
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 2,000.00                            xxxxxx4279 เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต ต.ค. 62

นางยนิดี  คงทน 4,590.00                            xxxxxx8235 คชจ.ไปราชการงานศิลปะหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 69

นางดวงพร  นุสถิตย์ 59,984.00                          xxxxxx0141 เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ธ.ค. 62

นางสาวอรพิน  นาควงค์ 9,000.00                            xxxxxx8587 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน ธ.ค. 62

นางสาวอุไรวรรณ  หิรัญรัตน์ 9,000.00                            xxxxxx1247 ค่าตอบแทนจา้งเหมาธุรการโรงเรียน ธ.ค. 62

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 488.00                               xxxxxx4299 ค่าน ้าด่ืมของส านกังาน,ค่าตรวจสภาพรถ,

นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 4,000.00                            xxxxxx4299 ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผอ.เขต ธ.ค.62-ม.ค.63

นายภานุวชัร  แกว้ล าหดั 130.00                               xxxxxx6221 เบิก คชจ.ไปราชการพิธีมอบเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติวนัครูปี62

กฤติกา  อยูพิ่ทกัษ์ 5,900.00                            xxxxxx1185 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

อนงค ์  ทองนุ่น 6,000.00                            xxxxxx0772 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

กฤษณา  เก้ินโนนกอก 6,000.00                            xxxxxx7540 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ชาลิสา ส้มเขียวหวาน 6,000.00                            xxxxxx2155 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

วิลาศ   จิตตม์ัน่ 4,000.00                            xxxxxx8304 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

กิตติชยั  ไชยศร 4,000.00                            xxxxxx7000 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

จิตรา  สังขเ์ก้ือ 6,000.00                            xxxxxx7580 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

โชติกา  ชูแกว้ 6,000.00                            xxxxxx8293 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

จิรัฎฐ์ รัตนพนัธ์ 6,000.00                            xxxxxx6698 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สมชยั   รัตนพนัธ์ 6,000.00                            xxxxxx8287 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สุพาภร วฒิุเศรษฐ์ 5,000.00                            xxxxxx8606 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ทวีศกัด์ิ  รัตนจิตต์ 3,700.00                            xxxxxx9132 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สุนีย ์ แกว้เมือง 6,000.00                            xxxxxx5245 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

เจนจิตต ์ สุขรุ่ง 6,000.00                            xxxxxx7925 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

โชคดี  ใจแน่ 4,800.00                            xxxxxx4946 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ณฐมน  โกเมศ 4,400.00                            xxxxxx6729 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ดุษฎี   ชายภกัตร์ 4,100.00                            xxxxxx2007 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

นนัทพร   อามิตร 4,100.00                            xxxxxx2943 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

อารีย ์ อุดมดี 6,000.00                            xxxxxx2502 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

อุดมศรี   บวัแกว้ 4,600.00                            xxxxxx2935 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

โชคดี เภรีภาศ 4,700.00                            xxxxxx4348 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ณหทยั  อนุจร 5,900.00                            xxxxxx5619 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

วิภา   ไอยราคม 6,000.00                            xxxxxx8519 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ต ต.ค. 62, ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ, เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ธ.ค. 62, ค่าตอบแทน

จ้างธุรการโรงเรียน ธ.ค. 62, ค่าเช่าบ้านประจ าเดอืนมกราคม 2563
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สุพฒัตรา  แคลว้ภยั 5,100.00                            xxxxxx2617 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ณภคั อินทร์ปาน 4,000.00                            xxxxxx9191 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ณฎัฐชล จนัทร์สุวรรณ 5,900.00                            xxxxxx3361 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

นงคราญ ตาแกว้ 12,000.00                          xxxxxx5587 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ธาวิน สินเยน็ 7,000.00                            xxxxxx6674 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ธญัญชล จิระภคัฆนากร 6,000.00                            xxxxxx0578 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

พรพิมล  ศิริอนนัต์ 5,000.00                            xxxxxx4996 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

พชัรีย ์  เอียดแกว้ 6,000.00                            xxxxxx5314 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สุธี  พนัธุ์พิพฒัน์ 4,000.00                            xxxxxx9376 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

อ าไพ   คุม้ภยัรัตน์ 3,500.00                            xxxxxx8334 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

วนัวิสาข ์รักษาวงศ์ 4,200.00                            xxxxxx7738 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

นราวดี ชูแกว้ 18,000.00                          xxxxxx0890 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

นนัทรัตน์  ไพรัตน์ 4,000.00                            xxxxxx9602 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

ปัญญธิดา  อตับุตร 4,500.00                            xxxxxx4530 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

พริตา ยอดสุรางค์ 6,000.00                            xxxxxx8143 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สมจิต หน่อมาก(จนัทร์จิรา  ชูศรีพฒัน)์ 4,300.00                            xxxxxx1354 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

พวงเพญ็   รักทอง 4,000.00                            xxxxxx7723 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

พินิจ  เทพมณี 16,000.00                          xxxxxx2559 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สมพงษ ์ ศรีจนัทร์ 11,200.00                          xxxxxx2578 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

โรจนี     เล่ืองสีนิล 6,000.00                            xxxxxx9862 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

อนุพงศ ์กาสรสุวรรณ 4,500.00                            xxxxxx4257 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

วธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์ 6,000.00                            xxxxxx8104 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สุดาจิตร์  สกุณา 6,000.00                            xxxxxx5934 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

อนนัทน์  แดงเรือง 6,000.00                            xxxxxx2060 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สมมาศ  หนูแกว้ 4,000.00                            xxxxxx1901 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สุดารัตน์  ขวญัแกว้ 6,000.00                            xxxxxx3203 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

สุภา   นาวารัตน์ 6,000.00                            xxxxxx9993 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63

อนนัต ์  ผลอินทร์ 3,200.00                            xxxxxx5335 เบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการครูในสงักดัประจ าเดือน ม.ค. 63


