
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายวิยทุธ  ชายพรหม 848.82                       8151048824 คืนเงิน กบข.รายนางชุติมา  ชายพรหม
นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงค์ 39,440.00                  8160889593 เงินยมืราชการ บย.22/2566 คชจ.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการสถานศึกษาปลอดภยั

นางสาวสุชาดา  สจัจากุล 2,030.86                    7200486981 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศพัท)์ สพม.พท เดือน ม.ค. 66

นางจิฬาภรณ์  สุรินทร์แกว้ 28,500.00                  6606332435 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2566

นางสาวบุษกร  พนัรังสี 28,500.00                  7790666053 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2566

นางสาวปาริตา  สระบวั 28,500.00                  9867117484 ค่าจา้งครูโรงเรียนพระราชด าริประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2566

นางสาวพรทิพย ์ สงัหาด 1,603.86                    8010914169 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศพัท)์ สพม.นศ เดือน ม.ค. 66

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 4,950.00                    8161502129 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 6,050.00                    8161707189 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นายธนกฤช  ผลศิริ 6,100.00                    8161707200 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 3,200.00                    9520233334 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 5,900.00                    8150072292 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 5,550.00                    7790237322 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 5,350.00                    4870189836 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 4,700.00                    4870255154 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 4,800.00                    4870107996 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นายสุเทพ   หนูเสน 3,750.00                    3630265065 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 5,650.00                    8260230348 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 5,650.00                    8151763604 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 5,550.00                    8150093958 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 5,600.00                    8200051110 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางกฤติยา   สุขเรือง 6,050.00                    8150014926 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 5,300.00                    8130211270 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 5,750.00                    8150361049 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางศศิธร   บุญเกิด 3,750.00                    7790362399 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 4,900.00                    7790151274 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 3,600.00                    9841977060 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นายธเนศ   แซ่ด่าน 4,700.00                    4870050919 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 4,850.00                    8021417544 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 5,750.00                    8021273828 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 5,850.00                    8020062440 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

คนืเงิน กบข., เงินยมืราชการ, ค่าสาธารณูปโภค,ค่าจ้างครูโรงเรียนพระราชด าริประจ าเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2566, ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ (ตกเบิกเลื่อนขั้น) ปนระจ าเดอืนตุลาคม 2565 - กุมภาพนัธ์ 2566, ค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลาครูดูแลนักเรียน

พกันอน



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายณกฤช   บวัจนัทร์ 4,600.00                    4870288230 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 4,500.00                    9520171762 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 4,400.00                    8010684597 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวนุสรา   คงทอง 3,350.00                    9858675542 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 3,200.00                    4870204754 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 4,000.00                    8160889593 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 2,900.00                    7790533142 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 3,850.00                    4870337975 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (ตกเบิกเล่ือนขั้น) ปนระจ าเดือนตุลาคม 2565 - กมุภาพนัธ์ 2566)

เงินสวสัดิการหอพกัโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 117,600.00                8261309649 ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาครูดูแลนกัเรียนพกันอน รร.เฉลิมพระเกียรติฯ


