
ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมำยเหตุ

โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติฯ 10,000.00                          xxxxxx2735 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจ าเดือนต.ค.-พ.ย. 62

นางสาวรณิดา  อินนุพฒัน์ 2,952.00                            xxxxxx0921 เบิก คชจ.เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 144.00                               xxxxxx4299 ซ้ือน ้าด่ืมของส านกังานเดือน ม.ค. 63

นางสาวกนัทรา  วิไชยเดช 14,850.00                          xxxxxx2257 ค่าจา้งธุรการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยฯ์

นายสุทธิเกียรติ  เดชสุข 9,000.00                            xxxxxx6030 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                            xxxxxx7069 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                            xxxxxx7066 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวรัศมี ศิลปะรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                            xxxxxx8910 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวพรพิมล คงแกว้ 9,000.00                            xxxxxx5003 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวน่ิมอนงค ์ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                            xxxxxx2419 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวเพญ็ผกา ลอ้มเมือง 9,000.00                            xxxxxx7958 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                            xxxxxx0076 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                            xxxxxx3562 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวศิรกาญจน์ ราชมณี 9,000.00                            xxxxxx9980 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 3,190.00                            xxxxxx1620 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                            xxxxxx1620 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวกนัยากานต ์ศรีชูทอง 9,000.00                            xxxxxx7993 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                            xxxxxx0633 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                            xxxxxx5455 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                            xxxxxx8797 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                            xxxxxx4902 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาววราภรณ์ คงใหม่ 9,000.00                            xxxxxx3129 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวกนกวรรณ จนัทวงศ์ 9,000.00                            xxxxxx4558 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                            xxxxxx0762 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                            xxxxxx8766 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

เบิกค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำอินเทอร์เน็ต ต.ค. 62, ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร,  ค่ำตอบแทนจ้ำงธุรกำรโรงเรียน ม.ค. 63



ช่ือ - สกุล จ ำนวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมำยเหตุ

นางวนัวิสาข ์ฤทธิรุตม ์ชนะข า 9,000.00                            xxxxxx6532 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวฉตัรยพุา เสนป่ิน 9,000.00                            xxxxxx0643 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย 9,000.00                            xxxxxx3955 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางเบญจวรรณ ชูทอง 9,000.00                            xxxxxx9454 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                            xxxxxx5139 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวศุภรัตน์ ข  าตรี 9,000.00                            xxxxxx2425 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวลลินตา หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาววิชุตา แกว้เรือง 9,000.00                            xxxxxx1627 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                            xxxxxx3056 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน ม.ค. 63


