
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงินทีข่อเบิก เบกิได้ เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายชลัท  เหมะรักษ์ ตนเอง 3,970.00 3,970.00 9081325779
2 นางศุภดี   รัตนบรีุ ตนเอง 830.00 0.00 ส่งเอกสารคืน

(รายการตรวจสุขภาพประจ าป ีไมร่ะบรุหสักรมบญัชีกลาง) สพม.พัทลุง
(ค่าบริการผู้ปว่ยกรณีไปตรวจสุขภาพประจ าป ีไมส่ามารถเบกิได้)

3 นายสมหมาย  กรดเต็ม ตนเอง 250.00 250.00 9081262475
4 นางประภา  ด้วงจันทร์ ตนเอง 1,300.00 1,300.00 9081206877
5 นายพรประสิทธิ ์ พฒุเจริญ ตนเอง 15,438.00      15,438.00    9081512595

21,788.00 20,958.00
20,958.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
สพม.พัทลงุ ที ่ศธ 04321/1587 ลว. 23 พค 65 /14796
โรงเรียนตะโหมด ที ่ศธ 04321.11/175 ลว. 28  เม.ย.  2565/6370) 

1 นางกนัธมล  เพชรคง ตนเอง 3,535.00 3,535.00      9130255163
(ลด540/ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ีเบกิได้ในอตัราที่ก าหนด)

2 นางสาวสุพร  อสิโม มารดา นางพิน  อสิโม 295.00          295.00        9130263379
3 นางสาวจฑุาพร  แสงเกือ้หนุน มารดา นางแอบ แสงเกือ้หนุน 2,000.00        2,000.00      9130153751

โรงเรียนวชริธรรมสถิต ที ่ศธ 04321.05/081 ลว. 26  เมษายน 2565/670 
4 นางสาวจริาภา  แผ้วไพรี บดิา นายพนิ  แผ้วไพรี 900.00          420.00        9081397842
5 นายธาตรี  สารวงค์ คู่สมรส นางอารีย ์ สารวงค์ 250.00          250.00        9081147579

โรงเรียนเขาชยัสน ที ่ศธ 04321.25/157 ลว. 27  เมษายน  2565/780) 
6 น.ส.โสมสุดา  วิจิตรพันธ์ ตนเอง 780.00          780.00        9570229446

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ที ่ศธ 04321.22/146 ลว. 29 เมษายน 2565/1026
7 นางดวงฤดี  แกว้มณี ตนเอง 1,026.00        1,026.00      9211070708

โรงเรียนพรหมพินิตชยับรุี ที ่ศธ 04321.03/157 ลว. 2  พฤษภาคม  2565/1285 
8 นายกติติพล  เรืองพุทธ ตนเอง 1,285.00        1,285.00      9081398407

โรงเรียนพรหมพินิตชยับรุี ที ่ศธ 04321.03/162 ลว. 10  พฤษภาคม  2565/845 
9 นางสาวศิริรัตน ์หมาดนุย้ บดิา นายจรัล  หมาดนุย้ 845.00          845.00        9570604212

โรงเรียนสตรีพัทลงุ ที ่ศธ 04321.06/307  ลว. 2  พฤษภาคม  2565/1760
10 นางสาวธมนวรรณ  เกือ้เซ้ง ตนเอง 780.00          780.00        9131256910

(ลด50/ค่าบริการผู้ปว่ยนอกกรณีตรวจสุขภาพประจ าปี)
11 นายจินดา  คงเรือง มารดา นางสุก  คงเรือง 930.00          930.00        9080372374

โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ที ่ศธ 04321.26/13 ลว. 12  พฤษภาคม  2565/2350 
12 นายวิศรุต  คงเทพ บดิา นายวชิิต  คงเทพ 2,350.00        2,350.00      9080059854

14,976.00 14,496.00

รวมจ านวนทีข่อเบกิทัง้สิน้

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.พท (ปว่ยนอก)

รวมทัง้สิน้

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.พัทลงุ(ปว่ยนอก)

รวมเงิน



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนเชยีรใหญ ่(ที ่ศธ 04307.35/89 ลว. 1  เม.ย. 65/650)

1 นางณิชกลุ  ใจมนต์ มารดา นางออ่ง  เพชรเกตุ 400.00 400.00        8261220087
2 นายปราโมทย์  พรหมนลิ ตนเอง 250.00 250.00        8261162559

โรงเรียนเชยีรใหญ ่(ที ่ศธ 04307.35/140 ลว. 23 พ.ค. 65/1900)
3 นายธนกฤต  โมราศิลป์ ตนเอง 810.00          810.00        8261441466

(ลด290/ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ตามรายการและอตัราที่ก าหนด)
4 นางณิชกลุ  ใจมนต์ มารดา นางออ่ง  เพชรเกตุ 400.00 400.00        8261220087
5 นางรัตติยา  เอยีดแกว้ มารดา นางอารีย์  แทนด้วง 400.00 400.00        8260702274

โรงเรียนสชิลประชาสรรค์ (ที ่ศธ 04307.66/74  ลว. 1 ม.ิย. 65/3854)
6 น.ส.แพรพรรณ  ทองมาก ตนเอง 3,854.00        3,854.00      8131244067

