
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

สวสัดิการโรงเรียนขนอมพิทยา 93,471.50                  8130054779 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สวสัดิการโรงเรียนสิชลคุณาธาร 1,955.00                    8136010056 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ช.พ.ค.จงัหวดันครศรีฯ 1,071,000.00             3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ช.พ.ส.จงัหวดันครศรีฯ 187,473.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ค.ส่วนแยกพทัลุง 452,253.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

เงินสงเคราะห์ช.พ.ส.ส่วนแยกพทัลุง 87,826.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูส่วนแยกพทัลุง 10,661,875.44           9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 28,606,375.96           8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 224,828.02                8071022063 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ เงินกูน้.ส.โสพิศ  สงประสพ 13,100.00                  2191069320 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยะลา เงินกู ้นายสหรัฐ  ปานศรี 8,000.00                    9326008061 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เงินกู ้นายสุธน  ประดบัศรี 12,000.00                  8031030510 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั เงินกู ้นส.จิราภรณ์  มาชาตรี 11,350.00                  0591027763 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูระนอง เงินกู ้น.ส.จิดาภา  อาวธุเพชร 25,700.00                  8061031892 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการครู ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช (ชพค.) 1,029,000.00             3890034802 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดันครศรีธรรมราช (ชพส.) 282,739.00                3890034810 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 7,540,594.82             8011008331 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดัพทัลุง (ชพค.) 357,875.00                9081006312 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านกังา สกสค.จงัหวดัพทัลุง (ชพส.) 93,955.00                  9081035436 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง 4,387,404.34             9081025074 หน้ีบุคคลท่ี 3 ขา้ราชการบ านาญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

นายเจษฎา   กาญจนพนัธ์ 23,010.00                  8161502129 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

น.ส.คนึงนิตย ์  สุคนธรัตน์ 28,220.00                  8161707189 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นายธนกฤช  ผลศิริ 19,730.57                  8161707200 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวฐาปนี  จโนภาส 14,820.00                  9520233334 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวจิตติมา   ศรีสุวรรณ (นุ่นช่วย) 27,660.00                  8150072292 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นายตะวนั  แพรกนกแกว้ 26,040.00                  7790237322 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวสุวดี   เต่าทอง 13,043.60                  4870189836 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางอุบลรัตน์   กฐินหอม 12,360.78                  4870255154 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาววิภารัตน์   ป่ากวา้ง 22,910.00                  4870107996 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

หนีบุ้คคลที่ 3 ข้าราชการครูและข้าราชการบ านาญ ประจ าเดอืนมถุินายน 2565, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.นศ และ สพ

ม.พท มถุินายน 2565, เงินยมืราชการ, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพบุคคล HCEC,ค่าจ้างเหมาพี่เลีย้งเดก็พกิาร 

สพม.พทัลุง เดอืน พ.ค. 65,  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีน เดอืน พ.ค. 65, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, ค่าเช่าบ้านราชการครู

สพม.นศ และสพม.พทเดอืนมถุินายน 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายสุเทพ   หนูเสน 17,550.00                  3630265065 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นายกิตติศกัด์ิ   โปณะทอง 25,580.00                  8260230348 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

น.ส.สุภาวดี  ทองแกว้ 27,080.00                  8151763604 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นายปราโมทย ์  อคัคีสุวรรณ 26,906.47                  8150093958 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางอรัญญา   ไทยก าเหนิด(ช่วยนาค) 21,157.92                  8200051110 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางกฤติยา   สุขเรือง 21,913.86                  8150014926 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวนฤมล  มณีโชติ 21,090.23                  8130211270 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางปิยภรณ์   ศรีสุขใส 19,271.61                  8150361049 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางศศิธร   บุญเกิด 17,550.00                  7790362399 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวกุศลิน   ทิพยม์โนสิงห์ 22,960.00                  7790151274 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวบุญสิตา   หนูด า 17,520.00                  9841977060 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นายธเนศ   แซ่ด่าน 21,720.00                  4870050919 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวสุพตัรา   ทองเรือง 21,300.00                  8021417544 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางชลาลยั   เพชรรัตน์ 14,932.22                  8021273828 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางวลยัพร   รักสิทธ์ิ 13,540.64                  8020062440 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นายณกฤช   บวัจนัทร์ 17,886.17                  4870288230 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางธญัญรัตน์   เทพเนียม 21,210.00                  9520171762 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี   จิรัญเวทย์ 15,555.28                  8010684597 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวนุสรา   คงทอง 14,260.00                  9858675542 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวสุดารัตน์  สวนแกว้ 11,050.00                  4870204754 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวมกุมณีย ์ ภูวงศ์ 17,570.00                  8160889593 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาววริษฐา  สุขยอ้ย 14,216.00                  7790533142 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นายวรวชั  เอกาพนัธุ์ 16,850.00                  4870337975 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช 95,820.65                  8011008331 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.นศ มิถุนายน 2565

นางสาวมนญัชยา ดอกกฐิน 17,850.00                  9520592261 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

น.ส.ดาริณี แกว้ด า 17,850.00                  8680210900 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นายอิสมาแอล บินโซ๊ะ 17,850.00                  9290729597 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นางกุสุมา ขาวรมย์ 17,850.00                  9080814806 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นางสาวอลิวรรณ สวา่งวงศ์ 17,850.00                  9862485655 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นางสาวปิยะนุช ชูปาน 17,850.00                  9080549606 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นางสาวธิดารัตน์ สุขมาก 17,079.00                  6614210017 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นางสาวพนิดา เกล้ียงสิน 17,850.00                  9824136819 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นางสาวเกษรัศม์ิ เหมะจุฑา 17,850.00                  9854726630 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ สพม.พท มิถุนายน 2565

นายภิรมย ์ สกุลวงค์ 12,600.00                  8280381007 เงินยมืราชการ.12/2565 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการการจดัการเรียนรวมฯ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวสรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 6,648.00                    8160755201 เงินยืมราชการ.13/2565 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

นางสาวเสาวลกัษณ์  พระสงฆ์ 7,300.00                    9811818479 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพบุคคล HCEC รร.สตรีทุ่งสง

นายโชติวิชญ ์ สุกพรหม 7,540.00                    8680315834 คา่จา้งเหมาพ่ีเล้ียงเดก็พิการ สพม.พทัลุง เดือน พ.ค. 65

นางสาวสิริยาภา  ล่องจิตตธ์รรม 26,730.00                  3890163297 คา่จา้งครูผูส้อนภาษาจีน ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม เดือน พ.ค. 65

นางสาวธฤตา  ชนะสิทธ์ิ 4,630.00                    8013012506 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
นายสมชาย  รองเหลือ 6,000.00                    4860159209 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นางสุกญัญา  ศริชุม 12,000.00                  9809935129 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นายธิติภทัร  ไพช านาญ 4,000.00                    9130475104 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.ประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 4,300.00                    9865827956 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.เพียงดาว  ศรีแกว้ 4,000.00                    7820202408 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นางวิลาสินี  ปานเพชร 6,000.00                    9040176515 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.ลดัดา  แสงจนัทร์ 5,000.00                    9570229268 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.สุวรรณษา  เหมะรักษ์ 4,800.00                    9570417900 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นายตุลยวตั  เขียวจีน 5,000.00                    9131278825 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นายณรงค ์ ทองเทพ 3,000.00                    9081360612 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นายสุรชน น่ิมดวง 8,000.00                    9130221765 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นางรุ่งระวี สาเหล็ม 5,000.00                    9131333230 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นางดวงแข กาวชู 6,000.00                    9081345826 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นางวิไลลกัษณ์  เมืองสง 5,000.00                    9210269667 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.พท เดือนมิถุนายน 2565

นายจิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 6,000.00                    8150206698 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                    8010054348 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายชรินทร์  สมทรง 6,000.00                    8150135405 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายอรุณรักษ ์ จนัทร์ศรี 9,000.00                    4870424185 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางกฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00                    8161031185 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00                    8011112155 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 6,000.00                    8010138606 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                    8281095245 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางณหทยั  อนุจร 5,900.00                    8151185619 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00                    8151258519 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00                    8151452617 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสาววิภาวดี จนัทร์ทอง 6,000.00                    8260233347 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสาวจีระภา บุญไชย 5,000.00                    9520019995 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางอดใจ  ทองค า 24,000.00                  8221141313 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางธญัญชล จิระภคัฆนากร 6,000.00                    8221190578 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
น.ส.วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00                    8131147738 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางอาทิตยา เจย้ทอง 6,000.00                    8010865192 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.เขมิกา  สิทธิฤทธ์ิ 5,000.00                    8010316628 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.ธญัญจุ์ฑา ผกากรอง 6,000.00                    8010951617 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสนิฎา วงศสุ์ริยามาศ 4,000.00                    8013052672 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสุดารัตน์  ขวญัแกว้ 6,000.00                    8221203203 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสุภา   นาวารัตน์ 6,000.00                    8011839993 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายอนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00                    8261345335 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายสมพร  ผลอินทร์ 12,000.00                  8261255301 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายพิศิษฐ์  ด าเกล้ียง 5,000.00                    8150458824 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายเทียนชยั  ยอดทอง 6,000.00                    8241132107 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.วรรณดี จนัทร์คงทอง 5,000.00                    8150639187 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.นนัทรัตน์ คงทน 18,000.00                  8020019200 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.จีรนนัท ์สมทอง 5,000.00                    9520048650 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายวชัระ ส้มแป้น 4,000.00                    8280368965 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายฤชายสุ พลายดว้ง 4,000.00                    8220317329 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสาวชุติปภา  ธานีรัตน์ 24,000.00                  8200323773 คา่เช่าบา้นราชการครูสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

วา่ท่ีร้อยตรี นพดล รักษแ์กว้ 6,000.00                    9031362832 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายถาวร  เวชจนัทร์ 6,000.00                    8091438907 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 6,000.00                    8280158235 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00                    8011902474 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00                    9140211916 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.รัตน์นรี  วโรสุข 6,000.00                    8200073254 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสาวสุภาพร อินบุญนะ 6,000.00                    8151265132 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00                    8010752223 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                    8330070956 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 6,000.00                    8011667637 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางวนัเพญ็   ด าแกว้ 4,000.00                    8260156903 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 2,500.00                    8160755201 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

น.ส.สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                    8010755621 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางฉวีวรรณ   เรืองเกิด 3,000.00                    8260243628 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางชุติมา  พยหุกฤษ 5,000.00                    9831401298 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางมนัทนา  รัตนะรัต 30,000.00                  3890065945 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางสุฑามาศ อินทร์ปาน 12,000.00                  8020289518 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                    8010242519 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางจิตติมา  เพชรมณีูย์ 6,000.00                    8010768340 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565

นางพริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                    8010158143 คา่เช่าบา้นราชการในสงักดัสพม.นศ เดือนมิถุนายน 2565


