
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                            xxxxxx3056 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                            xxxxxx6465 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.ปรียาภรณ์ หมอยา 6,387.00                            xxxxxx1016 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวกนกวรรณ จนัทวงศ์ 9,000.00                            xxxxxx4558 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.ชณญัรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                            xxxxxx6077 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                            xxxxxx3900 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                            xxxxxx1620 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                            xxxxxx6532 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                            xxxxxx2425 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.เกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                            xxxxxx6630 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                            xxxxxx0762 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                            xxxxxx5139 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                            xxxxxx2419 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                            xxxxxx3562 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.อรพิน     นาควงค์ 9,000.00                            xxxxxx8587 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.เสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                            xxxxxx5480 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวน่ิมอนงค ์ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                            xxxxxx5721 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                            xxxxxx0633 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.เสาวนนัท ์แหนะหมดั 9,000.00                            xxxxxx0676 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                            xxxxxx7069 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.ณฐิัการ์ ศรีวิไล 9,000.00                            xxxxxx8469 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางเบญจวรรณ ชูทอง 9,000.00                            xxxxxx9454 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวพรพิมล คงแกว้ 9,000.00                            xxxxxx5003 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวลลินตา หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

ค่าตอบแทนจ้างเหมาเจ้าหน้าทีธุ่รการ ก.ค. 63, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต และ

ค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ ก.ค. 63



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                            xxxxxx7066 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.สุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                            xxxxxx4458 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                            xxxxxx8910 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9,000.00                            xxxxxx2557 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

น.ส.พชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                            xxxxxx4447 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นางสาวญาณิศา  จุลพงศ์ 9,000.00                            xxxxxx8338 ค่าตอบแทนจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ ก.ค. 63

นายภานุวชัร  แกว้ล าหดั 6,420.00                            xxxxxx6221 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นายสมบูรณ์  เรืองแกว้ 5,700.00                            xxxxxx9573 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางนิชนนัท ์ พงศเ์กษมพรกุล 35,915.00                          xxxxxx1912 ค่าใชจ่้ายในการประชุม

โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 5,002.75                            xxxxxx8346 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พ.ย. 62 - ม.ค. 63,เม.ย.63,พ.ค.63

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 2,000.00                            xxxxxx9825 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พ.ค. 63

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 180.00                               xxxxxx4299 ค่าน ้าด่ืมของส านกังาน

นายจตุพร  คลุมดวง 16,830.00                          xxxxxx9785 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63

นางสุไพ  รัตนนาคินทร์ 16,830.00                          xxxxxx1317 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63

นางวนิดา  จนัทรักษ์ 16,830.00                          xxxxxx4203 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63

นางกชกร  สิริกญัญกุล 16,830.00                          xxxxxx6768 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63

นางชุติมา  วินิโย 16,830.00                          xxxxxx7323 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63

นางนงพงา  ชูแกว้ 16,830.00                          xxxxxx5519 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63

นายช านิ  หนูสมจิตย์ 16,830.00                          xxxxxx1881 ค่าตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 63


