
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

นางสมนึก สงทิพย์ 33,350.00                  8151537094 เงินยมืราชการ บย 2/2564
นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                    7790494902 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                    8150151605 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                    8130154447 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวอรพิน     นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    8280925139 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวปรียาภรณ์ หมอยา 9,000.00                    9808861016 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                    8150522425 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    7790302701 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

ค่าจ้างเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สังกัด สพม.นศ ประจ าเดอืนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564,ค่าจ้างเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สังกัด สพม.

พทัลุง ประจ าเดอืนตุลาคม - พฤสจิกายน 2564, ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานราชการ สพม.พทัลุง ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางเบญจวรรณ  ชูทอง 9,000.00                    9570449454 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    9130587069 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นายณัฐพงษ ์ สงัทอง 9,000.00                    9210296419 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวกนัยากานต ์ ศรีชูทอง 9,000.00                    7200317993 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางลลิตา  ค  าสุวรรณ 9,000.00                    9831166655 ค่าจา้งเหมาธุรการ ร.ร. 9000 สงักดั สพม.พทัลุง ประจ าเดือนตุลาคม 2564

นางสาวทศัวรรณ  รัตนแกว้ 11,880.00                  6700531527 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางอารี  สายสวาท 9,000.00                    6768791575 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นายชาลี  สายสวาท 9,000.00                    9808254063 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ สพม.พทัลุง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564


