
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ

นางดวงพร  นุสถิตย์ 60,872.00                          xxxxxx0141 ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562

นางจิราภรณ์  จ  านอง 6,064.00                            xxxxxx4382 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ทุน มทศ.รุ่น 11

น.ส.รัศมี    ศิลปะรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นางจาริยะ   ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                            xxxxxx5721 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.สุภามาศ   เลขยะวิจิตร 9,000.00                            xxxxxx1357 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นายคาเชน   เวชสาร 9,000.00                            xxxxxx9306 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.พนัวิภา   ขาวสนิท 9,000.00                            xxxxxx2419 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นายวโรดม    จนัทร์เรือง 9,000.00                            xxxxxx8910 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.พชัรี    ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ณิชกานต ์   แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นางอารี    ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.พชัริญา   แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.เจนจิรา    ชูไกรไทย 9,000.00                            xxxxxx3900 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นางศิริวรรณ    ศรีนุกูล 9,000.00                            xxxxxx8766 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ศิริกาญจน์   ราชมณี 9,000.00                            xxxxxx9980 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นางวนัวิสาข ์  ฤทธิรุตม ์ ชนะข า 9,000.00                            xxxxxx6532 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.มาลี   จนัทร์คง 9,000.00                            xxxxxx0762 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.สาวิตรี    แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ธญัชนก   คงภกัดี 9,000.00                            xxxxxx0633 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นางเบญจวรรณ   ชูทอง 9,000.00                            xxxxxx9454 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส..ศุภรัตน์    ข  าตรี 9,000.00                            xxxxxx2425 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.เสาวนนัท ์  แหนะหมดั 9,000.00                            xxxxxx0676 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.จิราพร   คงเปีย 9,000.00                            xxxxxx3562 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.กนกวรรณ   จนัทวงศ์ 9,000.00                            xxxxxx4558 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.สุวนนัท ์  ฤทธิรงค์ 9,000.00                            xxxxxx5139 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.น่ิมอนงค ์   ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.วราภรณ์   คงใหม่ 9,000.00                            xxxxxx3129 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ฉตัรยพุา    เสนป่ิน 9,000.00                            xxxxxx0643 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,250.00                          xxxxxx1036 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนตุลาคม 2562

น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,250.00                          xxxxxx1036 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562

น.ส.กมลวรรณ   ห่อหุ้ม 14,250.00                          xxxxxx1036 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นายสมรักษ ์   สังเก้ือ 8,550.00                            xxxxxx0337 ค่าจา้งนกัการภารโรงประจ าเดือนตุลาคม 2562

ค่าไฟฟ้าประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2562,ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ,ค่าจ้างธุรการ,นักการภารโรง,ครูขาดแคลนขั้นวกิฤต ต.ค-ธค 2562



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ

นายสมรักษ ์   สังเก้ือ 8,550.00                            xxxxxx0337 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562

น.ส.ศิโรรัตน์  บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.นิสาชล    มะศรี 9,000.00                            xxxxxx5489 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นายสุทธิเกียรติ   เดชสุข 9,000.00                            xxxxxx6030 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นายณฐัพงษ ์   สังทอง 9,000.00                            xxxxxx6419 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นางนาถยา   หมายประสงค์ 9,000.00                            xxxxxx7069 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ปิยะนุช   ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.เกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                            xxxxxx6630 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ทิพวรรณ  สมเทพ 9,000.00                            xxxxxx3056 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นายณภทัร  เพชรานนท์ 9,000.00                            xxxxxx4902 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.วิชราภรณ์   ปัจฉิม 9,000.00                            xxxxxx0076 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ลลินตา   หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

นายสุทธิเกียรติ   เดชสุข 9,000.00                            xxxxxx6030 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าเดือนธนัวาคม 2562

น.ส.ป.สลิล     พรหมนิล 14,250.00                          xxxxxx4324 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤตประจ าเดือนตุลาคม 2562

น.ส.ป.สลิล     พรหมนิล 14,250.00                          xxxxxx4324 ค่าจา้งครูขาดแคลนขั้นวิกฤตประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562


