
ล าดับที่ ชือ่-สกลุ ส าหรับ ชือ่-สกลุ จ านวนเงิน รวมเงิน เลขที่บญัชี หมายเหตุ
1 นายไตรรัตน ์  คงโต ตนเอง 3,290.00           3,290.00           8010313033
2 นางสุพิศ   ธรสินธุ์ ตนเอง 21,277.00 21,277.00         8161659370
3 นางอุทัยวรรณ   วรรณพงศ์ 500.00              8011105159

บดิา นายชิต   บวัเกตุ 500.00 
4 นางเพลินพิศ  รัตนกรัณฑ์ ตนเอง 680.00              680.00              8010353272
5 นายสมพร  พูลเพิ่ม ตนเอง 2,115.00           2,115.00           9081206702
6 นางขนาภา   พูลเพิ่ม ตนเอง 330.00 330.00 9081206710
7 นายธิปไตย   จีระประดิษฐ ตนเอง 305.00 305.00 8131236838

รวม 28,497.00 28,497.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางอุทัยวรรณ   วรรณพงศ์ 11,000.00         8011105159

บดิา นายชิต   บวัเกตุ 11,000.00 
11,000.00 11,000.00 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม ศธ 04307.26/255

นางจาณิศา   พรหมทอง 2,460.00 4870214091
บตุร ด.ช.ภมูิพฒัน์  พรหมทอง 2,460.00 

รวมทัง้สิน้ 2,460.00 2,460.00 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม ศธ 04307.26/256

นางธัญวรรณ   บวัพรหม 11,000.00 9831773845
บตุร ดญ.เอวารินทร์  บัวพรหม 11,000.00 

รวมทัง้สิน้ 11,000.00 11,000.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางนนัทวดี   ปรีชาพร ตนเอง 6,793.00 6,793.00           8011537334

6,793.00 6,793.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางวิภาวี   อุน่เสียม 9,763.00           8011949675

คู่สมรส นายประวิทย์  อุน่เสียม 9,763.00 

รวมทั้งส้ิน 9,763.00 9,763.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)

(เกา้พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)

(สองหมืน่แปดพันส่ีร้อยเกา้สิบเจ็ดบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงนิ เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนปญัญาวุธ ศธ 04321.15/110

นางรัญจวน   นิลสุข 630.00 9080116599

บดิา นายเฟือ่ง   อนิทองปาน 630.00 

น.ส.นิตยา   อนุวฒันวงค์ ตนเอง 560.00 560.00 9080821500

นางกาญจนา   สายทองแท้ 380.00 9080069469

บตุร น.ส.ธนัย์ชนก  สายทองแท้ 380.00 

2 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ พทัลุง ศธ 04321.02/300

นายเล่ือน   ศรีทับ ตนเอง 210.00 210.00 9081359541

นายธรียทุธ   อนิเรน ตนเอง 310.00 310.00 9570126736 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางวภิารัตน์  ลักษโณสุรางค์ ตนเอง 780.00 780.00 9261121845 ตรวจสุขภาพประจ าปี

น.ส.นิศาชล  สูบผอม ตนเอง 850.00 850.00 9080748889 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางจ าลอง   ทองทรัพย์ ตนเอง 780.00 780.00 9131128890 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางมณฑา   ฤทธสุินทร ตนเอง 1,050.00 1,050.00 9570183330 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางปรณีต   หมวดจนัทร์ ตนเอง 1,050.00 1,050.00 9081744976 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางณาตยา   มโนทัศน์ ตนเอง 980.00 980.00 9083106462 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาววจัราพร  ไชยตรี ตนเอง 310.00 310.00 9083121046 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางณัฐกานต์   ศรีทวี ตนเอง 1,452.00 1,452.00 9080332062 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 โรงเรียนอุดมวิทยายน ศธ 04321.02/300

นางหทัยทิพย ์ ทองศรีชุม ตนเอง 490.00 700.00 9080460664

คู่สมรส นายไพศาล   ทองศรีชุม 210.00 

4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ศธ 04321.02/321

นางธนภรณ์   บญุสิทธิ์ ตนเอง 850.00 850.00 9081168711 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวจาริยา  เกือ้กอบ ตนเอง 850.00 850.00 9081169165 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางศรีอรุณ   หงษษ์า ตนเอง 850.00 850.00 9081595342 ตรวจสุขภาพประจ าปี

น.ส.กนกวรรณ  สุวรรณาคม ตนเอง 850.00 850.00 8160591004 ตรวจสุขภาพประจ าปี

น.ส.วารรุณี   บญุประสงค์ ตนเอง 850.00 850.00 9083119491 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางเตือนใจ   นุ่นเอยีด ตนเอง 850.00 850.00 9260059909 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางปวณีา   ทรงเดชะ ตนเอง 1,080.00 1,080.00 9081925229 ตรวจสุขภาพประจ าปี

5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ศธ 04321.17/119

นายสุริยา   บญุยงั 13,500.00 9260046211

บดิา นายอิง้   บญุยงั 13,500.00 

6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ศธ 04321.02/329

นางอมัพร   วงษส์วสัด์ิ ตนเอง 1,030.00 1,030.00 9843409248 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางธดิา   บญุญานุวตัร ตนเอง 850.00 850.00 9849486783 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางณัฐชา   คงเพชน ตนเอง 850.00 850.00 9301314282 ตรวจสุขภาพประจ าปี

7 โรงเรียนสตรีพทัลุง ศธ 04321.06/168

นายณรงค์   บวัเพชร์ ตนเอง 1,080.00 1,080.00 9083000125 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายจนิดา   คงเรือง 147.00 9080372374

