
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางเบญจวรรณ ชูทอง 9,000.00                    xxxxxx9454 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                    xxxxxx6594 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    xxxxxx5455 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    xxxxxx0762 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                    xxxxxx1605 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    xxxxxx2914 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    xxxxxx0076 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                    xxxxxx9306 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                    xxxxxx3900 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    xxxxxx6465 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    xxxxxx0633 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                    xxxxxx6532 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                    xxxxxx9606 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    xxxxxx5213 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    xxxxxx9496 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวกนัยากานต ์ศรีชูทอง 9,000.00                    xxxxxx7993 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    xxxxxx2701 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                    xxxxxx7066 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวอรพิน     นาควงค์ 9,000.00                    xxxxxx8587 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    xxxxxx1247 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    xxxxxx7301 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    xxxxxx6077 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                    xxxxxx1627 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    xxxxxx5721 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9,000.00                    xxxxxx2557 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                    xxxxxx7069 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวญาณิศา จุลพงศ์ 9,000.00                    xxxxxx8338 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    xxxxxx5489 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางลลินตา ค  าสุวรรณ 9,000.00                    xxxxxx6655 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวสุรัสวดี พูนสุวรรณ 9,000.00                    xxxxxx6983 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวปรียาภรณ์ หมอยา 9,000.00                    xxxxxx1016 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    xxxxxx4458 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564, ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ 

2564



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                    xxxxxx4902 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    xxxxxx2558 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                    xxxxxx3056 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                    xxxxxx8766 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    xxxxxx5139 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                    xxxxxx4447 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                    xxxxxx5480 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    xxxxxx8797 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นายณัฐพงษ ์   สงัทอง 9,000.00                    xxxxxx6419 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวณัฐิการ์ ศรีวิไล 9,000.00                    xxxxxx8469 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    xxxxxx3562 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นางสาวเกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                    xxxxxx6630 คา่ตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

นายปรีดา  จนัทวี 16,830.00                  xxxxxx9542 คา่จา้งครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564


