
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายจิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 6,000.00                    8150206698 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางกฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00                    8161031185 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางสุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                    8281095245 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางอดใจ  ทองค า 6,000.00                    8221141313 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางธญัญชล จิระภคัฆนากร 24,000.00                  8221190578 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

น.ส.วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00                    8131147738 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

น.ส.จริยา ยกก าลงั 5,000.00                    8150453067 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางอาทิตยา เจย้ทอง 6,000.00                    8010865192 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางสุดารัตน์  ขวญัแกว้ 6,000.00                    8221203203 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นายอนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00                    8261345335 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางศุภทัรชา  วงศส์วา่ง 6,000.00                    8200008088 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

น.ส.นนัทรัตน์ คงทน 6,000.00                    8020019200 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นายวชัระ ส้มแป้น 4,000.00                    8280368965 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

น.ส.สมฤดี  ศรีเพญ็ 20,000.00                  8460116263 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

น.ส.สุวรรณษา  เหมะรักษ์ 4,800.00                    9570417900 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือน ม.ค. 65

นายตุลยวตั  เขียวจีน 5,000.00                    9131278825 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือน ม.ค. 65

นางรุ่งระวี สาเหล็ม 5,000.00                    9131333230 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือน ม.ค. 65

นางดวงแข กาวชู 6,000.00                    9081345826 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือน ม.ค. 65

นางวิไลลกัษณ์  เมืองสง 5,000.00                    9210269667 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือน ม.ค. 65

วา่ท่ีร้อยตรี นพดล รักษแ์กว้ 6,000.00                    9031362832 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นายวิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00                    8011902474 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นายสุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00                    9140211916 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

น.ส.รัตน์นรี  วโรสุข 6,000.00                    8200073254 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

น.ส.พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00                    8010752223 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นายไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                    8010242519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นางพริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                    8010158143 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู โรงเรียนในสงักดั สพม.นศ เดือน ม.ค. 65

นายสมชาย  รองเหลือ 36,000.00                  4860159209 คา่เช่าบา้นขา้ราชการ สพม.พท (ตกเบิก) เดือน ก.พ. 65

นางสุกญัญา  ศิริชุม 30,000.00                  9809935129 คา่เช่าบา้นขา้ราชการ สพม.พท (ตกเบิก) เดือน ก.พ. 65

นางสาวกตญัชลี  ทองเจือเพชร 16,000.00                  9020526847 คา่เช่าบา้นขา้ราชการ สพม.พท (ตกเบิก) เดือน ก.พ. 65

นางณัฐติกา  หอมประกอบ 24,000.00                  9834199333 คา่เช่าบา้นขา้ราชการ สพม.พท (ตกเบิก) เดือน ก.พ. 65

ค่าเช่าบ้านข้าราชการครู โรงเรียนในสังกดั สพม.นศ และ สพม.พท เดอืน ม.ค. 65,ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สพม.พท (ตกเบิก) เดอืน ก.พ. 65