บตุร ด.ญ.สุพชิญา  คงเรือง 147.00 

รวมทั้งสิ้น 33,679.00 33,679.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงนิค่ารักษาพยาบาล (ผู้ปว่ยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม .พัทลุง



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงนิ เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ

1 โรงเรียนวชริธรรมสถิต ศธ 04321.05/96

นายธาตรี    สารวงค์ 250.00 9081147579

คู่สมรส นางอารีย ์  สารวงค์ 250.00 

นายจ าลอง   เพชรมณี ตนเอง 5,041.00 5,041.00 9130373905

2 โรงเรียนเขาชยัสน ศธ 04321.25/179

นางอภริดี  สิทธดิ ารงค์ ตนเอง 8,280.00 8,280.00 9210253981

3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ศธ 04321.06/258

นางทิพยว์นั   สุกด า 4,340.00 9081521462

มารดา นางสุนีย ์  ทวตีา 4,340.00 

4 โรงเรียนพนางตุง

นางสาวติรี    อนิทร์แปน้ บดิา นายเจริญ   เทอดทอง 320.00 920.00 9823826986 ศธ 04321.013/097

มารดา นางหนูแอบ   เทอดทอง 600.00 

รวมทั้งสิ้น 18,831.00 18,831.00 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล ศธ 04307.34/146

นางจงจิต   รุ่งเรือง 3,167.50 8141169025
บดิา นายใจ   ปานงาม 1,392.50 

มารดา นางนยี์   ปานงาม 1,775.00 
นางเตือนหะทัย   อ าลอย 1,240.00 8141414127

มารดา นางเกษร   พมิพกาญจน์ 1,240.00 
2 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ศธ 04242.63/152

นางจิราภรณ์   สุทิน 3,380.00 8281053534
บตุร น.ส.พิชามญช์  สุทิน 3,380.00 

3 โรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค์ ศธ 04242.27/85
นางสิริรัฐ   แกว้คง ตนเอง 860.00 860.00 9820493447
รวมทัง้สิ้น 8,647.50 8,647.50 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางดวงใจ   ทรัพย์เจริญ 6,600.00           8131111199

มารดา นางสมบญุ   ชอบธรรม 6,600.00 
2 นายธวัชชัย   สุวรรณรัตน์ ตนเอง 620.00 620.00              8011044427 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 นายมงคล   จันทร์วงค์ ตนเอง 3,140.00 3,140.00           8221411213
4 นายฉัตรชัย   พลเพชร ตนเอง 927.00              927.00              9131107753
5 นางภมร   พลเพชร ตนเอง 3,000.00           3,000.00           9131107761
6 นายอนนัต์   พลายชุม 14,525.00 8151095601

มารดา นางเอบิ   พลายชุม 14,525.00 

รวมทั้งส้ิน 28,812.00 28,812.00 (สองหมืน่แปดพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงนิค่ารักษาพยาบาล (ผู้ปว่ยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม .พัทลุง

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)



ล าดับที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ศธ 04307.36/106

นายรัตตัญํู   ศรีไชย 330.00 8020092919
บตุร ด.ญ.ศรีชยา  ศรีไชย 330.00 

2 โรงเรียนเบญจมราชทูศิ ศธ 04307.01/515
นางเยาวธิดา   ค าคง 950.00 8160249144

บดิา นายสุนทร   รักษายศ 900.00 
มารดา นางจ าเนยีร  รักษายศ 50.00 

นางสาวสศิธร   ปเูต๊ะ ตนเอง 8,000.00 8,000.00 8161432864
3 โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร ศธ 04307.40/372

นางสาวจุรีย์   ไกแ่กว้ 690.00 8220134909
มารดา นางผิยะ   ไกแ่กว้ 690.00 

4 โรงเรยีนพรหมคีรพิีทยาคม ศธ 04307.59/297
นายวรากร  เดชพรม ตนเอง 730.00 730.00 8281414111 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวจีรนนัท์   สมทอง 560.00 9520048650
มารดา นางผวน  สมทอง 560.00 

5 โรงเรียนเขาพังไกร ศธ 04307.57/121
นางจารี   หนแูกว้

คู่สมรส ใช้สิทธิประกนัสังคม
6 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ศธ 04307.64/276

นางหรรษภรณ์   ภู่พันธต์ระกลู 1,120.00 8280324461
บดิา นายมงคล  แซ่อุย๋ 1,120.00 

7 โรงเรียนสตรีทุง่สง ศธ 04307.21/482
นายจรัส   ขุนณรงค์

คู่สมรส น.ส.ธญัญารัตน์  ขนุณรงค์ เบกิไมไ่ด้ ตรวจสุขภาพประจ าปี

8 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ศธ 04307.71/142
นายณรงค์   กจิแถลง ตนเอง 750.00 750.00 8011289934
นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ ตนเอง 2,000.00 2,250.00 8011808192

บตุร น.ส.ชญานิษฐ์  กรรณิการ์ 250.00 
นางนรัิตน ์  หอมทิพย์ ตนเอง 3,325.00 3,325.00 8220250135
น.ส.พนดิา  อนิณรงค์ ตนเอง 1,500.00 1,500.00 8131207250
นายสบาย  ทองสลัก ตนเอง 2,250.00 2,250.00 8010115843
นางนภิา   ใหม่ชุม ตนเอง 950.00 1,460.00 4870211858

มารดา นางละออ  จนัทร์สุวรรณ 510.00 
รวมทัง้สิ้น 23,915.00 23,915.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)


