
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.พฒัชรีญา    รัตนพนัธ์ 14,625.00                  8160840551 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

นายฐานนัดร  ไชยรักษ์ 14,625.00                  4870328097 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

นายวงศธร  พลพฤกษ์ 14,625.00                  8260666863 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

น.ส.พฒัชรีญา    รัตนพนัธ์ 14,625.00                  8160840551 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นายฐานนัดร  ไชยรักษ์ 14,625.00                  4870328097 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นายวงศธร  พลพฤกษ์ 14,625.00                  8260666863 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริ ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวชไมพร  ถนอมนวล 12,500.00                  6784426797 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาวจนัทร์จิรา  หลานวิเศษ 12,500.00                  8350455144 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาววณิดา  อินทรนิมิตร 12,500.00                  6785592275 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาวพชัรี  ใหมทิ่ม 12,500.00                  6785394589 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาวอรอุมา  สาโท 12,500.00                  6784484150 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาวศิริลกัษ ์ คงแกว้ 12,500.00                  6797363101 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาววิลาวลัย ์ ขวญัทอง 12,500.00                  8020533605 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาวตวงทิพย ์ บวัมณี 12,500.00                  9130620309 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาวศรัยพ์ร  ญาณสูตร 12,500.00                  9570541148 เงินอุดหนุน ทนุเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3,4 ภาคเรียนท่ี 1/2564

นางสาวอนุสรา  คงช่วย 9,000.00                    9260217474 คา่จา้งเหมาพ่ีเล้ียงเดก็พิการ สพม.พท เดือนสิงหาคม 2564

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                    8150522425 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวกนกวรรณ จนัทวงศ์ 9,000.00                    6750284558 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสุวิมล  ไชยถาวร 16,830.00                  8151139382 ค่าจา้งครูผูท้งคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 64
นางวนิดา  จนัทรักษ์ 16,830.00                  8131044203 ค่าจา้งครูผูท้งคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 64
นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 1,500.00                    7790039431 ค่าจา้งตดัหญา้และตกแต่งตน้ไมบ้ริเวณ สนง.เดือนส.ค. 64

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 2,000.00                    8161564299 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผอ.สพม.นศ เดือน มิ.ย. 64

นางพรเพญ็  แปวประเสริฐ 7,649.00                    9805350312 ค่าวสัดุ/ค่าจา้งถ่ายเอกสาร
นางวนัวิสาข ์ ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นายณภทัร  เพชรานนท์ 9,000.00                    7790494902 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

เงินอุดหนุน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3,4 ภาคเรียนที่ 1/2564,ค่าจ้างครูโรงเรียนพระราชด าริ ก.ค. 2564,ค่าจ้างเหมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.นศ , ค่าจ้างเหมาพี่เลีย้งเดก็พกิาร สพม.พท ,ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.นศ ส.ค. 64,ค่าจ้างตดัหญ้า

และตกแต่งต้นไม้บริเวณ สนง.เดอืนส.ค. 64,ค่าจ้างครูผู้ทงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ ส.ค. 64, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.สพม.นศ เดอืน ม.ิย.
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