัคณิตฯวิทยฯ์
 / สพม.สป. / นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์

ค่าตอบแทนกรรมการ (งบโครงการ) ค.แขง่ขนัคณิตฯวิทยฯ์ / 
สพม.สป. / นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์

ค่าเชา่บา้น / ม.ีค.65 เพ่ิมเตมิ / สป. / 8 ราย

ค่าเชา่บา้น / เม.ย.65 เพ่ิมเตมิ / สป. / 18 ราย

ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี2565 /สป. / รร.สมทุรปราการ 100 
ราย , รร.ราชวินิตบางแก้ว 112 ราย / ศูนยต์รวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ รพ.บา้นแพ้ว

เบกิเงินชว่ยพิเศษขา้ราชการบ านาญเสียชวีิต / พ.ค.65 / นาง
ทพิวรรณ แพทยพั์นธุ์ จ่ายนางเพ็ญนภา กุลนภาดล (บตุร)

ค่าใชจ้่ายในการอบรมธุรการและงานประชาสัมพันธ์ (งบประจ า
ครั้งที1่) รร.หาดอมราฯ / สป. / นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ



P650000001182  160.00
3600178528 นางสาวปยิธดิา ศรีธร 7750367578                   160.00

P650000001183  43,770.00
3600178525 นางสาวภทัทยิา สุปนิะ 8770057583               43,770.00

P650000001184  600.00
3600178519 นางสาวชลารักษ ์สายอทุศัน์ 0471802670                   600.00

P650000001185  1,300.00
3600178507 นายณภทัร ศรีละมัย 2161556568                 1,300.00

P650000001186  3,723.60
3600178489 นางธนาทพิย ์แสงจนัทร์ผ่อง 2380054339                 3,723.60

P650000001187  11,320.60
3600178485 นายวชิาญ นาโตนด 2030035122               11,320.60

P650000001188  3,852.00
3600178480 นางเบญจภา แกว้กระจาย 2030048194                 3,852.00

5 10259681 นางวรรณชรุีย ์เกิดมงคล P650000001199  18,000.00 18,000.00 
3600178730 นางวรรณชุรีย ์เกดิมงคล 2031352075               18,000.00

6 10259682 นางสาวปวีณา วิริยภาพ P650000001172  31,340.00 31,340.00 
3600177835 นางสาวปวณีา วริิยภาพ 9814514349               31,340.00

7 10259683 นายศรัณยพงศ์ แพงทรัพย์ P650000001172  31,340.00 31,340.00 
3600177835 นายศรัณยพงศ์ แพงทรัพย์ 6614901486               31,340.00

8 10259684 นางสายหยดุ แพงทรัพย์ P650000001172  31,340.00 31,340.00 
3600177835 นางสายหยดุ แพงทรัพย์ 6614901486               31,340.00

(หนึ่งล้านส่ีแสนเกา้พันส่ีร้อยสิบเกา้บาทส่ีสิบสตางค์) 1,409,419.40 รวมทั้งส้ิน

ค่าใชจ้่ายเดนิทางไปราชการ (งบกลาง+โครงการครั้งที่ 1 )/ สพ
ม.ฉช. / นส.ปยิธิดา ศรีธร

ค่าใชจ้่ายจัดอบรม "เทคนิคบนัได 6 ขั้นส าหรับครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย" (งบประจ าครั้งที1่) โรงแรมแซนโมราดา้ ชลบรุี / 
สพม.สป. / นส.ภทัทยิา สุปนิะ

ค่าใชจ้่ายเดนิทางไปราชการ (ผลงานโรงเรียนตน้แบบ) โรงแรม
ฮพิ กทม. / สพม.สป. / นส.ชลารักษ์ สายอุทศัน์

ค่าใชจ้่ายเดนิทางไปราชการ (พ่ีเลี้ยงโรงเรียนน าร่อง) โรงแรม
แกรนด ์นนทบรุี / สพม.สป. / นายณภทัร ศรีละมยั

ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.65 / รร.บางน้ าเปรี้ยว / นางธนาทพิย ์แสง
จันทร์ผ่อง

ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค. - เม.ย.65 / รร.วัดโสธรวราราม / นาย
วิชาญ นาโตนด

ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.-เม.ย.65 / รร.หนองแหน / ฉช.  / นาง
เบญจภา แก้วกระจาย

เงินยมื บย.12/2565 นางวรรณชรุีย ์เกิดมงคล รร.กาญจนา
ภเิษก ค.ยกระดบัความเปน็เลิศดา้ยวิทยาศาสตร์ 1-2 ม.ิย.2565

เบกิเงินชว่ยพิเศษลูกจ้างประจ าเสียชวีิต / พ.ค.65 / นายสุดตา
 แพงทรัพย ์จ่าย บตุร2คน และคุ่สมรส

เบกิเงินชว่ยพิเศษลูกจ้างประจ าเสียชวีิต / พ.ค.65 / นายสุดตา
 แพงทรัพย ์จ่าย บตุร2คน และคุ่สมรส

เบกิเงินชว่ยพิเศษลูกจ้างประจ าเสียชวีิต / พ.ค.65 / นายสุดตา
 แพงทรัพย ์จ่าย บตุร2คน และคุ่สมรส


