
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
โรงเรียนทุ่งสง 208,000.00                8150095098 เงินอุดหนุนคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน สพม.นศ

โรงเรียนปากพนงั 80,000.00                  8020465693 เงินอุดหนุนคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน สพม.นศ

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 12,000.00                  8221254878 เงินอุดหนุนคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน สพม.นศ

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 8,000.00                    6727793530 เงินอุดหนุนคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน สพม.นศ

โรงเรียนพทัลุง 80,000.00                  9081709372 เงินอุดหนุนคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน สพม.พท

โรงเรียนสตรีพทัลุง 116,000.00                9081711148 เงินอุดหนุนคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน สพม.พท

โรงเรียนพรหมพินิตชยับุรี 248,000.00                9080012521 เงินอุดหนุนคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน สพม.พท

เบญจมราชูทิศ 15,000.00                  8011418947 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ปากพูน 132,000.00                8010202258 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

โยธินบ ารุง 244,500.00                8010004413 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ตรีนิมิตรวิทยา 129,000.00                8011429027 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 148,500.00                8010001651 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

พรหมคีรีพิทยาคม 208,500.00                8011369849 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

บา้นเกาะวิทยา 57,000.00                  8161450072 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ขนุทะเลวิทยาคม 43,500.00                  8161410151 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ละอายพิทยานุสรณ์ 123,000.00                8350418346 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

พิปูนสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ 357,000.00                8141388150 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

นางเอ้ือยวิทยา 43,500.00                  8141293850 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เชียรใหญ่ 393,000.00                8261240193 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

วิเชียรประชาสรรค์ 63,000.00                  8266000549 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 121,500.00                8261236897 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ธญัญาวดีศึกษา 73,500.00                  8261192652 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ชะอวด 798,000.00                8221244864 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ชะอวดวิทยาคาร 715,500.00                8221254878 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 105,000.00                8221382116 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ขอนหาดประชาสรรค์ 103,500.00                8221301078 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 106,500.00                8221250481 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

โมคลานประชาสรรค์ 121,500.00                8281189541 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

สระแกว้รัตนวิทย์ 214,500.00                8281227311 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพกันอน สพม.นศ, ค่าจ้างเหมาธุรการประจ าเดอืนสิงหาคม 2564,ค่าจ้างครูทรงคุณค่าแห่ง

แผ่นดนิเดอืน ส.ค. 64 ร.ร.ฉวางรัชดาภเิษก,ค่าจ้างตดัหญ้าและตกแต่งต้นไม้ สนง.ประจ าเดอืน ก.ย. 64,ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ครู สพม.นศ ป่วยใน, ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด สพม.พทัลุง ประจ าเดอืนสิงหาคม 2564,ค่าจ้างธุรการ สพม.พทัลุง 

ประจ าเดอืนสิงหาคม 2564,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่, เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที1่/2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
สตรีทุ่งสง 28,500.00                  8150873783 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทุ่งสงวิทยา 358,500.00                8151701048 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 99,000.00                  8150050892 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

กา้งปลาวิทยาคม 136,500.00                8151482311 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

นาบอน 195,000.00                8150684905 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 69,000.00                  6727793530 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

กรุงหยนัวิทยาคาร 265,500.00                6799585454 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 139,500.00                8150009787 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เสมด็จวนวิทยาคม 193,500.00                6746230511 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทุ่งสงัพิทยาคม 66,000.00                  9842286185 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

โศภนคณาภรณ์ 123,000.00                8021319976 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

อินทร์ธานีวิทยาคม 67,500.00                  8026009541 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 637,500.00                9860516928 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

คีรีราษฎร์พฒันา 270,000.00                9866306445 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ควนเกยสุทธิวิทยา 156,000.00                6792208442 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เสาธงวิทยา 192,000.00                9854991148 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ตระพงัพิทยาคม 123,000.00                6786601383 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

สิชลคุณาธารวิทยา 55,500.00                  6776739099 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 363,000.00                9807077079 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

สิชลประชาสรรค์ 345,000.00                6744940600 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เทพราชพิทยาสรรค์ 37,500.00                  9872872767 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ขนอมพิทยา 138,000.00                8131194728 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 69,000.00                  8131173496 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 552,000.00                8260061368 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

แหลมราษฎร์บ ารุง 226,500.00                8261240517 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

นพคุณประชาสรรค์ 139,500.00                9842072541 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทรายขาววิทยา 87,000.00                  9853151375 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เขาพงัไกร 168,000.00                8261462153 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

