
แจง  โรงเรียนในสังกัด

           กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ไดโอนเงินตางๆ ท่ีขอเบิก ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1 น.ส.นิศากร   ขันใจ 11,100.00                          เงินยืม

2 นายชูชาติ  จอมวุฒิ 5,020.00                           เงินยืม

3 นางวิลาสินี  จันทรลือ 5,100.00                           เงินยืม

4 นางสาวปราณี  เขียวเพชร 7,000.00                           เงินยืม

5 นางเพ็ญศรี  รุงฟาวรกุล 4,880.00                           เงินยืม

6 นางวัชราภรณ  จันทรชุม 4,724.00                           เงินยืม

7 นางนิตยา  มณีคํา 5,100.00                           เงินยืม

8 นายปณณทัต  คําวัง 5,240.00                           เงินยืม

9 นายเอกรินทร  ปญญา 4,900.00                           เงินยืม

10 นางสาวรติรัตน  พุทธรักษา 4,980.00                           เงินยืม

11 นางพวงผกา  ธิวงคเวียง 5,204.00                           เงินยืม

12 นายอินทนง  จันตา 4,500.00                           เงินยืม

13 นายวิรุณ  ดวงสนิท 5,080.00                           เงินยืม

14 นางณัฐรุจา  ศรีคํา 4,400.00                           เงินยืม

15 นางสาวกรณิกา  แสงตารัตน 4,500.00                           เงินยืม

16 นางสาวเพชรรัตน  คําหลาทราย 4,500.00                           เงินยืม

17 นางสาวนิศากร  ขันใจ 9,600.00                           เงินยืม

18 นางสายฝน  เตียมธะนะ 9,600.00                           เงินยืม

19 วาท่ีรอยตรีธงชัย  สัตยสม 4,900.00                           เงินยืม

20 นางศศิธร  สัตยสม 4,900.00                           เงินยืม

21 นายนุกูล  ปญญา 4,980.00                           เงินยืม

22 นางสาวกาญจนา  เกตุอินทร 4,720.00                           เงินยืม

23 นางสาวสิริรัตน  มหาคํา 4,500.00                           เงินยืม

24 นายสมนึก  หาญกา 4,900.00                           เงินยืม

25 นายอาทิตย  จันตะนา 9,060.00                           เงินยืม

26 นางหยาดพิรุณ  ทองอาญา 4,500.00                           เงินยืม

27 นางสาวเสาวภา  จันทรแสง 4,780.00                           เงินยืม

28 นายเกรียงศักด์ิ  สนชาวไพร 4,900.00                           เงินยืม



29 นางเนตรประวีณ  พันธุมณี 4,880.00                           เงินยืม

30 นายณัฐกฤต  อุตมะโน 4,700.00                           เงินยืม

31 นางสาวกรรณิกา  ดวงบุผา 4,500.00                           เงินยืม

32 นางเกษรา  ปญญา 4,780.00                           เงินยืม

33 นางฐิติมา  เวชชะ 67,500.00                          เงินยืม

34 นางวรรณรุจี  สุทธปรีดา 8,800.00                           เงินยืม

35 นายศิวณัฐ  อินถา 4,500.00                           เงินยืม

36 นายศราวุฒิ  คําอาย 5,780.00                           เงินยืม

37 นายเมธาสิทธิ์  จักรสุวรรณ 23,500.00                          เงินยืม

38 นายณัฐวัฒน  หวังกีรติกุล 4,980.00                           เงินยืม

39 นางกานตพิชชา  ชัยลังกา 9,400.00                           เงินยืม

40 นางราตรี  พันธุจําเริญ 5,470.00                           เงินยืม

41 นายมานิตย  เตชะตน 5,500.00                           เงินยืม

42 นายสมรส  ไกลถ่ิน 5,980.00                           เงินยืม

43 นางสาวกัญญาณัฐ  นาใจ 5,980.00                           เงินยืม

44 นางเกษณี  จารุสาร 5,500.00                           เงินยืม

45 นางสาวกนกวรรณ  ไชยมงคล 5,140.00                           เงินยืม

46 นางวรัญธร  หนอทาว 15,400.00                          เงินยืม

47 นางมณัญธยา  สอนขยัน 4,700.00                           เงินยืม

48 นางสาวกัลยาณ  หนูแกว 4,700.00                           เงินยืม

49 นางทัศนีย  ไชยสาร 26,800.00                          เงินยืม

50 นางพิณทิพย  สมใจ 4,700.00                           เงินยืม

51 นางสายใจ  แกวเปง 5,500.00                           เงินยืม

52 นางอัจฉราภรณ  บุญยรัตนโชติ 9,790.00                           เงินยืม

53 นางจินตนา  พ่ึงขยาย 7,416.00                           เงินยืม

54 นางสาวศิราณี  นุธรรม 5,100.00                           เงินยืม

55 นางสาวอัญชริน  วัฒนาคม 4,700.00                           เงินยืม

56 นายนิคม  ศรียอด 5,200.00                           เงินยืม

57 นางสาวภัชโรบล  นนทะการ 5,320.00                           เงินยืม

58 นางรุงนภา  คําสม 4,700.00                           เงินยืม

59 นางสาวสายรุง  วงคภักด์ิ 4,700.00                           เงินยืม



60 นางทัศนีย  เชื้ออุบล 4,700.00                           เงินยืม

