
ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมำยเหตุ

น.ส.อมรรัตน์   อินเล่ียน 14,250.00                          xxxxxx2418 ครูธุรการ พ.ย. 62

น.ส.สุภลกัษณ์   ทองศรีนุ่น 14,250.00                          xxxxxx6361 ครูธุรการ พ.ย. 62

นางจนัฑิมา   พลสวสัด์ิ 14,250.00                          xxxxxx1507 ครูธุรการ พ.ย. 62

นายจารุ   ช่วยเก้ือ 8,550.00                            xxxxxx3709 ครูประจ าการพกันอน  ต.ค.62

นายไมตรี   เรืองเดช 8,550.00                            xxxxxx2751 ครูประจ าการพกันอน  ต.ค.62

นางวนัดี    แยม้พรหม 8,550.00                            xxxxxx2539 ครูประจ าการพกันอน  ต.ค.62

น.ส.ปรียาพร    แกว้มี 8,550.00                            xxxxxx1422 ครูประจ าการพกันอน  ต.ค.62

นายขจรศกัด์ิ     มองเสมอ 8,550.00                            xxxxxx2903 ครูประจ าการพกันอน  ต.ค.62

นายจารุ   ช่วยเก้ือ 8,550.00                            xxxxxx3709 ครูประจ าการพกันอนประจ าเดือน พ.ย.62

นายไมตรี   เรืองเดช 8,550.00                            xxxxxx2751 ครูประจ าการพกันอนประจ าเดือน พ.ย.62

นางวนัดี    แยม้พรหม 8,550.00                            xxxxxx2539 ครูประจ าการพกันอนประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ปรียาพร    แกว้มี 8,550.00                            xxxxxx1422 ครูประจ าการพกันอนประจ าเดือน พ.ย.62

นายขจรศกัด์ิ     มองเสมอ 8,550.00                            xxxxxx2903 ครูประจ าการพกันอนประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.เนตรชนก    สงประสพ 14,250.00                          xxxxxx9918 ครูพระราชด าริ ต.ค.62

น.ส.พฒัชรีญา    รัตนพนัธ์ 14,250.00                          xxxxxx0551 ครูพระราชด าริ ต.ค.62

น.ส.สมาพจัน์    ศรีสุวรรณ 14,250.00                          xxxxxx3178 ครูพระราชด าริ ต.ค.62

น.ส.เนตรชนก    สงประสพ 14,250.00                          xxxxxx9918 ครูพระราชด าริ   พ.ย.62

น.ส.พฒัชรีญา    รัตนพนัธ์ 14,250.00                          xxxxxx0551 ครูพระราชด าริ   พ.ย.62

น.ส.สมาพจัน์    ศรีสุวรรณ 14,250.00                          xxxxxx3178 ครูพระราชด าริ   พ.ย.62

น.ส.อมรรัตน์   อินเล่ียน 14,250.00                          xxxxxx2418 ครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.สุภลกัษณ์   ทองศรีนุ่น 14,250.00                          xxxxxx6361 ครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นางจนัฑิมา   พลสวสัด์ิ 14,250.00                          xxxxxx1507 ครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.สุดารัตน์      สวนแกว้ 11,880.00                          xxxxxx4754 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.ฟารีดา       ยอดเวียน 11,880.00                          xxxxxx7002 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.สุกญัญา    ยอดเวียน 11,880.00                          xxxxxx7010 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.สุไวบ๊ะ     อุมา 11,880.00                          xxxxxx2050 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.ซาปียา    รัตนศรีสุข 11,880.00                          xxxxxx9153 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

นายหสันยั     พรหมมาน 11,880.00                          xxxxxx6074 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.อลิวรรณ   สวา่งวงศ์ 11,880.00                          xxxxxx5655 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

นายพงศพิ์ชญ ์  จนัทวงศ์ 11,880.00                          xxxxxx9962 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

นายพรเทพ   เพชรไทยพงค์ 9,000.00                            xxxxxx4275 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

นายสุทธิพงษ ์  นกยงูทอง 9,000.00                            xxxxxx4291 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

