
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางดวงพร  นุตยส์ถิตย์ 78,048.00                          xxxxxx0141 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมีนาคม 2563

โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม 2,000.00                            xxxxxx0151 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ม.ค. 63 รร.ขนุทะเลวิทยาคม

โรงเรียนบางขนัวิทยา 3,950.00                            xxxxxx9967 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ม.ค. 63 รร.บางขนัวิทยา

นางสาวานิตา้  ข  านุรักษ์ 26,000.00                          xxxxxx9080 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามรายชัว่โมง รร.ตะโหมด

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1,979.50                            xxxxxx0481 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รร.ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

นางจ าเนียน  เปล่ียนจนัทร์ 972.00                               xxxxxx1571 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการป่วยนอก นครศรีธรรมราช

กิตติชยั  ไชยศร 18,000.00                          xxxxxx7000 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูตกเบิก

สมบูรณ์   เรืองแกว้ 6,000.00                            xxxxxx9573 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ภานุวชัร  แกว้ล าหดั 6,000.00                            xxxxxx6221 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ไตรรงค ์ สาดแว  6,000.00                            xxxxxx2519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ปทิตตา จนัทร์สวา่ง 6,000.00                            xxxxxx2400 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

จรีรัตน์   สามารถ 3,500.00                            xxxxxx7580 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ยนิดี   คงทน 3,500.00                            xxxxxx8235 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

วิเชียร  ปาณะพงศ ์ 6,000.00                            xxxxxx2474 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุบรรณ์   เกราะแกว้ 6,000.00                            xxxxxx1916 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

พรทิพย ์ เกิดสม 6,000.00                            xxxxxx2223 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

กนัยา   อกัษรทอง 6,000.00                            xxxxxx1122 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

รณิดา  อินนุพฒัน์ 6,000.00                            xxxxxx0921 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุวิจกัขณ์  สายช่วย 4,600.00                            xxxxxx0956 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุนิสา  เพียรดี 3,000.00                            xxxxxx9009 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

พาตวรรณ  ปรุเขตต์ 6,000.00                            xxxxxx7637 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ยพุยงค ์ เกตุแกว้ 6,000.00                            xxxxxx8485 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

วนัเพญ็   ด าแกว้ 3,500.00                            xxxxxx6903 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สาคร สุภทัรประทีป 5,000.00                            xxxxxx5621 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

วีระพนัธ์   โชติวนั 5,500.00                            xxxxxx2996 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุจารี   สินภิบาล 4,000.00                            xxxxxx0948 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ฉวีวรรณ   เรืองเกิด 3,000.00                            xxxxxx3628 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุฑามาศ อินทร์ปาน 12,000.00                          xxxxxx9518 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

จิตติมา  เพชรมูณีย์ 6,000.00                            xxxxxx8340 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

กฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00                            xxxxxx1185 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

อนงค ์  ทองนุ่น 6,000.00                            xxxxxx0772 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

กฤษณา  เก้ินโนนกอก 6,000.00                            xxxxxx7540 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00                            xxxxxx2155 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า, ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเช่าบ้าน ประจ าเดอืนเมษายน 2563



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
วิลาศ   จิตตม์ัน่ 4,000.00                            xxxxxx8304 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

จิตรา  สังขเ์ก้ือ 6,000.00                            xxxxxx7580 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

จิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 6,000.00                            xxxxxx6698 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สมชยั   รัตนพนัธ์ 6,000.00                            xxxxxx8287 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 5,000.00                            xxxxxx8606 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

จุไรรัตน์  หม่ืนทิพย์ 5,000.00                            xxxxxx8838 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ทวีศกัด์ิ  รัตนจิตต์ 3,700.00                            xxxxxx9132 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                            xxxxxx5245 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

เจนจิตต ์ สุขรุ่ง 12,000.00                          xxxxxx7925 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                            xxxxxx4348 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ณหทยั  อนุจร 5,900.00                            xxxxxx5619 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

วิภา   ไอยราคม 6,000.00                            xxxxxx8519 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00                            xxxxxx2617 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ณภคั อินทร์ปาน 4,000.00                            xxxxxx9191 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ณฎัฐชล จนัทร์สุวรรณ 5,900.00                            xxxxxx3361 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ธญัญชล จิระภคัฆนากร 6,000.00                            xxxxxx0578 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

พรพิมล  ศิริอนนัต์ 5,000.00                            xxxxxx4996 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุธี  พนัธุ์พิพฒัน์ 4,000.00                            xxxxxx9376 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

อ าไพ   คุม้ภยัรัตน์ 3,500.00                            xxxxxx8334 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00                            xxxxxx7738 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 4,000.00                            xxxxxx9602 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

ปัญญธิดา  อตับุตร 4,500.00                            xxxxxx4530 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

พริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                            xxxxxx8143 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สมจิต หน่อมาก(จนัทร์จิรา  ชูศรีพฒัน)์ 4,400.00                            xxxxxx1354 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สมพงษ ์ ศรีจนัทร์ 5,600.00                            xxxxxx2578 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

โรจนี     เล่ืองสีนิล 6,000.00                            xxxxxx9862 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

อนุพงศ ์กาสรสุวรรณ 4,500.00                            xxxxxx4257 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

วธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 4,000.00                            xxxxxx8104 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุดาจิตร์  สกุณา 6,000.00                            xxxxxx5934 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

อนนัทน์  แดงเรือง 6,000.00                            xxxxxx2060 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สมมาศ  หนูแกว้ 4,000.00                            xxxxxx1901 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุดารัตน์  ขวญัแกว้ 12,000.00                          xxxxxx3203 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

สุภา   นาวารัตน์ 6,000.00                            xxxxxx9993 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563

อนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00                            xxxxxx5335 ค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือนเมษายน 2563


