
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                          xxxxxx7002 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                          xxxxxx7010 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นางสาวสุไวบ๊ะ  อุมา 11,880.00                          xxxxxx2050 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                          xxxxxx9153 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายหสันยั  พรหมมาน 11,880.00                          xxxxxx6074 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 11,880.00                          xxxxxx5655 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายพงศพิ์ชญ ์ จนัทวงศ์ 11,880.00                          xxxxxx9962 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายวรวชัร  เอกาพนัธ์ 11,880.00                          xxxxxx7975 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายอุกฤษฏ ์ เมฆแกว้ 14,850.00                          xxxxxx8787 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                          xxxxxx7591 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นางสาวนาตยา  นาคพนัธ์ 9,000.00                            xxxxxx3442 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นางสาวปาริฉตัร หนูเก้ือ 8,700.00                            xxxxxx3118 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                            xxxxxx4275 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                            xxxxxx4291 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                            xxxxxx5976 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายสุนิตย ์ บ  ารุงพงศ์ 9,000.00                            xxxxxx3138 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

นายหนูชม  ชุ่มคง 9,000.00                            xxxxxx3214 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ มิ.ย. 63

น.ส.เกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                            xxxxxx6630 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวสุภามาศ เลขยะวิจิตร 3,000.00                            xxxxxx1357 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                            xxxxxx6465 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวลลินตา หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวศิรกาญจน์ ราชมณี 9,000.00                            xxxxxx9980 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                            xxxxxx6532 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
น.ส.อรพิน     นาควงค์ 9,000.00                            xxxxxx8587 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวน่ิมอนงค ์ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                            xxxxxx8797 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                            xxxxxx0633 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                            xxxxxx2425 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
น.ส.ชณญัรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                            xxxxxx6077 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
น.ส.มาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                            xxxxxx3413 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

ค่าตอบแทนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการ มิ.ย. 63, ค่าตอบแทนจ้างเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63, ค่าตอบแทนจ้างเหมาพีเ่ลีย้งเด็กพิการเรียนรวม 

ม.ิย. 63, ค่าตอบแทนจ้างเหมาธุรการโครงการห้องเรียนวทิย์ฯ มิ.ย. 63,  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                            xxxxxx8766 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                            xxxxxx1620 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
น.ส.นิสาชล    มะศรี 9,000.00                            xxxxxx5489 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                            xxxxxx5721 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
น.ส.สุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                            xxxxxx4458 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63
นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                            xxxxxx7069 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางสาวพรพิมล คงแกว้ 9,000.00                            xxxxxx5003 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

น.ส.ณฐิัการ์ ศรีวิไล 9,000.00                            xxxxxx8469 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                            xxxxxx1627 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางเบญจวรรณ ชูทอง 9,000.00                            xxxxxx9454 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                            xxxxxx0076 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

น.ส.อุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                            xxxxxx1247 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9,000.00                            xxxxxx2557 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางสาวอนุสรา  คงช่วย 9,000.00                            xxxxxx5825 ค่าตอบแทนจา้งเหมาพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม มิ.ย. 63

น.ส.พชัราพรรณ เมฆใหม่ 6,900.00                            xxxxxx4447 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 63

นางสาวกนัทรา  วิไชยเดช 14,850.00                          xxxxxx2257 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโครงการห้องเรียนวิทยฯ์ มิ.ย. 63

โรงเรียนสตรีพทัลุง 5,000.00                            xxxxxx6263 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563