ค่ำตอบแทนจ้ำงครู ต.ค. - พ.ย. 62



ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมำยเหตุ

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                            xxxxxx5976 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

นายสุนิทย ์      บ  ารุงพงศ์ 9,000.00                            xxxxxx3138 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.รักษช์นก   พราหมณี 9,000.00                            xxxxxx1825 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.นาตยา    นาคพนัธ์ 9,000.00                            xxxxxx3442 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

นายวรวชั    เอกาพนัธ์ 11,880.00                          xxxxxx7975 ค่าจา้ง จนท.ปฏิบติังานใหร้าชการ พ.ย.62

น.ส.อารยา   ขนุจิตร 14,250.00                          xxxxxx5310 ค่าจา้ง จนท.ประจ าหอ้งวิทยาศาสตร์  ต.ค.62

น.ส.อารยา   ขนุจิตร 14,250.00                          xxxxxx5310 ค่าจา้ง จนท.ประจ าหอ้งวิทยาศาสตร์  พ.ย.62

นายอาพร    พรหมสมบติั 8,550.00                            xxxxxx6191 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายจกัรวิทย ์  คงแป้น 8,550.00                            xxxxxx9432 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายเท่ียง    หนูศรี 8,550.00                            xxxxxx7552 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นางสุภิญญา    คงดี 8,550.00                            xxxxxx4054 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายประสิทธ์ิ   ขวญัคีรี 8,550.00                            xxxxxx4545 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายวรรณะ   ศกัด์ิจา้ย 8,550.00                            xxxxxx8526 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายณฐันุกรณ์ เกลาฉีด 8,550.00                            xxxxxx2669 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายด ารงเกียรติ   บุษบา 8,550.00                            xxxxxx0872 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายถาวร    เลาแกว้หนู 8,550.00                            xxxxxx9400 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายกุศล    ศรีพฒุ 8,550.00                            xxxxxx6146 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

น.ส.จรวยพร   เผือกบุญรอด 8,550.00                            xxxxxx9317 ค่าจา้ง นกัการภารโรง  ต.ค.62

นายอาพร    พรหมสมบติั 8,550.00                            xxxxxx6191 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายจกัรวิทย ์  คงแป้น 8,550.00                            xxxxxx9432 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายเท่ียง    หนูศรี 8,550.00                            xxxxxx7552 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นางสุภิญญา    คงดี 8,550.00                            xxxxxx4054 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายประสิทธ์ิ   ขวญัคีรี 8,550.00                            xxxxxx4545 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายวรรณะ   ศกัด์ิจา้ย 8,550.00                            xxxxxx8526 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายณฐันุกรณ์ เกลาฉีด 8,550.00                            xxxxxx2669 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายด ารงเกียรติ   บุษบา 8,550.00                            xxxxxx0872 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายถาวร    เลาแกว้หนู 8,550.00                            xxxxxx9400 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายกุศล    ศรีพฒุ 8,550.00                            xxxxxx6146 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

น.ส.จรวยพร   เผือกบุญรอด 8,550.00                            xxxxxx9317 ค่าจา้ง นกัการภารโรง พ.ย.62

นายธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 8,550.00                            xxxxxx9239 พนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถ ประจ าเดือนต.ค.62

น.ส.หน่ึงฤดี  จนัทร์ทิพย์ 8,550.00                            xxxxxx4635 พนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถ ประจ าเดือนต.ค.62

น.ส.ชฎาภรณ์   ฤกษช์ะงาย 8,550.00                            xxxxxx6975 พนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถ ประจ าเดือนต.ค.62

นายธีรพจน์  พิทกัษหิ์รัญพงศ์ 8,550.00                            xxxxxx9239 พนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถ ประจ าเดือนพ.ย.62

น.ส.หน่ึงฤดี  จนัทร์ทิพย์ 8,550.00                            xxxxxx4635 พนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถ ประจ าเดือนพ.ย.62
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น.ส.ชฎาภรณ์   ฤกษช์ะงาย 8,550.00                            xxxxxx6975 พนกังานพิมพดี์ด/พนกังานขบัรถ ประจ าเดือนพ.ย.62

น.ส.นิชา   ล  าดบัพงศ์ 14,250.00                          xxxxxx7097 ค่าจา้ง จนท.ประจ าหอ้งวิทยาศาสตร์  ต.ค.62

น.ส.ภทัรวรินทร์   ภู่ทรัพยมี์ 14,250.00                          xxxxxx8869 ค่าจา้ง จนท.ประจ าหอ้งวิทยาศาสตร์  ต.ค.62

น.ส.นิชา   ล  าดบัพงศ์ 14,250.00                          xxxxxx7097 ค่าจา้ง จนท.ประจ าหอ้งวิทยาศาสตร์  พ.ย.62

น.ส.ภทัรวรินทร์   ภู่ทรัพยมี์ 14,250.00                          xxxxxx8869 ค่าจา้ง จนท.ประจ าหอ้งวิทยาศาสตร์  พ.ย.62

น.ส.สาวิตรี    แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.พชัริญา   แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นายวโรดม    จนัทร์เรือง 9,000.00                            xxxxxx8910 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.เพญ็ผกา   ลอ้มเมือง 9,000.00                            xxxxxx7958 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ปิยะนุช   ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นางวนัวิสาข ์  ฤทธิรุตม ์ ชนะข า 9,000.00                            xxxxxx6532 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.พนัวิภา   ขาวสนิท 9,000.00                            xxxxxx2419 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ศิโรรัตน์  บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.กรรณิการ์   ชูบุญทอง 9,000.00                            xxxxxx7784 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส..ศุภรัตน์    ข  าตรี 9,000.00                            xxxxxx2425 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นางเบญจวรรณ   ชูทอง 9,000.00                            xxxxxx9454 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นางอารี    ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.เกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                            xxxxxx6630 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ลลินตา   หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.จิราพร   คงเปีย 9,000.00                            xxxxxx3562 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นายภาณุพงศ ์ เพชรนุย้ 9,000.00                            xxxxxx8797 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ชณญัรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                            xxxxxx6077 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ฉตัรยพุา    เสนป่ิน 9,000.00                            xxxxxx0643 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.วราภรณ์   คงใหม่ 9,000.00                            xxxxxx3129 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.พรพิมล    คงแกว้ 9,000.00                            xxxxxx5003 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.เสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                            xxxxxx5480 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นายณภทัร  เพชรานนท์ 9,000.00                            xxxxxx4902 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นางจาริยะ   ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                            xxxxxx7521 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.รัศมี    ศิลปะรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ณิชกานต ์   แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.รวินทนิ์ภา   ชูไกรไทย 9,000.00                            xxxxxx3955 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.น่ิมอนงค ์   ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.มาลี   จนัทร์คง 9,000.00                            xxxxxx0762 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.วิชราภรณ์   ปัจฉิม 9,000.00                            xxxxxx0076 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62
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น.ส.เสาวนนัท ์  แหนะหมดั 9,000.00                            xxxxxx0676 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

นางศิริวรรณ    ศรีนุกูล 9,000.00                            xxxxxx8766 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.พชัรี    ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ศิริกาญจน์   ราชมณี 9,000.00                            xxxxxx9980 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.สาวิตรี    แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.พชัริญา   แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นายวโรดม    จนัทร์เรือง 9,000.00                            xxxxxx8910 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.เพญ็ผกา   ลอ้มเมือง 9,000.00                            xxxxxx7958 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ปิยะนุช   ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นางวนัวิสาข ์  ฤทธิรุตม ์ ชนะข า 9,000.00                            xxxxxx6532 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.พนัวิภา   ขาวสนิท 9,000.00                            xxxxxx2419 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ศิโรรัตน์  บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.กรรณิการ์   ชูบุญทอง 9,000.00                            xxxxxx7784 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส..ศุภรัตน์    ข  าตรี 9,000.00                            xxxxxx2425 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นางเบญจวรรณ   ชูทอง 9,000.00                            xxxxxx9454 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นางอารี    ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.เกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                            xxxxxx6630 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ลลินตา   หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.จิราพร   คงเปีย 9,000.00                            xxxxxx3562 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นายภาณุพงศ ์ เพชรนุย้ 9,000.00                            xxxxxx8797 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ชณญัรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                            xxxxxx6077 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ฉตัรยพุา    เสนป่ิน 9,000.00                            xxxxxx0643 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.วราภรณ์   คงใหม่ 9,000.00                            xxxxxx3129 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.พรพิมล    คงแกว้ 9,000.00                            xxxxxx5003 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.เสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                            xxxxxx5480 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นายณภทัร  เพชรานนท์ 9,000.00                            xxxxxx4902 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นางจาริยะ   ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                            xxxxxx7521 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.รัศมี    ศิลปะรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ณิชกานต ์   แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.น่ิมอนงค ์   ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.มาลี   จนัทร์คง 9,000.00                            xxxxxx0762 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.วิชราภรณ์   ปัจฉิม 9,000.00                            xxxxxx0076 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.เสาวนนัท ์  แหนะหมดั 9,000.00                            xxxxxx0676 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นางศิริวรรณ    ศรีนุกูล 9,000.00                            xxxxxx8766 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62
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น.ส.พชัรี    ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ศิริกาญจน์   ราชมณี 9,000.00                            xxxxxx9980 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ฉตัรชนก    เพชรินทร์ 14,250.00                          xxxxxx0318 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล 14,250.00                          xxxxxx5592 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง 14,250.00                          xxxxxx0672 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.อุกากาญจน์    ปัญนะ 14,250.00                          xxxxxx5950 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ออ้ยใจ      ขนุก าแหง 14,250.00                          xxxxxx8925 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน ต.ค.62

น.ส.ฉตัรชนก    เพชรินทร์ 14,250.00                          xxxxxx0318 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส. สารัตน์    ยอดมงคล 14,250.00                          xxxxxx5592 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส. อาภรรัตน์    ชูดวง 14,250.00                          xxxxxx0672 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.อุกากาญจน์    ปัญนะ 14,250.00                          xxxxxx5950 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

น.ส.ออ้ยใจ      ขนุก าแหง 14,250.00                          xxxxxx8925 ค่าจา้งครูธุรการ  ประจ าเดือน พ.ย.62

นางเบญจวรรณ   นุ่นทอง 14,250.00                          xxxxxx5258 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

น.ส.กิตติยากรย ์ สมนึก 14,250.00                          xxxxxx3795 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

น.ส.วิไลพร   ช่วยมณี 14,250.00                          xxxxxx4866 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

นายมุนิด   แสงศรี 14,250.00                          xxxxxx2236 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

น.ส.ชิดชนก  หยูห่นูสิงห์ 14,250.00                          xxxxxx4048 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

น.ส.โบรินดา  หนูดว้ง 14,250.00                          xxxxxx4334 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

วา่ท่ี ร.ต.ธีรพงษ ์ ใจหมั้น 14,250.00                          xxxxxx5457 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

น.ส.กญัญารัตน์ วิสุทธยะรัตน์ 14,250.00                          xxxxxx0240 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

นายสิทธิชยั  แจ่มจรัส 14,250.00                          xxxxxx6208 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ต.ค.62

นางเบญจวรรณ   นุ่นทอง 14,250.00                          xxxxxx5258 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

น.ส.กิตติยากรย ์ สมนึก 14,250.00                          xxxxxx3795 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

น.ส.วิไลพร   ช่วยมณี 14,250.00                          xxxxxx4866 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

นายมุนิด   แสงศรี 14,250.00                          xxxxxx2236 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

น.ส.ชิดชนก  หยูห่นูสิงห์ 14,250.00                          xxxxxx4048 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

น.ส.โบรินดา  หนูดว้ง 14,250.00                          xxxxxx4334 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

วา่ท่ี ร.ต.ธีรพงษ ์ ใจหมั้น 14,250.00                          xxxxxx5457 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

น.ส.กญัญารัตน์ วิสุทธยะรัตน์ 14,250.00                          xxxxxx0240 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62

นายสิทธิชยั  แจ่มจรัส 14,250.00                          xxxxxx6208 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ย.62


