
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน หมายเหตุ
นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                            xxxxxx6465 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวกนัยากานต ์ศรีชูทอง 9,000.00                            xxxxxx7993 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.ปรียาภรณ์ หมอยา 9,000.00                            xxxxxx1016 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.สุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                            xxxxxx4458 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวน่ิมอนงค ์ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                            xxxxxx3562 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวกนกวรรณ จนัทวงศ์ 9,000.00                            xxxxxx4558 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                            xxxxxx0633 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                            xxxxxx8910 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                            xxxxxx6532 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.ชณญัรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                            xxxxxx6077 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.อรพิน     นาควงค์ 9,000.00                            xxxxxx8587 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                            xxxxxx8797 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวลลินตา หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวรสนานิง สะนิ 8,419.00                            xxxxxx2558 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                            xxxxxx5721 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายวรธน ขอจิตตเ์มตต์ 9,000.00                            xxxxxx0478 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                            xxxxxx2425 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                            xxxxxx1620 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                            xxxxxx7066 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสุรัสวดี พนูสุวรรณ 8,419.00                            xxxxxx6983 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                            xxxxxx7069 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.ณฐิัการ์ ศรีวิไล 9,000.00                            xxxxxx8469 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ, ค่าจ้างเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานราชการ, ค่าจ้างครูธุรการห้องเรียนพิเศษวทิย์, ค่าจ้างพี่เลีย้งเดก็พิการเรียนรวม

ประจ าเดอืนสิงหาคม 2563, ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวกิฤตประจ าเดอืนมิถุนายน-สิงหาคม 2563,  ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครูนครศรีฯ

 ป่วยใน, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดท าคลิปวดีโีอ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                            xxxxxx0076 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9,000.00                            xxxxxx2557 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

น.ส.พชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                            xxxxxx4447 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                          xxxxxx7002 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                          xxxxxx7010 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวสุไวบ๊ะ  อุมา 11,880.00                          xxxxxx2050 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                          xxxxxx9153 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายหสันยั  พรหมมาน 11,880.00                          xxxxxx6074 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 11,880.00                          xxxxxx5655 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายพงศพิ์ชญ ์ จนัทวงศ์ 11,880.00                          xxxxxx9962 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายวรวชัร  เอกาพนัธ์ 11,880.00                          xxxxxx7975 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายอุกฤษฏ ์ เมฆแกว้ 14,850.00                          xxxxxx8787 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                          xxxxxx7591 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวนาตยา  นาคพนัธ์ 9,000.00                            xxxxxx3442 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวปาริฉตัร หนูเก้ือ 9,000.00                            xxxxxx3118 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                            xxxxxx4275 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                            xxxxxx4291 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                            xxxxxx5976 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายหนูชม  ชุ่มคง 9,000.00                            xxxxxx3214 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางสาวอนุสรา  คงช่วย 9,000.00                            xxxxxx5825 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวมประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายธนพฒัน์ สุขสม 36,100.00                          xxxxxx9684 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤตประจ าเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563

นางสาวกนัทรา  วิไชยเดช 14,850.00                          xxxxxx2257 ค่าจา้งครูธุรการห้องเรียนพิเศษวิทยป์ระจ าเดือนสิงหาคม 2563

นางพมรศรี  ชูรัตน์ 9,213.00                            xxxxxx4369 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีฯ ป่วยใน

นางนชัพร  ก าเนิดรักษา 8,000.00                            xxxxxx9066 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีฯ ป่วยใน

นางสาวสุขฤทยั  เพชรลว้น 9,600.00                            xxxxxx4192 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีฯ ป่วยใน

นางแสงรัตน์  รัตนฤทธ์ิ 548.00                               xxxxxx9597 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางจิรา  ชูช่วย 4,358.40                            xxxxxx9162 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวธฤตา  ชนะสิทธ์ิ 600.00                               xxxxxx2506 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวขวญัจิรา  รัตนพงศ์ 1,476.00                            xxxxxx1527 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ 3,816.00                            xxxxxx2474 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 30,190.00                          xxxxxx1912 ค่าใชจ่้ายในการประชุมต่างๆ
นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 13,660.00                          xxxxxx9573 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวมประจ าเดือนสิงหาคม 2563

นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 1,470.00                            xxxxxx9573 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสุรเชษฐ์  บวัแกว้ 3,000.00                            xxxxxx1118 ค่าใชจ่้ายในการจดัท าคลิปวีดีโอ
นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 896.00                               xxxxxx9573 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ


