
 ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  รวมเงิน 

1 นางชุติมา   พยุหกฤษ 4,000 4,000 xxxxxx1298 หนวยตรวจตรวจสอบภายใน

2 น.ส.พรทิพย   เกิดสม 6,000 6,000 xxxxxx2223 สงเสริมการจัดการศึกษา

3 นางกันยา    อักษรทอง 6,000 6,000 xxxxxx1122 สงเสริมการจัดการศึกษา

4 น.ส.รณิดา     อินนุพัฒน 6,000 6,000 xxxxxx0921 สงเสริมการจัดการศึกษา

5 นางสุจารี       สินภิบาล 4,000 4,000 xxxxxx0948 กลุมอํานวยการ

6 นางฉวีวรรณ    เรืองเกิด 3,000 3,000 xxxxxx3628 กลุมอํานวยการ

7 นายไตรรงค    สาดแว  6,000 6,000 xxxxxx2519 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

8 นายวิเชียร     ปาณะพงศ 6,000 6,000 xxxxxx2474 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

9 นางสุรัชนี    อยูสบาย 500 500 xxxxxx5448 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

10 นางวันเพ็ญ   ดําแกว 3,500 3,500 xxxxxx6903 กลุมบริหารงานบุคคล

11 นายวีระพันธ   โชติวัน 0 xxxxxx2996 กลุมกฎหมายและคดี

12 น.ส.จิตติมา  เพชรมูณีย 6,000 6,000 xxxxxx8340 กลุมนโยบายและแผน

13 นางมันทนา     รัตนะรัต 0 xxxxxx5945 กลุมนโยบายและแผน

14 น.ส.ยุพยงค   เกตุแกว 0 xxxxxx8485 กลุมบริหารงานบุคคล

15 น.ส.สาคร  สุภัทรประทีป 0 xxxxxx5621 กลุมบริหารงานบุคคล

16 นายสุวิจักขณ  สายชวย 4,600 4,600 xxxxxx0956 สงเสริมการจัดการศึกษา

17 นางพาตวรรณ    ปรุเขตต 6,000 6,000 xxxxxx7637 กลุมบริหารงานบุคคล

18 นางปทิตตา   จันทรสวาง 6000 6,000 xxxxxx2400 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

19 นางสุนิสา  เพียรดี 3,000 3,000 xxxxxx9009 สงเสริมการจัดการศึกษา

20 นายสมบูรณ   เรืองแกว 6000 6,000 xxxxxx9573 บริหารฯ

21 นางสุฑามาศ   อินทรปาน 6000 6000 12000 xxxxxx9518 กลุมนโยบายและแผน

22 นายภานุวัชร   แกวลําหัด 6,000 6,000 xxxxxx6221 บริหารฯ

23 นายสุบรรณ   เกราะแกว 6,000 6,000 xxxxxx1916 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

24 นางสาวจรีรัตน   สามารถ 3,500 3,500 xxxxxx7580 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

25 นางยินดี   คงทน 3,500 3,500 xxxxxx8235 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

0 500 42,000 65,100 107,600รวมจาย

รายละเอียดงบหนาสั่งจายคาเชาบานขาราชการในสํานักงาน สพม.12

ประจําเดือน มีนาคม 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ฎ. 519/3600155185

ที่ ชื่อ-สกุล
ประจําเดือน

เลขที่บัญชี หมายเหตุ



 พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  ม.ีค.62  เม.ย.62

1 นาง กฤติกา  อยูพิทักษ 5,900     5,900    xxxxxx1185 พระพรหมพิทยานุสรณ

2 นาง กฤษณา  เกิ้นโนนกอก 6,000   6,000    xxxxxx7540 เฉลิมราชประชาอุทิศ

4 นาย กิตติชัย  ไชยศร 4,000   4,000   4,000   4,000     4,000    20,000   xxxxxx7000 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ

5 นาง จิตรา  สังขเกื้อ 6,000    6,000    xxxxxx7580 ปากพูน

6 นาย จีรวิทย  มั่นคงวัฒนะ 3,500    3,500    xxxxxx3891 แหลมราษฎรบํารุง

7 นาง จุฑาทิพย  บัวพูน 4,300     4,300    xxxxxx3125 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต

8 นาง จุไรรัตน  หมื่นทิพย 2,500   2,500     5,000    xxxxxx8838 คงคาประชารักษ

9 นาย เจนจิตต  สุขรุง 6,000     6,000    xxxxxx7925 สตรีพัทลุง

10 นาง ชาลิสา สมเขียวหวาน 6,000   6,000    xxxxxx2155 เฉลิมราชประชาอุทิศ

11 นาย โชคดี  ใจแน 4,800     4,800    xxxxxx4946 สิชลคุณาธารวิทยา

13 นาง โชติกา  ชูแกว 6,000     6,000    xxxxxx8293 ปากพูน

14 น.ส. ณฐมน  โกเมศ 4,400     4,400    xxxxxx6729 สิชลคุณาธารวิทยา

15 นาง ณหทัย  อนุจร 5,900    5,900    xxxxxx5619 กางปลาวิทยาคม

16 นาง ณัฎฐชล จันทรสุวรรณ 5,900    5,900    xxxxxx3361 โศภนคณาภรณ

17 นาย ณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 4,000    4,000    xxxxxx2634 คีรีราษฎรพัฒนา

