
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางวิมพวิ์ภา  รักสม 6,240.00                    4870400448 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม 10,000.00                  9211144957 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต 
โรงเรียนพนางตุง 2,000.00                    9080155683 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต 
โรงเรียนพนางตุง 4,000.00                    9080155683 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค. - เม.ย. 65

โรงเรียนสตรีพทัลุง 13,300.00                  9083006263 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต มี.ค. - เม.ย. 65

วา่ท่ีร.ต.หญิงกนัทรา  วิไชยเดช 28,710.00                  8160612257 คา่จา้งธุรการโรงเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์ พ.ค. - มิ.ย. 65

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                    8013034275 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                    8013034291 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 9,000.00                    7790039431 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                  8160599153 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นาสาวสุไวบะ๊  อุมา 11,880.00                  8160352050 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                  4870317591 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 11,880.00                  8010914169 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นางสาวรุ้งลาวลัย ์ บุญเฟ่ือง 11,880.00                  7790601288 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ มิ.ย. 65

นางสาวปูริดา   นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                    8150522425 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    8280925139 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต,  ค่าจ้างต่างๆ ประจ าเดอืนพฤษภาคม - มถุินายน 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    7790302701 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    8140375721 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน มิ.ย. 65


