
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
วา่ท่ี ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                    8010054348 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นายชรินทร์  สมทรง 6,000.00                    8150135405 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00                    8011112155 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.อรชา  แกว้บุญชู(วชัรินทรชยั) 5,000.00                    8280558713 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางสุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 6,000.00                    8010138606 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางณหทยั  อนุจร 5,900.00                    8151185619 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางวิภา   ไอยราคม 6,000.00                    8151258519 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.ศศิธร  ปานคง 6,000.00                    7790034979 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางสาววิภาวดี จนัทร์ทอง 6,000.00                    8260233347 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางสาวจีระภา บุญไชย 5,000.00                    9520019995 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางวธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 6,000.00                    8151318104 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางสนิฎา วงศสุ์ริยามาศ 4,000.00                    8013052672 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นายพิศิษฐ์  ด าเกล้ียง 5,000.00                    8150458824 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นายเทียนชยั  ยอดทอง 6,000.00                    8241132107 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.วรรณดี จนัทร์คงทอง 5,000.00                    8150639187 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.จีรนนัท ์สมทอง 5,000.00                    9520048650 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางสาวชุติปภา  ธานีรัตน์ 6,000.00                    8200323773 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.ศิรัสสุดา  แกว้กระจก 18,000.00                  8151792051 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางสุภาภรณ์ บุษยากุล 6,000.00                    6780805955 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางณัฏฐ์กานดา  ทวีอรรถเศรษฐ์ 6,000.00                    8150229205 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางกรองทิพย ์ บวัผาย 5,000.00                    8013159248 คา่เช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางภคันนัท ์ สุวรรณรัตน์ 6,000.00                    8280158235 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.ขวญัจิรา  รัตนพงษ์ 4,000.00                    9520321527 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางสาวสุภาพร อินบุญนะ 6,000.00                    8151265132 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นายรณชยั  จนัทร์แกว้ 6,000.00                    9290469560 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นายเฉลิมชาติ  ล่ิมกุล 6,000.00                    8280777067 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นายสุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                    8330070956 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางวนัเพญ็   ด าแกว้ 5,000.00                    8260156903 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.สรัลรัศม์ิ  เพชรศรีสม 2,500.00                    8160755201 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                    8010755621 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางชุติมา  พยหุกฤษ 6,000.00                    9831401298 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

นางมนัทนา  รัตนะรัต 30,000.00                  3890065945 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

ค่าเช่าบ้าน ประจ าเดอืนมกราคม 2566



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางจิตติมา  เพชรมณีูย์ 6,000.00                    8010768340 คา่เช่าบา้นขา้ราชการในสังกดั สพม.นศ เดือนมกราคม 2566

น.ส.นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 6,000.00                    9030109602 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนมกราคม 2566

นายธิติภทัร  ไพช านาญ 4,000.00                    9130475104 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนมกราคม 2566

น.ส.ประภาศรี  นุ่นเกล้ียง 4,300.00                    9865827956 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนมกราคม 2566

น.ส.เพียงดาว  ศรีแกว้ 4,000.00                    7820202408 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนมกราคม 2566

นางกุลสวสัด์ิ ผลึกเพชร 5,000.00                    9083150291 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนมกราคม 2566

น.ส.รัชฎา  สืบกระพนัธ์ 4,000.00                    5700244896 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูโรงเรียนในสงักดั สพม.พท เดือนมกราคม 2566


