
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวกนัทรา  วิไชยเดช 44,550.00                  xxxxxx2257 ค่าจา้งธุรการโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทย ์ต.ค. - ธ.ค. 63

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                    xxxxxx6594 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    xxxxxx0762 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                    xxxxxx1605 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    xxxxxx2914 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    xxxxxx0076 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    xxxxxx6465 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    xxxxxx0633 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    xxxxxx6532 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    xxxxxx3900 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    xxxxxx5213 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    xxxxxx9496 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวกนัยากานต ์ศรีชูทอง 9,000.00                    xxxxxx7993 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    xxxxxx2701 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นาสาวอรพิน     นาควงค์ 9,000.00                    xxxxxx8587 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    xxxxxx7301 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    xxxxxx6077 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                    xxxxxx1627 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    xxxxxx5721 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9,000.00                    xxxxxx2557 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    xxxxxx7069 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                    xxxxxx8338 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางลลินตา ค  าสุวรรณ 9,000.00                    xxxxxx6655 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวสุรัสวดี พูนสุวรรณ 9,000.00                    xxxxxx6983 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    xxxxxx4458 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                    xxxxxx4902 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                    xxxxxx3056 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    xxxxxx8766 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                    xxxxxx8910 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    xxxxxx5139 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    xxxxxx1620 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                    xxxxxx4447 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

ค่าจ้างธุรการโครงการห้องเรียนพเิศษวทิย์ ต.ค. - ธ.ค. 63, ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดอืน ธ.ค. 63, เงินอุดหนุนทั่วไป 

2/2563 (มผู้ีจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว), ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    xxxxxx5480 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    xxxxxx8797 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นายณัฐพงษ ์   สงัทอง 9,000.00                    xxxxxx6419 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวณัฐิการ์ ศรีวิไล 9,000.00                    xxxxxx8469 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    xxxxxx3562 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                    xxxxxx2419 ค่าจา้งเหมาธุรการโรงเรียนประจ าเดือน ธ.ค. 63

นายครูทร  หนูทอง 6,008.00                    xxxxxx0032 เงินอุดหนุนทัว่ไป 2/2563 (มีผูจ้ดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว)

นางสุจารี  หนูแกว้ 5,600.00                    xxxxxx2316 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายธาวิน  สินเยน็ 6,050.00                    xxxxxx6674 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นางศิริวรรณ  ช่วยอกัษร 4,108.00                    xxxxxx4565 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 10,548.00                  xxxxxx9573 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ


