
แจง  รายการโอนเงินของ สพป.เชียงราย เขต 1

           กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ไดโอนเงินคูปองครูและเงินอ่ืน ๆ เม่ือวันท่ี 9  กรกฎาคม 2561

ตามรายละเอียดดังนี้

1 นางอัญชลี       กอเกิด 5,550.00          เงินยืม

2 นายสมพงษ     ฤทธิแผลง 5,550.00          เงินยืม

3 นางสุภาพรรณ   พรหมปญญา 20,353.00         เงินยืม

4 นายพิศิษฐ    อาษา 5,550.00          เงินยืม

5 นางวิลาสินี  จันทรลือ 3,890.00          คชจ.ไปอบรมคูปองครู

6 นายประสงค  แซวาง 3,710.00          คชจ.ไปอบรมคูปองครู

7 นายชัยณรงค  ตุยดี 3,070.00          คชจ.ไปอบรมคูปองครู

8 นายอุดม  เทพวงค 4,500.00          คชจ.ไปอบรมคูปองครู

9 นางวิลาวัณย  บริบูรณ 6,080.00          คชจ.ไปอบรมคูปองครู

10 นายสมมิตร  เตชะตน 1,500.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

11 นางกรรณิการ  ปนตาเลิศ 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

12 นายมานิตย  เตชะตน 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

13 นายวรวุฒิ  วรรณคํา 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

14 นายพัฒนพงษ  โพธิ์เกตุ 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

15 นายทองคํา  กิณะนา 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

16 พระครูวีระสถาพร (พระชุมพล  
กําแพงคํา)

1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

17 พระบุญธรรม  ผาสุโก (กุลภักดี) 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

18 นางรจนา  พรหมทิพยสกุล 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

19 นายอํานวย  ชมพูพันธ 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

20 นายแสวง  ใจจุมปา 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

21 นายประจวบ  เตชะตน 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

22 นายศรีสกุล  อุดปน 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

23 นายทวี   ดอนลาว 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

24 นายผจญ  กุณา 1,200.00          เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

25 นายประวิทย  ธุระวร 750.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

26 นายอาเกาะ  มาเยอะ 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา



27 นายสุธน  ไวดี 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

28 นายอินทอง  ชุมภูศรี 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

29 นายเกษม  ธุรวร 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

30 นายศรชัย  ดีวรัตน 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

31 นายดวงจันทร  นันทะเสน 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

32 นายประเสริฐ  อามอ 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ธ.ตางสาขาเขาวันท่ี 10 ก.ค.61

33 นายสมศักด์ิ  จักรสมศักด์ิ 600.00             เบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

34 นายมนูญ      หนักต้ือ 16,830.00         คาจางครูผูทรงคุณคา เดือน มิ.ย.2561

35 นางสาวสุจิตรา  สงคราม 4,700.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

36 นางรมิภา  รวมจิตต 5,200.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

37 นางเกษร  แกวตา 4,680.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

38 นางสุรีย  ปญญา 4,680.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

39 นายสุริยพงษ  กันศร 8,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

40 นายธงชัย  มะโนกร 8,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

41 นางสาวธันยมัย  ตุงคะบุรี 4,800.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

42 นางอําไพ  ตางใจ 4,800.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

43 นางดารุณี  คําจันทรวงค 5,340.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

44 นางทัศนา  ธนูแกว 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

45 นางเพ่ิมพูน  พลเยี่ยม 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

46 นายประทีปทอง  พลเยี่ยม 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

47 นายสุพักตร  แสนทวีสุข 4,680.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

48 นางอารวรรณ  จันทรคณา 4,680.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

49 นายเมธี  อูปสุ 4,680.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

50 นางสาวสุพรรณี  ปอมฝน 4,800.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

51 นายบรรจง  แสงวันดี 5,860.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

52 นางสาวแดนมธุรส  ปบานใหม 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

53 นางสาวก่ิงกาน  สุภิมล 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

54 นายสมพักตร  คายตะขบ 10,000.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

55 นางสาวฤทัยรัตน  ไวยะกา 5,320.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

56 นางวัชรี  อัมรนันทน 5,060.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

57 นางจารุณี  ภูรีโรจน 4,680.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561



58 นางพวงพิกุล  จาติ 4,860.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

59 นายสุวัฒน  พลนรัตน 29,400.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

60 นายประสงค  สิทธิวงค 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

61 นางพวงทอง  คลอนศรี 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

62 นางจันทรเพ็ญ  อาษา 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

63 นางนงนุช  คําบุญเรือง 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

64 นางสรอยวลา  ศรีรัตน 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

65 นายไชยศักด์ิ  อินโต 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

66 นายมตินันท  คําแกน 26,400.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

67 นางสุทิน  ธนัญชัย 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

68 นางพาฝน  เข่ือนเพชร 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

69 นางสาวศรัณยา  กันทิ 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

70 นางธนาวรรณ  จันทรแดง 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

71 นางกนกพร  นันตะภูมิ 4,740.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

72 นางสาวมยุรา  เนตรสุวรรณ 4,940.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

73 นางบังอร  ฮวนสกุล 5,060.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

74 นายเอกพงษ  ขันทะ 4,580.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

75 นางกรรณิกา  โทษาธรรม 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

76 นางรุงฤดี  มโนใจ 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

77 นางมณีวัลย  จันระวังยศ 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

78 นายมนูญ  ศิริเมืองจันทร 5,000.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

79 นางพิมใจ  สนประเทศ 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

80 นางพิมพา  สุริยะพรหมชัย 5,060.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

81 นายจํารัศ  เข่ือนเพชร 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

82 นางสาวยุพินปารย  พันธุมาลี 9,216.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

83 นางธนัญกานต  กันธิยะ 8,800.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

84 นางเกษรินทร  พรมแจ 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

85 นางสาวมิธทิรา  แกวรวง 7,980.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

86 นายธีรวุธ  สัมมาปฏิบัติ 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

87 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย 600.00             เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

88 นางพรวิไล  แลวงคนิล 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561



89 นางสุรียรัตน  กฤตยาพงศพันธ 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

90 นางเพ็ญแข  พรมรัตน 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

91 นางอภิรดี  นอรัตน 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

92 นางพิสมัย  สารวงค 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

93 นายศักด์ิชัย  ภิรบรรณ 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

94 นางสุภาพร  อุดมธนรัตน 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

95 นายประกอบ  เทพดวงแกว 5,000.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

96 นางสาวแสงเดือน  เสนาวนา 5,260.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

97 นางจารวี  ชัยรัตน 6,100.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

98 นางจิราภรณ  ออนนวล 9,600.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

99 นางสาวชลละทิพย  จันทะบุตร 5,200.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

100 นางสาวมุกดา  แกวสม 10,520.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

101 นางลัดดา  แกวก่ิงจันทร 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

102 นางอัมรา  นันทะพรหม 4,800.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

103 นายพงศชัย  ไชยราช 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

104 นางสาวพิกุล  เหลากิจ 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

105 นางอัญชลี  ทองสุข 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

106 นางกรรณิกา  สุภาษิต 5,300.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

107 นางเยาวรัตน  ชุมภูจันทร 5,160.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

108 นางรวิพร  กิติมา 16,020.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

109 นางขนิษฐา  วังมณี 4,480.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

110 นางบุษบา  ทะนันชัย 5,260.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

111 นางมาณี  ศรีชัยอินทร 9,300.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

112 นายอนันตยศ  ประมาณ 9,300.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

113 นางอุพาพร  คักกันหา 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

114 นางสาวพัชรา  ธรรมศิริ 4,700.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

115 นายเสรี  มลิสวรรค 4,700.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

116 นางสาวพัชรินทร  เมืองมูล 9,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

117 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

118 วาท่ีรอยตรีสมาน  จันตะขัติ 5,580.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

119 นายจักรี  ราชบุญยืน 9,300.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561



120 นางมาลินี  บุรารักษ 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

121 นางสุนทรี  ปาลี 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

122 นางจรูญศรี  แกวจินดา 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

123 นางมยุรี  กิจรักษ 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

124 นางอัมพร  พลประสิทธิ์ 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

125 นางจรรยา  สมบัติทา 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

126 นางสาวอุมาพร  ชัยทิพย 5,500.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

127 นางสุภาภรณ  ปญญานวล 5,490.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

128 นางสาวปราณี  เขียวเพชร 2,910.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

129 นางศิริรัตน  ณ อุบล 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

130 นางปฐมาพร  มณีรัตน 13,200.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

131 นางสาวโสพิศ  กันยะ 4,740.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

132 นางเมธินี  สุวรรณ 9,780.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

133 นางนฤมล  มะยอง 5,500.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

134 นางนริศรา  มหาวรรณ 6,380.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

135 นางวรรณภา  เตจะ 10,000.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

136 นางชุติมณฑน  อริเดช 5,200.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

137 นางวณิชชา  สีหาวงษ 5,180.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

138 นางวรายุภัสร  แกววิฑูรย 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

139 นางชุติมณ  นามวงศ 2,910.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

140 นางแสงเดือน  มณทนม 8,116.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

141 นางนฤมล  แสงจันทร 19,200.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

142 นางเฉลิม  สิทธิยศ 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

143 นายพนาสัน  กันธิยะ 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

144 นางสุจิตตรา  อินยาศรี 5,100.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

145 นางปรียธิดา  มวงโกสัย 6,380.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

146 นางสมคิด  สายเครือคํา 5,160.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

147 นางพจมาลย  แจมใส 5,160.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

148 นางวัฒนา  เกิดพูล 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

149 นางอาภรณ  ดีโลก 5,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

150 นางศิริเพ็ญ  จันทรใส 5,300.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561



151 นายธณัฐพัชรพงษ  ประวิตรกูล 5,000.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

152 นายธนัตอัฑฒ  วิทิยถ 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

153 นายกิตติพงษ  โฆทวี 4,400.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

154 นางชวนัส  รัตนวิชัย 4,660.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

155 นายสุธรรม  ปงหาญ 5,000.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

156 นางผจงศรี  โจยสา 27,500.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

157 นางสาววราภรณ  ทาอินทร 8,005.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

158 นางสาวบัวรอง  แกวเปง 26,650.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

159 นางอภิษฎา  จันตะวงค 4,820.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

160 นางสาวภัทฐิญา  ตาแกว 4,900.00          เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561

161 นางจินตนา  แสงแก 84,440.00         เงินยืมคูปองครู  14 -15 ก.ค.2561
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