
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
โรงเรียนสตรีพทัลุง 13,300.00                  9083006263 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต) ร.ร.สตรีพทัลุง ก.พ. 65

นายศรัณย ู สุภารัตน์ 26,730.00                  9130672716 ค่าจา้งครูผูส้อนภาษาจีน โรงเรียนตะโหมด เดือนมีนาคม 2565

นางสาวนฤมล  แซ่ซ่ึง 26,730.00                  9130672708 ค่าจา้งครูผูส้อนภาษาจีน โรงเรียนตะโหมด เดือนมีนาคม 2565

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    8350127066 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    7790302701 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นายพชร  ตนัพงศ์ 11,880.00                  0160417864 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

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

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

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

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

นางสาวทศัวรรณ  รัตนแกว้ 11,880.00                  6700531527 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานในส านกังาน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

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

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

นางเบญจวรรณ  ชูทอง 9,000.00                    9570449454 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                    9570449306 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                    9570191627 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    9130587069 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                    9570528338 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวเสาวภา  นวลจนัทร์ 9,000.00                    9570382198 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางลลิตา  หนูดว้ง (ค าสุวรรณ) 9,000.00                    9831166655 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสุรัสวดี  พูนสุวรรณ 9,000.00                    9080856983 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                    9083103056 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นายณัฐพงษ ์ สงัทอง 9,000.00                    9210296419 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวเกศรัศม์ิ  เหมะจุฑา 9,000.00                    9854726630 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                    8013108910 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                    8130154447 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                    8150151605 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต), ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีน,ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดอืนมนีาคม-เมษายน 

2565, ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน สพม.พท ประจ าเดอืนเมษายน 2565,ค่าจ้าง จนท.ปฏิบัตงิานในส านักงาน สพม.พท ประจ าเดอืน

เมษายน 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    8150268766 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวปูริดา   นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    8260623900 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    8280925139 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    6752655480 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    8020452419 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    8140375721 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นายณัฏฐ์ภเสฐ  ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    8350036532 คา่จา้งเหมาธุรการโรงเรียน สพม.นศ ประจ าเดือนเมษายน 2565 


