
แจง  รายการโอนเงินของ สพป.เชียงราย เขต 1

           กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ไดโอนเงินท่ีขอยืมเงินคูปองครู ไปอบรมวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2561

และคาใชจายในการอบรมคูปองครู วันท่ี 30 มิ.ย - 1 ก.ค.2561   สําหรับขาราชการท่ึจัดสงเอกสารขอเบิกเม่ือ

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2561  และโอนเงินรายการอ่ืน ๆ  เขาบัญชีวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ดังรายการตอไปนี้

1 นายวฒิุภทัร  อุทธิยา 4,640.00                       เงินยมื

2 นางเตือนใจ  ดิษยะกมล 4,700.00                       เงินยมื

3 นางจุฬารัตน์  สุขทวี 4,780.00                       เงินยมื

4 นางรักษค์ณา  ติ�บมา 4,500.00                       เงินยมื

5 นางจินตนา  บุญแรง 3,396.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

6 นายยงยทุธ  จกัคาํ 5,800.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

7 นางรมิภา  รวมจิตต์ 3,110.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

8 นางสาววราพร  อารีย์ 3,110.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

9 นางไพบุญ  กมลภพ 3,290.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

10 นางมณีรัตน์  ทะระมา 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

11 นางอรษา  จาํปา 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

12 นางเครือวลัย ์ มะโนคาํ 3,310.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

13 นางประภาพร  ทุ่งภกัดี 3,390.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

14 นางสาวกญัญาณฐั  นาใจ 3,230.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

15 นายสมรส  ไกลถิ�น 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

16 นายกิตติพงษ ์ โฆทวี 5,680.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

17 นางหยาดพิรุณ  ทองอาญา 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

18 นางสาวศศิกาญจน์  แปงงามนวกลุ 6,230.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

19 นางสาวอนุภา  จนัไชยยศ 3,290.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

20 นางเกษร  แกว้ตา 5,080.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

21 นางสาวกลัยาณี  อะทะวงษา 3,630.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

22 นายสมศกัดิ�   สุวรรณ 4,800.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

23 นางสายทอง  พรมมา 3,310.00                       คชจ.อบรมคูปองครู



24 นางจุฬารัตน์  สุขทวี 3,190.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

25 นางราตรี  ทิวากรพรรณราย 5,080.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

26 นางวรินดา  ไชยแกว้ 4,500.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

27 นายสุวฒัน์  พลนรัตน์ 4,800.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

28 นายเด่นชยั  ดวงสม 4,800.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

29 นางอภิษฎา  จนัตะ๊วงค์ 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

30 นางผอ่งศรี  ศกัดิ� สิทธิ� 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

31 วงค์ 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

32 นางชนิกานดา  เผา่ดี 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

33 นางสาวมะลิวลัย ์ เมืองปัญโญ 3,190.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

34 นางนวลจนัทร์  ไชยราช 3,290.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

35 นางสาวมาลี  มะโนหาญ 5,500.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

36 นางรักษค์ณา  ติ�บมา 2,910.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

37 นายธณฐัพชัรพงษ ์ ประวติรกลู 5,000.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

38 นางวาสนา  พวัตระกลู 3,290.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

39 นายวฒิุภทัร  อุทธิยา 4,740.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

40 นายชูชาติ  จอมวฒิุ 4,870.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

41 นายยทุธศกัดิ�   พิรส 4,870.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

42 นางสาวราตรี  ศรีคูณลา 3,430.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

43 นางชลลดา  อินทร์เอี�ยม 5,200.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

44 นางอรุณวรรณ์  ปัญญาบุญ 3,590.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

45 นางสาวกรรณิการ์  กนัทะมา 4,800.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

46 นายธนวฒัน์  เดชปักษ์ 4,800.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

47 นางสาวณรดาภรณ์  ศรีจกัร์ 3,390.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

48 นายคม  ทุ่งภกัดี 2,990.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

49 นางสาวพิมพา    วงคอ์ารีย์ 6,060.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

50 นายสุธรรม  ปงหาญ 5,000.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

51 นางกมลรัตน ์ อศัวาภรณ์ 8,200.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

52 นางสาวสุนารี  วงศษ์า 8,200.00                       คชจ.อบรมคูปองครู

53 นางอรุโณทยั   เชื�อเมืองพาน 30,400.00                        เงินยมื



54 นายวิจิตร   คาํปุ๊ 5,550.00                         เงินยมื

55 นายพิเชษฐ ์   ณ พิกลุ 16,830.00                        ค่าจา้งครูผูท้รงคุณค่า เดือน มิ.ย.2561

56 นางศรีพนู   อุทายะ 16,830.00                        ค่าจา้งครูผูท้รงคุณค่า เดือน มิ.ย.2561

57 นางสุพรรณ์   อิทธิวฒิุ 16,830.00                        ค่าจา้งครูผูท้รงคุณค่า เดือน มิ.ย.2561

58 นางสุวรรณี    ดวงแสง 16,830.00                        ค่าจา้งครูผูท้รงคุณค่า เดือน มิ.ย.2561

59 นางอรุณี     ใหม่วงค์ 16,830.00                        ค่าจา้งครูผูท้รงคุณค่า เดือน มิ.ย.2561


