
ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ xxxxxx2129 19,710.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ xxxxxx7189 24,320.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายธนกฤช  ผลศิริ xxxxxx7200 20,397.05                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวฐาปนี  จโนภาส xxxxxx3334 6,118.00                       ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวจิตติมา   นุ่นช่วย xxxxxx2292 23,870.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายอุดมศกัด์ิ   อกัษรน า xxxxxx1153 22,890.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ xxxxxx7322 22,430.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวสุวดี   เต่าทอง xxxxxx9836 19,440.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม xxxxxx5154 17,760.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง xxxxxx7996 19,710.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายสุเทพ   หนูเสน xxxxxx5065 14,950.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง xxxxxx0348 20,880.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ xxxxxx3604 23,320.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ xxxxxx3958 23,148.12                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) xxxxxx1110 22,580.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางกฤติยา   สุขเรือง xxxxxx4926 17,576.06                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวนฤมล  มณีโชติ xxxxxx1270 19,272.11                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส xxxxxx1049 23,860.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาววิภาวรรณ   เสมอภพ xxxxxx2901 15,710.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางศศิธร   บุญเกิด xxxxxx2399 14,890.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ xxxxxx1274 19,660.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวบุญสิตา   หนูด า xxxxxx7060 14,890.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายธเนศ   แซ่ด่าน xxxxxx0919 18,830.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง xxxxxx7544 19,470.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางชลาลยั   เพชรรัตน xxxxxx3828 23,120.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ xxxxxx2440 15,572.55                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นายณกฤช   บวัจนัทร์ xxxxxx8230 18,830.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

พนักงำนรำชกำร,คชจ.ไปรำชกำร,เงิยมืรำชกำร,วทิยำกรอิสลำม,ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดนิ,ค่ำตอบแทน

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม xxxxxx1762 18,830.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวภทัรวรรณ  จนัทร์กระจ่าง xxxxxx8101 17,250.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ xxxxxx4597 18,010.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวอุทุมภรณ์   สังขช่์วย xxxxxx2518 17,250.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางสาวนุสรา   คงทอง xxxxxx5542 13,110.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางจุรารัตน์  เกิดศิริ xxxxxx1459 17,250.00                     ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

นางชุติมา  วินิโย xxxxxx7323 16,830.00                     ค่าตอบแทนจา้งครูทรงคุณค่าแห่งแผน่ดิน

นายจตุพร  คลุมดวง xxxxxx9785 16,830.00                     ค่าตอบแทนจา้งครูทรงคุณค่าแห่งแผน่ดิน

นางจิราพร  รัตนกุล xxxxxx8050 17,600.00                     เงินยมืราชการ

นายชาญณรงค ์ รัตนบุรี xxxxxx8369 14,200.00                     เงินยมืราชการ

นางเสาวลกัษณ์  ใบมิเด็น xxxxxx3373 56,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นางสาวนิรมล  โตะ๊ตาม xxxxxx0650 16,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

รร.บางขนัวิทยา xxxxxx9967 16,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นายสมานศกัด์ิ  หวนัหนิ xxxxxx2393 24,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นางสาววานิตา้  ข  านุรักษ์ xxxxxx9080 64,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นางสาววรรณิภา  เรืองนอ้ย xxxxxx2389 24,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นายวิชิต  จ  าปีพนัธ์ xxxxxx9316 32,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

รร.กงหราพิชากร xxxxxx7365 64,000.00                     ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม

นางละอองทิพย ์ บุณยเกียรติ xxxxxx9521 284.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสุบรรณ์  เกราะแกว้ xxxxxx1916 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางยนิดี  คงทน xxxxxx8235 248.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสุรัชนี  อยูส่บาย xxxxxx5448 256.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ xxxxxx2474 272.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายชาญณรงค ์ รัตนบุรี xxxxxx8369 1,208.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวจรีรัตน์  สามารถ xxxxxx4880 204.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายไตรรงค ์ สาดแว xxxxxx2519 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสุจารี  สินภิบาล xxxxxx0948 292.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวจิราวสั  นินทะผล xxxxxx6637 286.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางฉวีวรรณ  เรืองเกิด xxxxxx3628 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางกชทกร  วฒิุมานพ xxxxxx2804 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสุมาลี  คงชู xxxxxx7581 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวยพุยงค ์ เกตุแกว้ xxxxxx8485 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางวนัเพญ็  ด าแกว้ xxxxxx6903 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวสรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม xxxxxx6888 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายวีระพนัธ์  โชติวนั xxxxxx2996 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป xxxxxx5621 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางมนัทนา  รัตนะรัต xxxxxx5945 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน xxxxxx9518 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาววาริพินทุ ์ จิตตารมย์ xxxxxx9741 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายอนุชา  กล่ินจนัทร์ xxxxxx3914 288.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางกนัยา  อกัษรทอง xxxxxx1122 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวรณิดา  อินนุพฒัน์ xxxxxx0921 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย xxxxxx0956 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวพนิดา  มณี xxxxxx6220 240.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสุนิสา  เพียรดี xxxxxx9009 300.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางชุติมา  พยหุกฤษ xxxxxx1298 288.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสมนึก  สงทิพย์ xxxxxx7094 200.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางอุไร  พรหมปาน xxxxxx2591 1,808.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายปวิท  เลือดฉิม xxxxxx6749 2,176.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายพิชยั  บุษรารัตน์ xxxxxx0856 1,640.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายกิตติศร  ไชยศร xxxxxx7000 1,160.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางจิราพร  รัตนกุล xxxxxx8050 1,576.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายอนุกูล  ชุมทอง xxxxxx3260 1,696.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายจรัญ  ชยัทองสุขทอง xxxxxx5361 1,000.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายปชานนท ์ ชนะราวี xxxxxx2183 960.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสุภาพ  เตม็รัตน์ xxxxxx7413 460.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายวิชยั  สุขพนัธ์ xxxxxx2735 600.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายประเสริฐ  ชีใหม่ xxxxxx4342 1,144.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสมพงษ ์ ปานหงษ์ xxxxxx2520 1,600.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ xxxxxx3044 1,692.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสาวนนัทรัตน์  ไพรัตน์ xxxxxx9602 2,200.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายประยรู  รักษก์  าเนิด xxxxxx7634 1,000.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายภูวไนย  รักษจ์  ารูญ xxxxxx9396 1,752.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสมพร  กาญจนพนัธุ์ xxxxxx2489 1,888.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสิทธิพร  นิลพฒัน์ xxxxxx4337 2,024.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายศรีวิชยั  คงจนัทร์ xxxxxx9750 730.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายการุณ  ชูช่วย xxxxxx2115 1,744.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวนิวร  ผิวกระดา้ง xxxxxx4148 816.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวอุษณีย ์ สัตยนนท์ xxxxxx6880 5,608.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายชยันุรักษ ์ ศรีวิสุทธ์ิ xxxxxx1523 17,520.00                     ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสันติ  นาดี xxxxxx4320 6,520.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายภานุวชัร  แกว้ล าหดั xxxxxx6221 936.00                          ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ xxxxxx9573 6,145.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ xxxxxx9573 1,670.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง xxxxxx4291 1,040.00                       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ xxxxxx3022 7,500.00                       ค่าชจ่้ายในการด าเนินการฯ

นายโยธิน  สุขศิริ xxxxxx2959 219.14                          คืนเงิน กบข.ใหผู้มี้สิทธิ

นางลดัดา  ค  าหนู xxxxxx4872 1,811.15                       คืนเงิน กบข.ใหผู้มี้สิทธิ

นายบุญเชษฐ์  ศรีเพช็ร xxxxxx4511 552.60                          คืนเงิน กบข.ใหผู้มี้สิทธิ

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ xxxxxx7637 2,940.00                       ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

นางสาวซลัมา  สุมาลี xxxxxx3327 1,860.00                       ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

นางสาวสุวณี  สงวนโสตร์ xxxxxx8721 240.00                          ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

นางสาวสรัลรัสม์ิ  เพชรศรีสม xxxxxx6888 720.00                          ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

นางวนัเพญ็  ด าแกว้ xxxxxx6903 600.00                          ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

นางสาววิภาวรรณ   เสมอภพ xxxxxx2901 720.00                          ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

นายหสันยั  พรหมมาน xxxxxx6074 600.00                          ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

นางสาวรักษช์นก  พราหมณี xxxxxx1825 420.00                          ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ


