
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวอรพิน     นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                    8150151605 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    8280925139 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

วา่ท่ี ร.ต.หญิงกนัทรา  วิไชยเดช 14,850.00                  8160612257 คา่จา้งธุรการโรงเรียนโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์

นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                    8130154447 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวปรียาภรณ์ หมอยา 9,000.00                    9808861016 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    8140375721 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 31.00                         9520233334 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม .นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวอนุสรา  คงทอง 1.00                           9858675542 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม .นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 30.00                         4870204754 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม .นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนธนัวาคม 2564

ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ สพม.นครศรีธรรมราช , ค่าจ้างธุรการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษวทิย์ฯ, ค่าจ้างเหมา

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ ประจ าเดอืนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 60.00                         7790533142 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม .นครศรีธรรมราช ประจ าเดือนธนัวาคม 2564