โรงเรียนโยธินบ ารุง (ที ่ศธ 04307.05/293  ลว. 1  ม.ิย. 65/770)ใม

7 นายสมพงศ์  ไชยเจริญ มารดา นางวรรณะ  ไชยเจริญ 770.00          770.00        8151248327
โรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ (ที ่ศธ 04307.07/94 ลว. 5  เม.ย.  65/18720/15190)

8 นางมณฑกานต์  ตลึงจิตร ตนเอง 5,350.00        5,350.00      8010411728
(ลด9840/ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปยิมหาราชการุณย์ เบกิได้ตามรายการและอตัราที่ก าหนด)
โรงเรียนเบญจมราชทูศิ (ที ่ศธ 04307.01/454 ลว. 2  ม.ิย. 65 /650)

9 นางขวัญชนก  สีคงคา คู่สมรส นายบรรดิษฐ์  สีคงคา 200.00          200.00        8161536856
10 นางมณัฑนา  รัตนบรีุ ตนเอง 250.00          250.00        7790450670
11 นางมณัฑนา  รัตนบรีุ ตนเอง 200.00          200.00        7790450670

โรงเรียนสชิลคุณาธารวิทยา (ที ่ศธ 04307.64/246 ลว. 2  ม.ิย. 65 /1720)
12 น.ส. ณัฐมน  โกเมศ มารดา นางแพร่ว  โกเมศ 940.00          940.00        8131156729
13 นางสาวสารญา  โต๊ะเด ตนเอง 780.00          780.00        8280804560

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ฯ (ที ่ศธ 04307.15/322 ลว. 2 ม.ิย. 65/1390)
14 นายจรูญ  บญุล้อม มารดา นางเอยีด  บญุล้อม 1,390.00        1,390.00      8261345882

โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์ (ที ่ศธ 04307.53/279 ลว. 6 ม.ิย. 65/7600)
15 นางจิรา  สุขเสนา มารดา นางประพร์ี  สุวรรณมณี 1,600.00        1,600.00      8010769991
16 น.ส.กรวรรณ นววงศ์ววิฒัน์ ตนเอง 310.00          310.00        4870464926

(ลด640/ค่าตรวจสุขภาพประจ าปอีายุไมเ่กนิ 35 ปเีบกิได้ตามรายการและอตัราที่ก าหนด)
17 น.ส.เยาวณี  จงคง ตนเอง 710.00          710.00        6799849389

(ลด240/ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ตามรายการและอตัราที่ก าหนด)
18 นายสัญชัย  คงจันทร์ ตนเอง 610.00          610.00        8261062260

(ลด340/ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ตามรายการและอตัราที่ก าหนด)
19 นายชัยศักด์ิ  คงแกว้ มารดา นางปราณี  คงแกว้ 1,100.00        1,100.00      8261463052
20 น.ส.ชญานศิ  ศรีใหม่ ตนเอง 2,050.00        2,050.00      4870278863

โรงเรียนร่อนพิบลูยเ์กียรตวิสนุธราภวิัฒก์ (ที ่ศธ 04307.48/253 ลว. 6 ม.ิย. 65/599)
21 นายอสัน ี รัตนชัย บตุร ด.ช.นัธทวฒัน์  รัตนชัย 299.00          299.00        6744950770
22 นางสาวอชัมา  ส าแดงสาร ตนเอง 250.00          250.00        7790453343

(ลด50/การนวดประคบสมนุไพร รหสั 58130 เบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด)
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (ที ่ศธ 04307.24/147 ลว. 2 ม.ิย. 65/2450)

23 น.ส.อทุุมพร  เสริมบญุ มารดา น.ส.ปรียา  รัตนคช 2,450.00        2,450.00      8150365923
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร (ที ่ศธ 04307.40/261 ลว. 8 ม.ิย. 65/980)

24 น.ส.ผกามาศ  สิริอนิทร์ ตนเอง 880.00          880.00        8160125550
(ลด100/ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ตามรายการและอตัราที่ก าหนด)
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม (ที ่ศธ 04307.59/435 ลว. 13 ม.ิย. 65/1176)

25 นายธวัช  เพชรโกมล ตนเอง 1,176.00        1,176.00      8160079621
27,429.00 27,429.00

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก) รพ.รัฐ

รวมทัง้สิน้



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนเขาพังไกร (ที ่ศธ 04307.57/100 ลว. 14 พ.ค. 65/59163.50) 8,000.00               

1 นายสาครินทร์  สุขสม คู่สมรส นางสุภาภรณ์  สุขสม 8,000.00 8,000.00      6795713679
โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง  (ที ่ศธ 04307.54/95 ลว. 24 พ.ค. 65/9480) 9,200.00               

2 น.ส.ณัฐธิกา  แสงวิมาน บดิา นายวินยั  แสงวิมาน 9,200.00        9,200.00      8260402947

โรงเรียนเบญจมราชทูศิ  (ที ่ศธ 04307.01/455 ลว. 2  ม.ิย. 65/6000) 11,000.00              
3 นางขวัญชนก  สีคงคา คู่สมรส นายบรรดิษฐ์  สีคงคา 11,000.00      11,000.00    8161536856

28,200.00

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)

รวมทัง้สิน้


