
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายธีระพงศ ์   ช่วยเกิด 8,550.00                    9520092277 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.กมลนทัธ์   สมคิด 8,550.00                    9851976857 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.จนัทิมา    จนัทวาส 8,550.00                    4870235722 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.มยรีุย ์  เสือล่อง 8,550.00                    7790024493 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.กฤษณา    อกัษรรัตน์ 8,550.00                    8010329835 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.พิศรส     จงนอก 8,150.00                    8280423508 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.กาญจนา   ชุมเปีย 7,896.00                    8160865791 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายบดินทร์    ทองอนนัต์ 8,550.00                    8160198353 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายสิทธิชยั  ขน าคอก 8,550.00                    9520474730 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางสาวสุกญัญา    นิลดบัแกว้ 11,491.77                  7790102532 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางองัคณา     กญัจนกาญจน์ 14,250.00                  8150618287 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส. กญัจน์ศรณ์  ศิริอนนัต์ 14,250.00                  8221309443 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.จุไรรัตน์      ทองยอด 14,250.00                  8200215571 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.เกษร    สุขช่วย 14,250.00                  8261190080 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.มาวดี     รัตนานุภาพ 13,646.00                  8150462813 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางปุญชรัสม ์  รัฐอุทยั 14,250.00                  8160599129 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง 14,250.00                  8261220672 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางนงครั์ตน์    รัตนนุพงศ์ 14,250.00                  8010575712 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายสมชาย      หงษล์กัษณ์ 14,250.00                  7790060988 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายพีรเชษฐ์   ทองบาง 14,250.00                  8010946532 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.วรรณา   เปาะทองค า 14,049.00                  7790389718 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล 14,250.00                  8260285592 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.มลฤดี      ศิริมาศ 14,250.00                  8160369204 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางหน่ึงฤทยั    จนัทร์ปาน 14,250.00                  8140112666 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส. มกุดา   ดว้งทอง 14,250.00                  4870328437 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางอมรรัตน์   อินทสุวรรณ 14,250.00                  8130004542 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ณัฐริกา    รังสิมนัตุชาติ 14,250.00                  3631100728 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ชิวาทิพ       เภรีพล 14,250.00                  7790150413 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.อมรรัตน์   อินเล่ียน 14,250.00                  8280432418 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางจนัฑิมา   พลสวสัด์ิ 14,250.00                  8150021507 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

ค่าตอบแทนพี่เลีย้งเดก็พกิาร/ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวกิฤติ/ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Labboy/ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพกันอน/ค่าจ้างนักการ

ภารโรง/ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน/ค่าจ้างครูพระราชด าริ/ค่าจ้างผู้ปฏิบัตงิานให้ส านักงาน สพม.นศ และ สพม.พท เดอืน ม.ค.66,ค่า

น า้ดืม่ของ สพม.นศ, ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) สพม.นศ ธ.ค. 65, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายสราวธุ      ก  าราญศึก 14,250.00                  7790061224 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นาง ขนิษฐา     ทองทิพย์ 13,110.00                  4870101068 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ปิยารัตน์    ยศวารี 12,400.00                  8010848824 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.มณฑิรา    ไชยศร 12,989.00                  9857040802 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ณัฏฐณิษา    เดชเดโช 14,250.00                  8160126638 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส. รัชนาภรณ์   ชุมวงศ์ 14,250.00                  8160477155 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,250.00                  3630171036 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางจารุณี    ยิม้เส้ง 14,250.00                  8260427044 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.เบญจวรรณ    นุ่นทอง 12,582.00                  8130175258 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.กิตติยากรย ์   สมนึก 14,250.00                  8220543795 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.วิไลพร    ช่วยมณี 13,214.00                  3890244866 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นางอภสัสรณ์   ศิริ 13,323.00                  8020145524 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.พุทธชาติ   วงคส์วสัด์ิ 14,250.00                  8160737033 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

วา่ท่ี ร.ต.ธีรพงษ ์  ใจหมัน่ 14,250.00                  9840465457 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ธญัชนก   กรดกางกั้น 14,250.00                  8260131420 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ชิดชนก    หยูห่นูสิงห์ 13,246.00                  8010534048 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายธม แกว้คง 14,250.00                  8160891598 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายธนพฒัน์ สุขสม 14,250.00                  8220579684 คา่จา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายไมตรี   เรืองเดช 8,550.00                    8160352751 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม .นศ เดือน ม.ค.66

นางวนัดี    แยม้พรหม 8,550.00                    7790242539 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม .นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ปรียาพร    แกว้มี 8,550.00                    8260501422 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม .นศ เดือน ม.ค.66

