
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายธีระพงศ ์   ช่วยเกิด 8,550.00                    9520092277 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.จริยา     หวนัเหล็ม 8,550.00                    8280315888 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.กมลนทัธ์   สมคิด 8,550.00                    9851976857 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.จนัทิมา    จนัทวาส 8,550.00                    4870235722 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.มยรีุย ์  เสือล่อง 8,550.00                    7790024493 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.กฤษณา    อกัษรรัตน์ 8,550.00                    8010329835 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.พิศรส     จงนอก 8,550.00                    8280423508 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.กาญจนา   ชุมเปีย 8,550.00                    8160865791 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

นายบดินทร์    ทองอนนัต์ 8,550.00                    8160198353 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

นายสิทธิชยั  ขน าคอก 8,550.00                    9520474730 คา่ตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.นศ

นายวรรณะ    ศกัด์ิจา้ย 8,550.00                    8020098526 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.นศ 
นายจกัรวิทย ์   คงแป้น 8,550.00                    8160129432 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.นศ 
นายด ารงเกียรติ   บุษบา 8,550.00                    8260420872 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.นศ 
นายอาพร     พรหมสมบติั 8,550.00                    8220456191 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.นศ 
นายวิชยั      ชูจนัทร์ 8,550.00                    8020493530 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.นศ 
น.ส.จรวยพร   เผือกบุญรอด 8,550.00                    9840569317 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.นศ 
นายกิตติพงค ์    วงศส์วสัด์ิ 8,550.00                    8350384484 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.นศ 
นางสาวสุกญัญา    นิลดบัแกว้ 14,250.00                  7790102532 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นางองัคณา     กญัจนกาญจน์ 14,250.00                  8150618287 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส. กญัจน์ศรณ์  ศิริอนนัต์ 14,250.00                  8221309443 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.จุไรรัตน์      ทองยอด 14,250.00                  8200215571 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.เกษร    สุขช่วย 14,250.00                  8261190080 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.มาวดี     รัตนานุภาพ 13,704.00                  8150462813 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นางปุญชรัสม ์  รัฐอุทยั 14,250.00                  8160599129 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง 14,250.00                  8261220672 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.ปุณญารัศม์ิ    ปัญนะ 13,222.00                  8010595950 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นางนงครั์ตน์    รัตนนุพงศ์ 14,250.00                  8010575712 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นายสมชาย      หงษล์กัษณ์ 14,250.00                  7790060988 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นายพีรเชษฐ์   ทองบาง 14,250.00                  8010946532 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 

ค่าตอบแทนพี่เลีย้งเดก็พกิาร สพม.นศ และสพม.พท, ค่าจ้างนักการภารโรง สพม.นศ และสพม.พท,  ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน สพ

ม.นศ และสพม.พท ,  ค่าจ้างผู้ปฏิบัตงิานให้ส านักงาน สพม.นศ , ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Labboy สพม.นศ  และสพม.พท, ค่าจ้างครูดูแล

นักเรียนพกันอน สพม.นศ, ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวกิฤต ิสพม.นศ และสพม.พท, ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง

แผ่นดนิ สพม.นศ, ค่าจ้าง จนท.ปฏิบัตงิานในส านักงาน สพม.นศ และ สพม.นศ ประจ าเดอืนมนีาคม 2565, ค่าจ้างเหมาธุรการ

โรงเรียนในสังกัด สพม.นศ ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ - มนีาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.วรรณา   เปาะทองค า 14,250.00                  7790389718 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล 14,250.00                  8260285592 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ 14,250.00                  8160369204 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นางหน่ึงฤทยั    จนัทร์ปาน 14,250.00                  8140112666 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.นิภาพร    ภกัดีชน 2,758.23                    8150474927 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส. มกุดา   ดว้งทอง 14,250.00                  4870328437 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นางอมรรัตน์   อินทสุวรรณ 14,250.00                  8130004542 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.ณัฐริกา    รังสิมนัตุชาติ 14,250.00                  3631100728 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.ชิวาทิพ       เภรีพล 14,250.00                  7790150413 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.อมรรัตน์   อินเล่ียน 14,250.00                  8280432418 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นางจนัฑิมา   พลสวสัด์ิ 14,250.00                  8150021507 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นายสราวธุ      ก  าราญศึก 14,250.00                  7790061224 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ 13,200.00                  4870101068 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.ปิยารัตน์    ยศวารี 12,400.00                  8010848824 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.มณฑิรา    ไชยศร 13,098.00                  9857040802 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช 14,250.00                  8160126638 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส. รัชนาภรณ์   ชุมวงศ์ 14,250.00                  8160477155 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.ธนญัญา    ศรีรัตน์ 14,250.00                  8010864846 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,250.00                  3630171036 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ มี.ค.65 
นายธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 8,550.00                    8010709239 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.นศ เดือน มี.ค.65 

น.ส.นาตยา  นาคพนัธ์ 8,550.00                    6782853442 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.นศ เดือน มี.ค.65 

น.ส.ปาริฉตัร  หนูเก้ือ 8,550.01                    8150663118 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.นศ เดือน มี.ค.65 

นายสุนิตย ์ บ  ารุงพงศ์ 8,550.00                    8160463138 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.นศ เดือน มี.ค.65 

น.ส.ภทัรวรินทร์   ภู่ทรัพยมี์ 14,250.00                  0160158869 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy สพม.นศ เดือน มี.ค.65 

น.ส.อารยา   ขนุจิตร 14,250.00                  6749695310 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy สพม.นศ เดือน มี.ค.65 

นายไมตรี   เรืองเดช 8,550.00                    8160352751 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน เดือน มี.ค.65สพม.นศ

