
ช่ือ - สกลุ จ านวนเงนิ เลขที่บัญชี หมายเหตุ

นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                   xxxxxx7002 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวสุกญัญา  ยอดเวียน 11,880.00                   xxxxxx7010 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวสุไวบะ๊  อุมา 11,880.00                   xxxxxx2050 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                   xxxxxx9153 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายหสันยั  พรหมมาน 11,880.00                   xxxxxx6074 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 11,880.00                   xxxxxx5655 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายพงศพิ์ชญ ์ จนัทวงศ์ 11,880.00                   xxxxxx9962 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายวรวชัร  เอกาพนัธ์ 11,880.00                   xxxxxx7975 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายอุกฤษฏ ์ เมฆแกว้ 14,850.00                   xxxxxx8787 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายรัฏกฤษ กาญจนาภรณ์ 14,850.00                   xxxxxx7591 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวนาตยา  นาคพนัธ์ 9,000.00                     xxxxxx3442 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวปาริฉตัร หนูเก้ือ 9,000.00                     xxxxxx3118 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายพรเทพ  เพชรไทยพงค์ 9,000.00                     xxxxxx4275 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                     xxxxxx4291 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                     xxxxxx5976 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                     xxxxxx0762 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวศิโรรัตน ์บญุกอง 9,000.00                     xxxxxx1605 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                     xxxxxx2914 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                     xxxxxx0076 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                     xxxxxx6465 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                     xxxxxx0633 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                     xxxxxx6532 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                     xxxxxx9496 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวกนัยากานต ์ศรีชูทอง 9,000.00                     xxxxxx7993 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวอรพิน     นาควงค์ 9,000.00                     xxxxxx8587 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                     xxxxxx1247 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                     xxxxxx7301 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวชณัญรัตน ์  ชุมขนุ 9,000.00                     xxxxxx6077 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                     xxxxxx1627 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9,000.00                     xxxxxx2557 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                     xxxxxx5489 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวสุรัสวดี พนูสุวรรณ 9,000.00                     xxxxxx6983 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวปรียาภรณ์ หมอยา 9,000.00                     xxxxxx1016 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏบัิติงานราชการ และค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564



ช่ือ - สกลุ จ านวนเงนิ เลขที่บัญชี หมายเหตุ

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                     xxxxxx2558 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                     xxxxxx5139 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                     xxxxxx1620 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                     xxxxxx4447 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวเสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                     xxxxxx5480 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นายภานุพงศ ์เพชรนุ้ย 9,000.00                     xxxxxx8797 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวณัฐิการ์ ศรีวิไล 9,000.00                     xxxxxx8469 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                     xxxxxx3562 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564


