
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

กิตติชยั  ไชยศร 12,000.00                  xxxxxx7000 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

จิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 12,000.00                  xxxxxx6698 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

โชคดี เภรีภาศ 9,400.00                    xxxxxx4348 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ณภคั อินทร์ปาน 4,000.00                    xxxxxx9191 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 8,000.00                    xxxxxx9602 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ปัญญธิดา  อตับุตร 9,000.00                    xxxxxx4530 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

พรทิพย ์ อุปถมัภ์ 10,000.00                  xxxxxx1648 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ขจรจิตร  ตะหมงั 9,000.00                    xxxxxx1978 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ธาวิน  สินเยน็ 3,500.00                    xxxxxx6674 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

กฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 11,800.00                  xxxxxx1185 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ชาลิสา ส้มเขียวหวาน 12,000.00                  xxxxxx2155 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

วิลาศ   จิตตม์ัน่ 8,000.00                    xxxxxx8304 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

อรชา  แกว้บุญชู 4,000.00                    xxxxxx8713 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

จิตรา  สงัขเ์ก้ือ 12,000.00                  xxxxxx7580 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 10,000.00                  xxxxxx8606 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

จุไรรัตน์  หม่ืนทิพย์ 5,000.00                    xxxxxx8838 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ทวีศกัด์ิ  รัตนจิตต์ 7,400.00                    xxxxxx9132 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุนีย ์ แกว้เมือง 12,000.00                  xxxxxx5245 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

เจนจิตต ์ สุขรุ่ง 6,000.00                    xxxxxx7925 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

โชคดี  ใจแน่ 9,600.00                    xxxxxx4946 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ดุษฎี   ชายภกัตร์ 8,200.00                    xxxxxx2007 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

อารีย ์ อุดมดี 12,000.00                  xxxxxx2502 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

อุดมศรี   บวัแกว้ 9,400.00                    xxxxxx2935 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ณหทยั  อนุจร 11,800.00                  xxxxxx5619 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

วิภา   ไอยราคม 12,000.00                  xxxxxx8519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุพฒัตรา  แคลว้ภยั 10,200.00                  xxxxxx2617 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ณัฎฐชล จนัทร์สุวรรณ 11,800.00                  xxxxxx3361 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

อดใจ  ทองค า 12,000.00                  xxxxxx1313 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ธญัญชล จิระภคัฆนากร 12,000.00                  xxxxxx0578 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

พชัรีย ์  เอียดแกว้ 24,000.00                  xxxxxx5314 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุธี  พนัธุ์พิพฒัน์ 8,000.00                    xxxxxx9376 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ค่าเช่าบ้าน ประจ าเดอืนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563



วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 8,400.00                    xxxxxx7738 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

นราวดี ชูแกว้ 18,000.00                  xxxxxx0890 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

พริตา ยอดสุรางค์ 12,000.00                  xxxxxx8143 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

พวงเพญ็   รักทอง 15,200.00                  xxxxxx7723 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สมพงษ ์ ศรีจนัทร์ 11,200.00                  xxxxxx2578 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

อนุพงศ ์กาสสุวรรณ 9,000.00                    xxxxxx4257 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

วธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 8,000.00                    xxxxxx8104 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุดาจิตร์  สกุณา 12,000.00                  xxxxxx5934 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุภา   นาวารัตน์ 12,000.00                  xxxxxx9993 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

อนนัต ์  ผลอินทร์ 6,400.00                    xxxxxx5335 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ฉตัรพิไล  จนัทร์ราม 5,000.00                    xxxxxx5858 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สมบูรณ์   เรืองแกว้ 6,000.00                    xxxxxx9573 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ภานุวชัร  แกว้ล าหดั 12,000.00                  xxxxxx6221 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ยนิดี   คงทน 7,000.00                    xxxxxx8235 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

วิเชียร  ปาณะพงศ ์ 12,000.00                  xxxxxx2474 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุบรรณ์   เกราะแกว้ 12,000.00                  xxxxxx1916 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

รัตน์นรี  วโรสุข 12,000.00                  xxxxxx3254 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

พรทิพย ์ เกิดสม 12,000.00                  xxxxxx2223 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

กนัยา   อกัษรทอง 12,000.00                  xxxxxx1122 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

รณิดา  อินนุพฒัน์ 12,000.00                  xxxxxx0921 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุวิจกัขณ์  สายช่วย 9,200.00                    xxxxxx0956 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุนิสา  เพียรดี 6,000.00                    xxxxxx9009 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

พาตวรรณ  ปรุเขตต์ 12,000.00                  xxxxxx7637 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ยพุยงค ์ เกตุแกว้ 12,000.00                  xxxxxx8485 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

วนัเพญ็   ด าแกว้ 3,500.00                    xxxxxx6903 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 5,000.00                    xxxxxx5201 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สาคร สุภทัรประทีป 10,000.00                  xxxxxx5621 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

สุจารี   สินภิบาล 8,000.00                    xxxxxx0948 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ฉวีวรรณ   เรืองเกิด 6,000.00                    xxxxxx3628 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ชุติมา  พยหุกฤษ 5,000.00                    xxxxxx1298 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

ไตรรงค ์ สาดแว  12,000.00                  xxxxxx2519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

จิตติมา  เพชรมณีูย์ 12,000.00                  xxxxxx8340 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดั ประจ าเดือน ต.ค. - พ.ย. 63