บางขนัวิทยา 477,000.00                8151484004 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

วงัหินวิทยาคม 87,000.00                  8151483040 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 69,000.00                  8141319825 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 196,500.00                6777690689 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เฉลิมราชประชาอุทิศ 240,000.00                9865440369 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

พระพรหมพิทยานุสรณ์ 175,500.00                8161582343 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
คงคาประชารักษ์ 172,500.00                8281222190 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

นบพิต าวิทยา 136,500.00                8011415247 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ชา้งกลางประชานุกูล 150,000.00                8350437138 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

ทางพูนวิทยาคาร 492,000.00                8261230244 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช387,000.00                8261276740 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564 สพม.นศ

สตรีพทัลุง 177,000.00                9081711148 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

พทัลุงพิทยาคม 228,000.00                9086027482 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

พรหมพินิตชยับุรี 189,000.00                9080012521 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ประภสัสรรังสิต 112,500.00                9083130223 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

วชิรธรรมสถิต 156,000.00                9081703439 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

กงหราพิชากร 193,500.00                9086032265 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ชะรัดชนูปถมัภ์ 144,000.00                9081765221 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

เขาชยัสน 211,500.00                9216000198 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

หานโพธ์ิพิทยาคม 93,000.00                  9216001453 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ตะโหมด 241,500.00                9131334792 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ประชาบ ารุง 157,500.00                9136003565 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ควนขนุน 277,500.00                9080453331 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

พนางตุง 114,000.00                9086031013 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

อุดมวิทยายน 153,000.00                9806516729 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

นาขยาดวิทยาคาร 31,500.00                  9081978942 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ดอนศาลาน าวิทยา 112,500.00                9807710138 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ปัญญาวธุ 88,500.00                  9081817930 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

หารเทารังสีประชาสรรค์ 490,500.00                9266000744 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ปากพะยนูพิทยาคาร 364,500.00                9266000345 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ควนพระสาครินทร์ 160,500.00                9136003662 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ศรีบรรพตพิทยาคม 142,500.00                9829277968 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ตะแพนพิทยา 69,000.00                  9081999761 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ป่าบอนพิทยาคม 99,000.00                  9136001309 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

บางแกว้พิทยาคม 240,000.00                9211144957 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

ป่าพะยอมพิทยาคม 265,500.00                9802291560 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

นิคมควนขนุนวิทยา 156,000.00                9845123953 เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจนภาคเรียนท่ี1/2564  สพม.นศ

นางสาวมาลิณี  เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางเพียงจนัทร์  คงหนู 16,830.00                  8141067990 คา่จา้งครูทรงคุณคา่แห่งแผน่ดินเดือน ส.ค. 64 ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 1,500.00                    7790039431 ค่าจา้งตดัหญา้และตกแต่งตน้ไม ้สนง.ประจ าเดือน ก.ย. 64



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวโสธยา  พลอยสี 11,000.00                  6900498337 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

นายสานิตย ์ แจง้จุล 8,780.00                    8221002992 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

นางสาวจิตสุภา  พริกคง 1,600.00                    7790414321 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

นางอารี  สายสวาท 8,000.00                    6768791575 คา่จา้งพนกังานท าความสะอาด สพม.พทัลุง ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นายชาลี  สายสวาท 8,000.00                    9808254063 ค่าจา้งคนสวนและดูแลความปลอดภยั สพม.พทัลุง ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวทศัน์วรรณ รัตนแกว้ 9,140.00                    6700531527 ค่าจา้งธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นายอรุณ  ไชยวรรณ์ 7,200.00                    8281068531 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการอบรมพฒันาครูเพ่ือสร้างแบบทดสอบออนไลน์

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 24,095.00                  8151451912 ค่าใชจ่้ายในการบริกรอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุมต่างๆ

นางเบญจวรรณ ชูทอง 9,000.00                    9570449454 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                    9570449306 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                    9080549606 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวกนัยากานต ์ศรีชูทอง 9,000.00                    7200317993 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                    9570191627 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    9130587069 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                    9570528338 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวเสาวภา  นวลจนัทร์ 9,000.00                    9570382198 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางลลินตา ค  าสุวรรณ 9,000.00                    9831166655 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสุรัสวดี พูนสุวรรณ 9,000.00                    9080856983 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                    9083103056 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นายณัฐพงษ ์   สงัทอง 9,000.00                    9210296419 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวณัฐิการ์ ศรีวิไล 9,000.00                    9260358469 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวเกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                    9854726630 ค่าจา้งเหมาธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2564