นายขจรศกัด์ิ     ทองเสมอ 8,550.00                    8260492903 คา่จา้งครูดูแลนกัเรียนพกันอน  สพม .นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ภทัรวรินทร์   ภู่ทรัพยมี์ 14,250.00                  0160158869 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy  สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 8,550.00                    8010709239 คา่จา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.นาตยา  นาคพนัธ์ 11,550.00                  6782853442 คา่จา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.ปาริฉตัร  หนูเก้ือ 11,550.00                  8150663118 คา่จา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายสุนิตย ์ บ  ารุงพงศ์ 8,550.00                    8160463138 คา่จา้งผูป้ฏิบติังานใหส้ านกังาน สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายวรรณะ    ศกัด์ิจา้ย 8,550.00                    8020098526 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายจกัรวิทย ์   คงแป้น 8,550.00                    8160129432 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายด ารงเกียรติ   บุษบา 8,550.00                    8260420872 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายอาพร     พรหมสมบติั 8,550.00                    8220456191 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายวิชยั      ชูจนัทร์ 8,550.00                    8020493530 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ เดือน ม.ค.66

น.ส.จรวยพร   เผือกบุญรอด 8,550.00                    9840569317 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ เดือน ม.ค.66

นายกิตติพงค ์    วงศส์วสัด์ิ 8,550.00                    8350384484 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.นศ เดือน ม.ค.66



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.สุนิษา    รัตนะ 8,550.00                    9570262672 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.อโนชา    ทองเนียม 8,550.00                    9210292138 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.พท เดือน ม.ค.66

นางสาวกานตสิ์รี  กรดสนั 8,550.00                    9570587083 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายส าเริง   แกว้สาร 14,250.00                  8010986607 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.สาธิยา   สุวรรณรัตน์ 11,820.00                  9130192226 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ออ้ยใจ   ขนุก าแหง 12,250.00                  9815408925 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.อนญัญา  ยงัอุ่น 14,250.00                  9080938327 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ปัญปภสั  ชวดชุม 13,345.00                  9083077462 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.มณธิดา  ฤทธิเดช 12,774.00                  9260113725 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.อรวรรณ   คงแกว้ 14,250.00                  9210097815 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

นางสาวนนัทนา พนัธฤทธ์ิ 14,250.00                  9080825034 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ศิริพร  กลบัแป้น 14,250.00                  9570049308 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายราเชน  วรเมศวเ์มธา 14,250.00                  9130303753 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.สุภลกัษณ์  ทองศรีนุ่น 14,250.00                  9130196361 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ฉตัรชนก  เพชรินทร์ 14,250.00                  9080490318 คา่จา้งธุรการโรงเรียน สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายมนตรี  ธานีรัตน์ 8,550.00                    9570302232 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายเท่ียง  หนูศรี 8,550.00                    9210237552 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายประสิทธ์ิ  ขวญัคีรี 8,550.00                    9839254545 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายณัฐนุกรณ์  เกลาฉีด 8,550.00                    9570142669 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายสุพจน์ บุตรนุช 8,550.00                    9260365872 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท เดือน ม.ค.66

นางละไม  ปาละกุล 8,550.00                    6611611568 ค่าจา้งนกัการภารโรง สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ยพุนาถ     สวนจนัทร์ 12,478.00                  9849594403 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ณิธฐ์ชิตา   ปานกง้ 14,250.00                  9852022156 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.กญัญารัตน์    วิสุทธยะรัตน์ 14,250.00                  6782230240 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายชนะ    ไชยณรงค์ 14,250.00                  9080672777 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy  สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ภิญประไพ   พนัธ์เล่ง 14,250.00                  9080460885 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี Labboy  สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ทศัน์วรรณ  รัตนแกว้ 8,550.00                    6700531527 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.กญัญพชัร  เพ่ิมเดช 8,550.00                    9877297574 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายเจษฎา  บวัมาก 8,550.00                    6621512724 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66

นางอารี  สายสวาท 8,550.00                    6768791575 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.ทศัน์วรรณ  รัตนแกว้ 1,000.00                    6700531527 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66

น.ส.กญัญพชัร  เพ่ิมเดช 1,000.00                    9877297574 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66

นายเจษฎา  บวัมาก 1,000.00                    6621512724 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66

นางอารี  สายสวาท 1,000.00                    6768791575 ค่าจา้งผูป้ฏิบติังานให้ส านกังาน สพม.พท เดือน ม.ค.66



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางเพญ็  เสมอภพ 276.00                       8010003859 ค่าน ้าด่ืมของ สพม.นศ
นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 1,603.93                    8010914169 คา่สาธารณูปโภค (คา่โทรศพัท)์ สพม.นศ ธ.ค. 65

นางวิมพวิ์ภา  รักสม 6,780.00                    4870400448 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางอุไร  พรหมปาน 2,408.00                    9081652591 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
น.ส.ธญัญวดี ทิพยล์าย 480.00                       9570161604 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายจตุรงค ์สุขแกว้ 480.00                       9080266167 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายประจวบ หนูเล่ียง 480.00                       9081963589 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสุกญัญา  ศิริชุม 2,836.00                    9809935129 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาริศา  คงมี 5,500.00                    9824364560 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาววาริพินทุ ์ จิตตารมย์ 6,080.00                    8010889741 ค่าใชจ่้ายในการประชุม