61 นางเทียรมณี  เทพนิล 4,180.00                           เงินยืม

62 นางพรพิมล  ไชยนันท 4,500.00                           เงินยืม

63 นางศุภรักษณ  อันทะศรี 4,700.00                           เงินยืม

64 นายสุธน  ไวดี 5,500.00                           เงินยืม

65 นางอนรรฆพร  ไวดี 5,500.00                           เงินยืม

66 นางสาวสงกรานต  ธิยะคํา 5,460.00                           เงินยืม

67 นายเมษิต   กองเงิน 11,100.00                          เงินยืม

68 นายวัลลภ  รูยาม 9,916.00                           เงินยืม

69 นางปยาพัชร  สิมะพรม 4,500.00                           เงินยืม

70 นางณัฐการย  จันตะ 17,672.00                          เงินยืม

71 นางวิไล  กันทะศร 9,080.00                           เงินยืม

72 นางสินธุมาส  อินนันชัย 5,150.00                           เงินยืม

73 นายอนุชน  ฉลาดแหลม 4,400.00                           เงินยืม

74 นางนันทนา  คําเขียว 5,380.00                           เงินยืม

75 นางนงคราญ  เจริญเกษ 4,500.00                           เงินยืม

76 นางสมคิด  สายเครือคํา 6,050.00                           เงินยืม

77 นายโชคชัย  แสนวิชา 4,500.00                           เงินยืม

78 นางพัชณี  ลาอุน 4,980.00                           เงินยืม

79 นางสาวสายทอง  ปงกันมูล 4,500.00                           เงินยืม

80 นางอุทุมพร  สนิทผล 9,200.00                           เงินยืม

81 นางจุฑามาศ  ธนารักษ 17,600.00                          เงินยืม

82 นายเสรี  มลิสวรรค 5,300.00                           เงินยืม

83 นายเกษมสรรค  เขตบุญไสย 4,880.00                           เงินยืม

84 นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต 4,400.00                           เงินยืม

85 นางแสงจันทร  ชุมภูอินทร 4,400.00                           เงินยืม

86 นางรจนา  โพธาวิจิตร 4,700.00                           เงินยืม

87 นางอัญไอริณทร  ราชา 4,500.00                           เงินยืม

88 นางจําเรียง  พันสุภะ 4,800.00                           เงินยืม

89 นางวาสนา  พัวตระกูล 4,700.00                           เงินยืม

90 นางสาววราพร  อารีย 18,800.00                          เงินยืม



91 นางพรอรดี  ซาวคําเขตต 5,200.00                           เงินยืม

92 นางสาวสุชีรา  จันทรสุข 11,760.00                          เงินยืม

93 นางฐิติรัตน  พลเยี่ยม 27,500.00                          เงินยืม

94 นายทองแดง  วุฒิเศลา 5,100.00                           เงินยืม

95 นายวิทยา  ยศจนา 4,480.00                           เงินยืม

96 นางศิริพร  บุญรอด 5,000.00                           เงินยืม

97 นางอนัญลักษณ  อินทะนู 5,000.00                           เงินยืม

98 นางสาวฐิตินันท  ใจปน 5,000.00                           เงินยืม

99 นายเมธี  อูปสุ 3,850.00                           เงินยืม

100 นายภูวสิษฏ  บุญศรี 4,688.00                           เงินยืม

101 นายธัญภิศิษฐ  ชิดสนิท 4,640.00                           เงินยืม

102 นายบุญชัช  ผลทิพย 5,500.00                           เงินยืม

103 นายชิติพัทธ  เท่ียงมงคลชัย 5,500.00                           เงินยืม

104 นางสาวก่ิงกาญจน  ประสม 6,300.00                           เงินยืม

105 นายบุญธรรม  แปงมา 4,360.00                           เงินยืม

106 นางสาวอัญชนา  ยาแกวหลา 2,400.00                           เงินยืม

107 นางสาวประนอม  ขันเดช 4,480.00                           เงินยืม

108 นางจารุวรรณ  อภินันทธรรม 8,810.00                           เงินยืม

109 นางสาววรากร  ชินะกุล 4,400.00                           เงินยืม

110 นางศิริลักษณ  นองรักษ 10,000.00                          เงินยืม

111 นางศรีวรรณา  เรือนสุภา 7,540.00                           เงินยืม

112 นายสมนึก  หาญกา 4,320.00                           คชจ.ไปราชการคูปองครู

113 นางสาวประทุมทิพย  บุญยวง 1,940.00                           คชจ.ไปราชการคูปองครู

114 นางสาวสายพิมพ  สุยะตะ 4,580.00                           คชจ.ไปราชการคูปองครู

115 นางสุกัลยา  มีแดนไผ 3,972.00                           คชจ.ไปราชการคูปองครู

116 นางวีรวัลย  สิริบุญยะพร 3,900.00                           คชจ.ไปราชการคูปองครู

117 นางเอกอนงค  ชื่นโชคชัย 3,920.00                           คชจ.ไปราชการคูปองครู

118 นางแจมจิตร  แกวรากมุข 4,500.00                           คชจ.ไปราชการคูปองครู

119 นางสมนึก   สุขสวัสด์ิ 51,297.60                          เงินชวยพิเศษ
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