
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 22,710.00                  8161502129 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 27,920.00                  8161707189 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 28,150.00                  8161707200 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 14,521.00                  9520233334 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 27,360.00                  8150072292 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 25,740.00                  7790237322 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 24,770.00                  4870189836 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 22,620.00                  4870255154 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,610.00                  4870107996 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายสุเทพ   หนูเสน 17,250.00                  3630265065 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 26,680.00                  8260230348 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 26,780.00                  8151763604 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 27,670.00                  8150093958 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 27,290.00                  8200051110 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 28,700.00                  8150014926 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 24,470.00                  8130211270 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 26,560.00                  8150361049 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางศศิธร   บุญเกิด 17,250.00                  7790362399 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,660.00                  7790151274 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 17,220.00                  9841977060 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 21,710.00                  4870050919 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 22,400.00                  8021417544 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 26,570.00                  8021273828 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 27,000.00                  8020062440 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 21,680.00                  4870288230 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 21,710.00                  9520171762 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 20,720.00                  8010684597 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 15,150.00                  9858675542 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 14,550.00                  4870204754 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 18,270.00                  8160889593 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 13,929.00                  7790533142 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 17,550.00                  4870337975 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ สพม.นศ และสพม.พทเดอืนตุลาคม 2565, ค่าตอบแทนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานให้ราชการ 

สพม.นศ. เดอืนตุลาคม 2565, ค่าตอบแทนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดอืนตุลาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวเมทินี  พืชภูมิ 17,550.00                  6781682814 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายกิตติกานต ์เชิญทอง 17,550.00                  7790318217 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวมนญัชยา  ดอกกฐิน 18,620.00                  9520592261 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นางสาวดาริณี  แกว้ด า 18,630.00                  8680210900 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นางกุสุมา  ขาวรมย์ 18,630.00                  9080814806 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 18,630.00                  9862485655 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นางสาวปิยะนุช  ชูปาน 18,630.00                  9080549606 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นางสาวธิดารัตน์  สุขมาก 17,550.00                  6614210017 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นางสาวพนิดา  เกล้ียงสิน 1,161.28                    9824136819 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นายสิทธิศกัด์ิ  ชูกล่ิน 16,388.56                  9013239722 ค่าตอบแทนจา้งพนกังานราชการ สพม.พท เดือนตุลาคม 2565

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                    8013034275 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                    8013034291 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นายณัฐวฒิุ  วิเชียรสราง 9,000.00                    7790039431 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นาสาวสุไวบะ๊  อุมา 11,880.00                  8160352050 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 11,880.00                  8010914169 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นางสาวรุ้งลาวลัย ์ บุญเฟ่ือง 11,880.00                  7790601288 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานให้ราชการ สพม.นศ. เดือนตุลาคม 2565

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                    8013108910 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวมาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                    8260643413 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือนตุลาคม 2565


