
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                            xxxxxx2701 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                            xxxxxx0633 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                            xxxxxx9496 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                            xxxxxx0076 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวลลินตา หนูดว้ง 9,000.00                            xxxxxx6655 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวน่ิมอนงค ์ภิรมย์ 9,000.00                            xxxxxx2630 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.ชณญัรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                            xxxxxx6077 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                            xxxxxx6594 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                            xxxxxx5721 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                            xxxxxx5213 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                            xxxxxx1605 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                            xxxxxx6465 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวศิรกาญจน์ ราชมณี 9,000.00                            xxxxxx9980 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                            xxxxxx5139 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                            xxxxxx7301 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นายวโรดม จนัทร์เรือง 9,000.00                            xxxxxx8910 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นายณภทัร เพชรานนท์ 9,000.00                            xxxxxx4902 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                            xxxxxx8797 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวพนัวิภา ขาวสนิท 9,000.00                            xxxxxx2419 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                            xxxxxx3562 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                            xxxxxx0762 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.อรพิน     นาควงค์ 9,000.00                            xxxxxx8587 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาววราภรณ์ คงใหม่ 9,000.00                            xxxxxx3129 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 9,000.00                            xxxxxx8766 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                            xxxxxx2914 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวศรัณยพ์ร ศรีระษา 9,000.00                            xxxxxx7066 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวทิพวรรณ สมเทพ 9,000.00                            xxxxxx3056 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.เสาวนนัท ์แหนะหมดั 9,000.00                            xxxxxx0676 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางเบญจวรรณ ชูทอง 9,000.00                            xxxxxx9454 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางนาถยา  หมายประสงค์ 9,000.00                            xxxxxx7069 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 9,000.00                            xxxxxx9606 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.มาลิณี เสนเกล้ียง 9,000.00                            xxxxxx3413 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวสุภามาศ เลขยะวิจิตร 9,000.00                            xxxxxx1357 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.ณฐิัการ์ ศรีวิไล 7,838.71                            xxxxxx8469 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.อุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                            xxxxxx1247 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวกนกวรรณ จนัทวงศ์ 9,000.00                            xxxxxx4558 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2563, ค่าจ้างพี่เลีย้งเดก็พิการเรียนรวม ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2563



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
น.ส.เสาวลกัษณ์  เรืองฉาย 9,000.00                            xxxxxx5480 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                            xxxxxx1620 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.สุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                            xxxxxx4458 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

น.ส.เกศรัศม์ิ   เหมะจุฑา 9,000.00                            xxxxxx6630 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นายศิขรินทร์  ควรร าพึง 9,000.00                            xxxxxx2557 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

นางสาวอนุสรา  คงช่วย 9,000.00                            xxxxxx5825 ค่าจา้งพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563