19 นาง ดุษฎี   ชายภักตร 4,000    4,000    xxxxxx2007 สิชลคุณาธารวิทยา

20 น.ส. ถวิล  แซเดี่ยว 4,000    4,000    xxxxxx3921 เฉลิมราชประชาอุทิศ

21 นาย ทวีศักดิ์  รัตนจิตต 3,700     3,700    xxxxxx9132 คงคาประชารักษ

22 นาง ธัญญชล จิระภัคฆนากร 6,000   6,000    xxxxxx0578 ชะอวด

27 นาง นันทพร   อามิตร 4,100    4,100    xxxxxx2943 สิชลคุณาธารวิทยา

28 นาง บําเพ็ญ  ไชยศรี 6,000     6,000    xxxxxx1816 โยธินบํารุง

29 นาย ประเสริฐ  แซคุง 6,000     6,000    xxxxxx1747 เฉลิมราชประชาอุทิศ

31 นาง พรพิมล  ศิริอนันต 5,000    5,000    xxxxxx4996 ชะอวด

32 นาง พริตา ยอดสุรางค 6,000     6,000    xxxxxx8143 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ

34 นาง พัชรีย   เอียดแกว 6,000   6,000    xxxxxx5314 ชะอวด

35 นาง พาณิภัค  แซภู 5,000     5,000    xxxxxx4040 สิชลประชาสรรค

38 นาง โรจนี     เลื่องสีนิล 6,000     6,000    xxxxxx9862 บางขันวิทยา

39 นาง วธีวรรณ  โฮมวิชญากรณ 4,000    4,000    xxxxxx8104 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ

เลขที่บัญชี

รายละเอียดงบหนาใบสั่งจายเงินคาเชาบานขาราชการครู

รายการคาเชาบานขาราชการครูในสังกัด ประจําเดือน มีนาคม 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ฎีกา 520/3600160517

ที่ ชื่อ - สกุล
 ประจําเดือน  รวมเงิน

ขอเบิก
หนวยงาน / โรงเรียน



 พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  ม.ีค.62  เม.ย.62
เลขที่บัญชีที่ ชื่อ - สกุล

 ประจําเดือน  รวมเงิน

ขอเบิก
หนวยงาน / โรงเรียน

40 นาย วัฒนา   แกวนพรัตน 3,500    3,500    xxxxxx0640 ทางพูนวิทยาคาร

41 น.ส. วันวิสาข รักษาวงศ 4,200     4,200    xxxxxx7738 สิชลประชาสรรค

42 น.ส. วินัส  ชูเกลี้ยง 3,000    3,000    xxxxxx6992 บางขันวิทยา

43 นาง วิภา   ไอยราคม 4,600    4,600    xxxxxx8519 กางปลาวิทยาคม

44 น.ส. วิลาศ   จิตตมั่น 4,000    4,000    xxxxxx8304 เฉลิมราชประชาอุทิศ

45 ส.อ. สมชัย   รัตนพันธ 6,000    6,000    xxxxxx8287 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต

47 นาง สมจิต หนอมาก(จันทรจิรา  ชูศรีพัฒน) 4,300     4,300    xxxxxx1354 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ

48 นาย สมนึก  คิดดี 4,600     4,600    xxxxxx4164 สิชลประชาสรรค

49 นาย สมพงษ  ศรีจันทร 5,600     5,600    xxxxxx2578 กรุงหยันวิทยาคาร

52 น.ส. สาธนี  กุศลสกุล 1,500    1,500    xxxxxx6673 ทานครญาณวโรภาสอุทิศ

54 นาง สุดาจิตร  สกุณา 6,000    6,000    xxxxxx5934 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ

55 นาง สุดารัตน  ขวัญแกว 6,000   6,000     12,000   xxxxxx3203 ชะอวดวิทยาคาร 

56 นาย สุธี  พันธุพิพัฒน 4,000     4,000    8,000    xxxxxx9376 ชะอวด

58 นาง สุนีย  แกวเมือง 6,000     6,000    xxxxxx5245 คงคาประชารักษ

59 นาง สุพัฒตรา  แคลวภัย 5,100    5,100    xxxxxx2617 กางปลาวิทยาคม

60 นาง สุพาภร วุฒิเศรษฐ 5,000    5,000    xxxxxx8606 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต

61 นาง สุภา   นาวารัตน 6,000    6,000    xxxxxx9993 เบญจมราชูทิศ

63 นาง สุวิมล ไชยถาวร 6,000    6,000    xxxxxx9382 คีรีราษฎรพัฒนา

64 นาง เสาวลักษณ ทองเหลือ 6,000   6,000    xxxxxx2752 เฉลิมราชประชาอุทิศ

66 นาง อนงค   ทองนุน 6,000     6,000    xxxxxx0772 พระพรหมพิทยานุสรณ

67 นาย อนันต   ผลอินทร 3,200     3,200    xxxxxx5335 เขาพังไกร

68 นาย อนันทน  แดงเรือง 5,000    5,000    xxxxxx2060 ทางพูนวิทยา

69 นาย อนุพงศ กาสรสุวรรณ 4,500    4,500    xxxxxx4257 บางขันวิทยา

71 นาง อวยพร  นาคะ 6,000    6,000    xxxxxx2240 อินทรธานีวิทยาคม

72 นาง อารีย  อุดมดี 6,000    6,000    xxxxxx2502 สิชลคุณาธารวิทยา

73 น.ส. อําไพ   คุมภัยรัตน 3,500    3,500    xxxxxx8334 ชะอวด

74 น.ส. อุดมศรี   บัวแกว 4,600    4,600    xxxxxx2935 สิชลคุณาธารวิทยา

75 นาย จิรัฎฐ รัตนพันธ 4,533  6,000   6,000   6,000   6,000     28,533   xxxxxx6698 ทุงสงสหฯ

4,533  10,000 10,000 48,500 120,500 134,700 328,233 รวมจาย
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