นางวนัดี    แยม้พรหม 8,550.00                    7790242539 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน เดือน มี.ค.65สพม.นศ

นายอนุรักษ ์    ศิริศกัด์ิ 8,550.00                    8160862539 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน เดือน มี.ค.65สพม.นศ

น.ส.ปรียาพร    แกว้มี 8,550.00                    8260501422 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน เดือน มี.ค.65สพม.นศ

นายขจรศกัด์ิ     ทองเสมอ 8,550.00                    8260492903 ค่าจา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน เดือน มี.ค.65สพม.นศ

นางจารุณี    ยิม้เส้ง 14,250.00                  8260427044 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.เบญจวรรณ    นุ่นทอง 12,762.00                  8130175258 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.โสรยา     ชูสุวรรณ์ 14,250.00                  9844955645 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.กิตติยากรย ์   สมนึก 14,250.00                  8220543795 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.จิราภรณ์     จนัทร์ชุม  14,250.00                  7790511440 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.วิไลพร    ช่วยมณี 1,838.48                    3890244866 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

นางอภสัสรณ์   ศิริ 13,461.00                  8020145524 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.พุทธชาติ   วงคส์วสัด์ิ 14,250.00                  8160737033 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

วา่ท่ี ร.ต.ธีรพงษ ์  ใจหมัน่ 14,250.00                  9840465457 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.ธญัชนก   กรดกางกั้น 14,250.00                  8260131420 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

น.ส.ชิดชนก    หยูห่นูสิงห์ 14,250.00                  8010534048 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

นายธม แกว้คง 14,250.00                  8160891598 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

นายธนพฒัน์ สุขสม 14,250.00                  8220579684 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65 สพม.นศ

นายส าเริง   แกว้สาร 14,250.00                  8010986607 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.สาธิยา   สุวรรณรัตน์ 12,013.00                  9130192226 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.ออ้ยใจ      ขนุก าแหง 12,250.00                  9815408925 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.อนญัญา   ยงัอุ่น 14,250.00                  9080938327 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.ปัญปภสั  ชวดชุม 13,422.00                  9083077462 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.มณธิดา    ฤทธิเดช 14,250.00                  9260113725 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.อรวรรณ     คงแกว้ 14,250.00                  9210097815 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
นางสาวนนัทนา พนัธฤทธ์ิ 14,250.00                  9080825034 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.ศิริพร       กลบัแป้น 14,250.00                  9570049308 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
นายราเชน     วรเมศวเ์มธา 14,250.00                  9130303753 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.สุภลกัษณ์   ทองศรีนุ่น 14,250.00                  9130196361 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
น.ส.ฉตัรชนก    เพชรินทร์ 14,250.00                  9080490318 ค่าจา้งครูธุรการโรงเรียน สพม.พท 
นายมนตรี  ธานีรัตน์ 8,550.00                    9570302232 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.พท 
นายเท่ียง  หนูศรี 8,550.00                    9210237552 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.พท 
นายประสิทธ์ิ  ขวญัคีรี 8,550.00                    9839254545 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.พท 
นายณัฐนุกรณ์  เกลาฉีด 8,550.00                    9570142669 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.พท 
นายสุพจน์ บุตรนุช 8,550.00                    9260365872 ค่าจา้งนกัการภารโรง มี.ค.65 สพม.พท 
น.ส.สุนิษา    รัตนะ 8,550.00                    9570262672 ค่าตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.พท

น.ส.อโนชา    ทองเนียม 8,550.00                    9210292138 ค่าตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.พท

นางสาวกานตสิ์รี  กรดสนั 8,550.00                    9570587083 ค่าตอบแทนพ่ีเล้ียงเด็กพิการ มี.ค.65 สพม.พท

น.ส.ยพุนาถ     สวนจนัทร์ 14,250.00                  9849594403 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65  สพม.พท

น.ส.ณิธฐ์ชิตา   ปานกง้ 14,250.00                  9852022156 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65  สพม.พท

น.ส.กญัญารัตน์    วิสุทธยะรัตน์ 14,250.00                  6782230240 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ เดือน มี.ค.65  สพม.พท

นายชนะ    ไชยณรงค์ 14,250.00                  9080672777 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy เดือน มี.ค.65  สพม.พท

น.ส.ภิญประไพ   พนัธ์เล่ง 14,250.00                  9080460885 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy เดือน มี.ค.65  สพม.พท



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายอร่าม  ใสสะอาด 16,830.00                  8221035726 ค่าตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร มี.ค.65

นางเพียงจนัทร์  คงหนู 16,830.00                  8141067990 ค่าตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร มี.ค.65

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                    8013034275 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                    8013034291 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 9,000.00                    7790039431 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นาสาวสุไวบะ๊  อุมา 11,880.00                  8160352050 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 11,880.00                  8010914169 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                  4870317591 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 6,967.74                    8160599153 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวณฐิธาวรรณ  จนัทร์หนุน 8,516.13                    4870478781 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

น.ส.ทศันวรรณ  รัตนแกว้ 11,880.00                  6700531527 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางอารี สายสวาท 9,000.00                    6768791575 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นายชาลี  สายสวาท 9,000.00                    9808254063 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาววิภาวี ศรีชูทอง 11,880.00                  9080863475 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางอนงคน์าฎ ปัตตา 11,880.00                  9083220680 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวมนตน์ภา บุญสิทธ์ิ 11,880.00                  4750907448 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวรัศญา สินทรัพย์ 9,900.00                    6798514170 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวปูริดา   นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                    8013108910 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                    7790494902 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    7790302701 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางศิริวรรณ  ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสงักดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    8280925139 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565


