
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                    8013034275 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                    8013034291 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 9,000.00                    7790039431 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

น.ส.สุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

น.ส.ซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                  8160599153 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

น.ส.สุไวบะ๊  อุมา 11,880.00                  8160352050 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

น.ส.ฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                  4870317591 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

น.ส.พรทิพย ์ สงัหาด 11,880.00                  8010914169 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

น.ส.รุ้งลาวลัย ์ บุญเฟ่ือง 11,880.00                  7790601288 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ก.ค. 2565

น.ส.เสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.ชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.สาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

นายจิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 6,000.00                    8150206698 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                    8010054348 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายชรินทร์  สมทรง 6,000.00                    8150135405 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางกฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00                    8161031185 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00                    8011112155 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.อรชา  แกว้บุญชู 10,000.00                  8280558713 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 6,000.00                    8010138606 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                    8281095245 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางณหทยั  อนุจร 5,900.00                    8151185619 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00                    8151258519 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00                    8151452617 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสาววิภาวดี จนัทร์ทอง 6,000.00                    8260233347 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสาวจีระภา บุญไชย 5,000.00                    9520019995 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางอดใจ  ทองค า 6,000.00                    8221141313 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางธญัญชล จิระภคัฆนากร 6,000.00                    8221190578 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางพชัรีย ์  เอียดแกว้ 18,000.00                  8221155314 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00                    8131147738 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

ค่าจ้างผู้ปฏิบัตงิานให้ส านักงาน สพม.นศ  ก.ค. 2565, ค่าจ้าเหมาธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ  เดอืน ก.ค.65, ค่าเช่าบ้าน

ราชการครู สพม.นศ และ สพม.พท เดอืนกรกฎาคม 2565, ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูห้องอ านวยการและตดักระจกฯ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางนราวดี ชูแกว้ 24,000.00                  8261160890 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางอาทิตยา เจย้ทอง 6,000.00                    8010865192 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางวธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 12,000.00                  8151318104 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.เขมิกา  สิทธิฤทธ์ิ 5,000.00                    8010316628 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.ธญัญจุ์ฑา ผกากรอง 6,000.00                    8010951617 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสนิฎา วงศสุ์ริยามาศ 4,000.00                    8013052672 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสุดารัตน์  ขวญัแกว้ 6,000.00                    8221203203 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นางสุภา   นาวารัตน์ 6,000.00                    8011839993 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายอนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00                    8261345335 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายสมพร  ผลอินทร์ 6,000.00                    8261255301 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายพิศิษฐ์  ด าเกล้ียง 10,000.00                  8150458824 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายเทียนชยั  ยอดทอง 12,000.00                  8241132107 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.วรรณดี จนัทร์คงทอง 5,000.00                    8150639187 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.นนัทรัตน์ คงทน 6,000.00                    8020019200 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.จีรนนัท ์สมทอง 5,000.00                    9520048650 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายวชัระ ส้มแป้น 4,000.00                    8280368965 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายฤชายสุ พลายดว้ง 4,000.00                    8220317329 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.นศ เดือนกรกฎาคม 2565

นายสมชาย  รองเหลือ 6,000.00                    4860159209 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายธิติภทัร  ไพช านาญ 4,000.00                    9130475104 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.ประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 4,300.00                    9865827956 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.เพียงดาว  ศรีแกว้ 4,000.00                    7820202408 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางวิลาสินี  ปานเพชร 6,000.00                    9040176515 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.ลดัดา  แสงจนัทร์ 5,000.00                    9570229268 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.สุวรรณษา  เหมะรักษ์ 4,800.00                    9570417900 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายตุลยวตั  เขียวจีน 5,000.00                    9131278825 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายณรงค ์ ทองเทพ 3,000.00                    9081360612 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายสุรชน น่ิมดวง 4,000.00                    9130221765 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางรุ่งระวี สาเหล็ม 5,000.00                    9131333230 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางดวงแข กาวชู 6,000.00                    9081345826 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางวิไลลกัษณ์  เมืองสง 5,000.00                    9210269667 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายสุรศกัด์ิ สุขทอง 12,000.00                  9080257761 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายเช่ียวชาญ คงสกุล 8,000.00                    8121564042 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.อนงคน์าฎ หน่วยแกว้ 3,000.00                    6607879470 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.ศิรัสสุดา  แกว้กระจก 42,000.00                  8151792051 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ ตกเบิก



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.ศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.วชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.ธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    8140375721 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.มาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.เจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.พนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.สุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.ปูริดา   นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

นายจกัรินทร์  พรมชาติ 4,050.00                    8010640417 ค่าจา้งซ่อมเปล่ียนกุญแจประตูห้องอ านวยการและตดักระจกฯ

วา่ท่ีร้อยตรี นพดล รักษแ์กว้ 6,000.00                    9031362832 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายถาวร  เวชจนัทร์ 6,000.00                    8091438907 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 6,000.00                    8280158235 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00                    8011902474 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00                    9140211916 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.รัตน์นรี  วโรสุข 6,000.00                    8200073254 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.ขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 12,000.00                  9520321527 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางสาวสุภาพร อินบุญนะ 6,000.00                    8151265132 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00                    8010752223 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.รณิดา  อินนุพฒัน์ 7,100.00                    8330070921 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                    8330070956 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 6,000.00                    8011667637 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางวนัเพญ็   ด าแกว้ 4,000.00                    8260156903 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 2,500.00                    8160755201 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                    8010755621 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 3,000.00                    8260243628 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 6,000.00                    8020289518 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                    8010242519 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางจิตติมา  เพชรมณีูย์ 6,000.00                    8010768340 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

นางพริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                    8010158143 ค่าเช่าบา้นราชการครู สพม.พท เดือนกรกฎาคม 2565

น.ส.อุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.รสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.ณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.รัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

น.ส.ภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ก.ค.65


