
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสมนึก  สงทิพย์ 9,700.00                    8151537094 คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุมราชการ วนัท่ี 4-5 ส.ค.65

เงินอุดหนุนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 15,000.00                  6727793530 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.64/รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 3,785.27                    9872872767 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.65/รร.เทพราชพิทยาสรรค์

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ส.ค. 2565

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

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

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

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ส.ค. 2565

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                  8160599153 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ส.ค. 2565

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ส.ค. 2565

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

นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 11,880.00                  8010914169 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ส.ค. 2565

นางสาวรุ้งลาวลัย ์ บุญเฟ่ือง 11,880.00                  7790601288 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ  ส.ค. 2565

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

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

นางสาวสุวนนัท ์ยวนทอง 9,000.00                    8280925139 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

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

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

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ในการประชุม, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าจ้างผู้ปฏิบัตงิานให้ส านักงาน สพม.นศ  ส.ค. 2565, ค่าจ้าเหมา

ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ  เดอืน ส.ค.65



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวปูริดา   นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 ค่าจา้เหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ  เดือน ส.ค.65


