
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายณัตพงศ์  ศิริแกว้ 700.00 700.00 8151251271

2 นางซัลวาณีย์  เจ๊ะมะหมดั 210.00 210.00 8160437757

3 นางอมุาพร  คนธรักษ์ ดายเยอร์ 940.00          940.00        8280308946

1,850.00 1,850.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลควนขนนุ 34,470.00 34,470.00 9081532278

2 โรงพยาบาลหวัไทร 29,240.00 29,240.00 8021409304

63,710.00 63,710.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางเสาวนยี์  สุบรรณวงศ์ ตนเอง 5,578.00 5,578.00 9081218298 ที่ ศธ 04321/19

2 นายประมวล  ขุทกาฬา ตนเอง 4,200.00 4,200.00 9081238485

3 นางสุมนรัชต์  ลักษณะ ตนเอง 850.00 850.00 9081928163

4 นายชูสิน  เดชดี ตนเอง 850.00 850.00 9081129260

5 นายสมชายนวัต  ลักษณะ ตนเอง 850.00 850.00 9081198491

6 นายอนนัต์  หนพูัฒน์ ตนเอง 1,716.00 1,716.00 9081207423

7 นางศุภดี  รัตนบรีุ ตนเอง 628.00 628.00 9081784021 ที่ ศธ 04321/220

8 นางจ ารัส  หนหูลง ตนเอง 850.00 850.00 9081198572

9 นางสุภา  แกว้บริสุทธิ์ ตนเอง 1,330.00 5,730.00 9081207644

 -นางสุภา  แกว้บริสุทธิ์ บดิา นายสนธิ์ จินตาคม 4,400.00

10 นางจุไรพร  ผดุงศักด์ิ ตนเอง 2,000.00 2,000.00 9081169351

11 นายณัฐวัฒน ์ วงศ์เพชรรัตน์ มารดา นางกมิเหง้  แซ่แต้ 700.00 700.00 9080107654

12 นางพิญาภรณ์  เรืองรักษ์ ตนเอง 780.00 780.00 9081198866

13 ว่าที่ ร.ต. ศักด์ิทรัพย ์ ฉมิพงษ์ ตนเอง 850.00          850.00 9081150901

14 นางพรทิพย์  ฤทธิ์ชู ตนเอง 850.00          850.00 9081279904

15 นางสาวพนม  ช่วยจันทร์ ตนเอง 780.00          780.00 9081350366

16 นางส ารวย  ทรงกติิพิศาล ตนเอง 1,110.00        1,110.00      9081198696

17 นางสุธา  ชนะพันธ์ ตนเอง 850.00          850.00        9081435108

18 นางแช่มจันทร์  กาวชู ตนเอง 780.00          780.00        9081198599

19 นางระพีพรรณ  จีนลอย ตนเอง 850.00          850.00        9081198858

20 นางจ าเนยีร  สมพงศ์ ตนเอง 850.00          850.00        9081198688

21 นางนทิรา นาคะมกุดาพันธ์ ตนเอง 690.00          690.00        9211009685

32,342.00 32,342.00

รายละเอียดเบกิค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักัด สพม.พท (ปว่ยนอก)

รวมทัง้สิน้

รายละเอียดเบกิค่าตรวจสขุภาพขา้ราชการครู สพม.พท และ สพม.นศ

รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.พท (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
สพม. พัทลงุ ที่ ศธ 04321/20

1 น.ส. กตัญชลี  ทองเจอืเพชร มารดา นางจ ารัส  วริิยะสมบติั 1,069.00 1,069.00        9020526847

รร. สตรีพัทลงุ ที่ ศธ 04321/254

2 น.ส. พรีญา  ฉว้นกล่ิน ตนเอง 890.00              890.00           9080766658

รร. พรหมพินิตชยับรุี
3 น.ส. ศิริรัตน์  หมาดนุ้ย ตนเอง 662.00              662.00           9570604212

รร. ประภสัสรรังสติ
4 นายวนิิตย ์ ศรีทวี ตนเอง 690.00              690.00           9081458841

รร. บางแก้วพิทยาคม
5 นายประเสริฐ ประทุมศรี ตนเอง 948.00              948.00           9211124425

6 นางมัทนา  ศิริรักษ์ บตุร น.ส.ซายน์  ศิริรักษ์ 130.00              130.00           9211044529

รร. เขาชยัสน
7 น.ส. วมิลรัตน์  น้อยยางแดง ตนเอง 495.00              495.00           9570370068

รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
8 นางเอบิ  อกัษรทอง มารดา นางหนูขนิ  อกัษรทอง 1,280.00           1,280.00        9211114721

รร. ประชาบ ารุงอุทศิกิจจาทร
9 น.ส. โสภา  ฤทธเิดช ตนเอง 780.00              780.00           9131314236

10 นางศิริรักษ ์ เกดิขมุทอง ตนเอง 600.00              600.00           9131247970

11 น.ส.อษุณีย ์ ขนุจนัทร์ ตนเอง 2,144.00           2,144.00        9580099995

รร. สตรีพัทลงุ
12 นางนศุรา  ลอยคลัง ตนเอง 350.00              350.00           9080608556

