
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.ยพุนาถ     สวนจนัทร์ 14,625.00                  9849594403 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม .พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ยพุนาถ     สวนจนัทร์ 14,625.00                  9849594403 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายส าเริง   แกว้สาร 14,625.00                  8010986607 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.อนญัญา   ยงัอุ่น 14,625.00                  9080938327 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.มณธิดา    ฤทธิเดช 14,625.00                  9260113725 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.อรวรรณ     คงแกว้ 14,625.00                  9210097815 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายราเชน     วรเมศวเ์มธา 14,625.00                  9130303753 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ฉตัรชนก    เพชรินทร์ 14,625.00                  9080490318 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายส าเริง   แกว้สาร 14,625.00                  8010986607 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.อนญัญา   ยงัอุ่น 14,625.00                  9080938327 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.มณธิดา    ฤทธิเดช 14,625.00                  9260113725 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.อรวรรณ     คงแกว้ 14,625.00                  9210097815 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายราเชน     วรเมศวเ์มธา 14,625.00                  9130303753 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.ฉตัรชนก    เพชรินทร์ 14,625.00                  9080490318 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

น.ส.ภิญประไพ   พนัธ์เล่ง 14,625.00                  9080460885 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy โรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

น.ส.ภิญประไพ   พนัธ์เล่ง 14,625.00                  9080460885 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy โรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายประสิทธ์ิ    ขวญัคีรี 8,775.00                    9839254545 ค่าจา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายประสิทธ์ิ    ขวญัคีรี 8,775.00                    9839254545 คา่จา้งนกัการภารโรง โรงเรียนในสงักดั สพม.พท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวศิริขวญั  คงรักษ์ 9,000.00                    9130650771 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                    9080549606 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                    9570528338 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                    9083103056 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                    9570191627 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวณัฐิการ์ ศรีวิไล 9,000.00                    9260358469 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                    9570449306 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวอรพิน     นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    8280925139 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                    8013108910 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวกิฤต โรงเรียนในสังกัด สพม.พท, ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.พท, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Labboy 

โรงเรียนในสังกัด สพม.พท, ค่าจ้างนักการภารโรง โรงเรียนในสังกัด สพม.พท, ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าธุรการ สพม.พทัลุง ประจ าเดอืน

ตุลาคม- พฤศจิกายน 2564, ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานราชการ สพม.นศ ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ธุรการ สพม.นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                    8013034275 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                    8013034291 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                  8160599153 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 11,880.00                  9862485655 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นาสาวสุไวบะ๊  อุมา 11,880.00                  8160352050 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                  4870317591 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564


