
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนควนขนุน  ศธ 04321.12/201  ลว.18 ต.ค.64 จ านวน 2,638 บาท 2,638.00            

1 นางอรพิน  หนแูสง มารดา นางกว้น  กาญจนะรัตน์ 2,638.00 2,638.00           9080059854
โรงเรียนปญัญาวุธ ศธ 04321.05/189  ลว.14 ต.ค.64 จ านวน 280.- บาท 280.00               

2 นางส่องแสง  อนิทองแกว้ มารดา นางสุก  คงเรือง 280.00              280.00              9081209906
โรงเรียนตะโหมด ศธ 04242.92/293  ลว.20 ส.ค.64 จ านวน 1,307.- บาท 1,222.00            

3 นางสาวสุธาสิน ี ทองแกว้ บดิา นายปราโมช  ทองแกว้ 593.00              593.00              9130462797
4 นายมูห่ ่าหมดั  หบีแกว้ บตุร ด.ญ.มนสันนัท์  หมีเขียว 629.00              629.00              9130263425

(ลดยานอก  85.-  บาท)
โรงเรียนเขาชยัสน ศธ 04321.25/263  ลว.26 ต.ค.64 จ านวน 12,815.- บาท 12,815.00           

6 นางเฉลิมศรี  เซ้งจิน้ ตนเอง 12,815.00         12,815.00         9080148946
โรงเรียนประภสัสรรังสติ ศธ 04321.04/206  ลว.25 ต.ค.64 จ านวน 722.- บาท 1,640.00            

7 นางศิริวรรณ  ขุนรักษ์ ตนเอง 1,468.00           1,640.00           9081647407
คู่สมรส นายกอ่เกยีรติ  ขุนรักษ์ 50.00               
มารดา นางเสาวนยี์  เครือหลี 72.00               
บตุร น.ส.ณิชา  ขุนรักษ์ 50.00               

โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร ที ่ศธ 04321.17/188  ลว.27 ก.ย. 64 จ านวน 1,350.- บาท 1,350.00            
8 นางอบุล  หนมูาก ตนเอง 1,200.00           1,350.00           9081795848

บดิา นายนอ้ย  หนเูมยีน 150.00              
โรงเรียนตะโหมด ที ่ศธ 04242.92/247  ลว.29 ก.ย. 64 จ านวน 400.- บาท 400.00               

9 นางสาวทิพวรรณ  ยกรัง บดิา นายประจบ  ยกรัง 400.00              400.00              9083089878
โรงเรียนสตรีพัทลงุ ที ่ศธ 04321.06/363  ลว.29 ก.ย. 64 จ านวน 17,078.- บาท 2,340.00            

10 นายณัฐพงษ ์ พูลรมย์ บดิา  นายภญิโญ  พูลรมย์ 1,740.00           1,740.00           9570356944
11 น.ส.นชุนาถ  คงจัง มารดา นางเฉลียว  คงจัง 600.00              600.00              9080310727

โรงเรียนสตรีพัทลงุ ที ่ศธ 04321.06/363  ลว.29 ก.ย. 64 จ านวน 17,078.- บาท (ตอ่) 9,586.00            
12 นางจันทริกา  หนเูจริญ ตนเอง 2,916.00 2,916.00           9081540645

(ลดยานอก ตนเอง 809  บตุร 43 บาท)
13 นางปราณี  ณัฐคุณานนท์ บตุร ด.ช.ณัฐกร  ณัฐคุณานนท์ 100.00              100.00              9080164151
14 นางทิพย์วัน  สุกด่า มารดา นางสุนยี์  ทวีตา 560.00              560.00              9081521462
15 น.ส.ณัฏฐกญัญา  ขาวมาก คู่สมรส นายพิชยา  พฤษพันธ์- -

(ค่าตรวจร่างกายเพื อขอใบรับรองแพทย์ 300)
16 นางสุมาลี  บญุพรานชู ตนเอง 3,960.00           3,960.00           9081310364
17 นางสาวณัฐนชิาช์  อนิทร์เหมอืนตนเอง 450.00              2,050.00           9080422401

มารดา นางพัน  อนิทร์เหมอืน 1,600.00           
โรงเรียนวชริธรรมสถิต ที ่ศธ 04321.05/142  ลว.29 ก.ย. 64 จ านวน 620.- บาท 320.00               

18 นายธาตรี  สารวงค์ ตนเอง 70.00               320.00              9081147579
คู่สมรส นางอารีย์  สารวงค์ 250.00              

19 น.ส.จิรภา  แผ้วไพรี บดิา นายพิน  แผ้วไพรี -
(ใบเสร็จรับเงินไม่สมบรูณ์ขอเอกสารคืน 300)

32,591.00 29,953.00

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.พัทลงุ(ปว่ยนอก)

ยอดยกไป



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนสตรีทุง่สง (ศธ 04307.21/627 ลว.1 ต.ค.64/32,390) 12,840.00            

1 นางจินตนา  ชูโชนาค มารดา นางประคอง  รุ่งเมอืง 8,000.00           8,000.00           8151344261
2 นางคนงึนจิ  กลีบแกว้ มารดา นางจ่านงค์  กลีบแกว้ 500.00              500.00              8150126783

(ลดตนเองค่าตรวจวินจิฉัยฯ 18,500.- ค่าตรวจร่างกายของบตุรเพื อขอใบรับรองแพทย์ 1,050.-  บาท
3 นางสาวจุฬาลักษณ์  ช่านาญกจิ บดิา นายสมนกึ  ช่านาญกจิ 370.00              880.00              9520180346

มารดา นางจิรพันธ์  ช่านาญกจิ 510.00              
4 น.ส.วรรณวิโรจน ์ศรีพุฒ มารดา                1,690.00           1,690.00           9841206390
5 นายจตุพล  วรินทรเวช บดิา นายถวิล  วรินทรเวช 1,400.00           1,400.00           8150669310
6 น.ส.ธนภรณ์  กาญจนพันธ์ บดิา นายบญุรอด กาญจนพันธ์ 320.00              370.00              9520386343

มารดา นางสายฝน  กาญจนพันธ์ 50.00               

12,840.00 12,840.00

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)

ยอดยกไป