13 น.ส.ณัฏฐกญัญา  ขาวมาก ตนเอง 1,100.00           1,200.00        9210200829

 -น.ส.ณัฏฐกญัญา  ขาวมาก มารดา นางกาญจนา  ขาวมาก 100.00              

14 นายจนิดา  คงเรือง มารดา นางสุก  คงเรือง 200.00              200.00           9080372374

15 น.ส.ชมพทัธ ์ ศรีกรด มารดา นางวนัเพญ็  ศรีกรด 450.00              450.00           9845105246

รร. พรหมพินิตชยับรุี
16 นายสุเชษฐ์  นวลยงั ตนเอง 21,030.00         21,030.00       9081607626

รร. หานโพธิ์พิทยาคม
17 นายเชี่ยวชาญ  คงสกลุ บดิา นายแดง  คงสกลุ 680.00              680.00           8121564042

18 น.ส.มณฑิตา  แสงเดช มารดา นางมณฑา  แสงเดช 16,483.00         16,483.00       9211038790

รร. วชริธรรมสถิต
19 นายจ าลอง  เพชรมณี ตนเอง 2,628.00           2,628.00        9130373905

รร. ตะโหมด
20 น.ส.สุมาลี  วจิารณ์ บตุร ด.ช.ศรราม  ยาอดี 2,035.00           2,035.00        9570573279

21 นางพรทิพย ์ อนิทรชุมนุม ตนเอง 4,424.00           4,924.00        9080105155

 -นางพรทิพย ์ อนิทรชุมนุม บดิา นายเฟือ่ง  ไพช านาญ 500.00              

รร. พรหมพินิตชยับรุี
22 น.ส.ศิริรัตน์  หมาดนุ้ย ตนเอง 120.00              2,606.00        9570604212

 -น.ส.ศิริรัตน์  หมาดนุ้ย มารดา นางมารตี  หมาดนุ้ย 2,486.00           

รร. หารเทารังสปีระชาสรรค์
23 นางจริาภรณ์  เกือ้เส้ง ตนเอง 780.00              780.00           9861729550

24 นางรังสิมา  บวัแกว้ ตนเอง 730.00              730.00           9261135919

63,784.00 63,784.00รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.พท (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
รร. สตรีพัทลงุ ที่ ศธ 04321/4516

1 นายจนิดา  คงเรือง ตนเอง 780.00 780.00           9080372374

รร. ปา่พะยอมพิทยาคม
2 นายวรีะ  เสาวโค ตนเอง 780.00              780.00           9081668870

3 นางพรทิพย ์ เสาวโค ตนเอง 780.00              780.00           9080048933

รร. ควนขนุน
4 น.ส.สิริพร  แกว้มาก ตนเอง 240.00              1,460.00        6797526965

 -น.ส.สิริพร  แกว้มาก มารดา นางมลตรี  แกว้มาก 1,220.00           

5 น.ส.รัฐนันท์  ปานเพชร ตนเอง 660.00              660.00           9570097647

6 น.ส.อไุรวรรณ  เรืองเพชร มารดา นางโสภา  เรืองเพชร 940.00              1,410.00        9081673742

 -น.ส.อไุรวรรณ  เรืองเพชร บตุร ด.ช.จารุวฒัน์  ชูบวั 470.00              

รร. พนางตงุ
7 นางสาวติรี  อนิทร์แปน้ บดิา นายเจริญ  เทอดทอง 250.00              650.00           9823826986

 -นางสาวติรี  อนิทร์แปน้ มารดา นางหนูแอบ   เทอดทอง 400.00              

8 นายธธีชั  เหมือนพรรณราย คู่สมรส นางจิราภรณ์  เหมือนพรรณราย 3,078.00           3,078.00        9081455389

รร. นิคมควนขนุน
9 นายศรายธุ  ศรีสุวรรณ ตนเอง 1,010.00           1,010.00        9081364642

รร. เขาชยัสน
10 นางประภา  บ ารุงเสนา ตนเอง 780.00              780.00           9211118158

11 นางหสัหมะ  มุเส็มสะเดา ตนเอง 2,242.00           2,242.00        9211038634

รร. พรหมพินิตชยับรุี
12 นายโชคสุวชิัย  สุภาพาส ตนเอง 800.00              900.00           9080449261

 -นายโชคสุวชิัย  สุภาพาส บตุร ด.ช.ภาสาต์  สุภาพาส 100.00              

รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลงุ
13 นางหฤทัย  กาแกว้ บตุร ด.ช.เคียวจนัทร์  กาแกว้ 300.00              300.00           9080190047

14 นายวสุิทธิ ์ ทองช่วย ตนเอง 3,550.00           3,550.00        9081476114

รร. ปญัญาวุธ
15 นางรัญจวน  นิลสุข ตนเอง 200.00              740.00           9080116599

 -นางรัญจวน  นิลสุข บดิา นายเฟือ่ง  อนิทองปาน 540.00              

16 นางนันทนัช  กลุศิริเดชานันท์ ตนเอง 300.00              300.00           9080446181

รร. หารเทารังสปีระชาสรรค์
17 นางอวยพร  ณรงค์ราช มารดา นางร่ิน  พรหมเมฆ 685.00              685.00           9260011434

18 นางอ าพร  สุวรรณโล ตนเอง 750.00              750.00           9261172474

รร. อุดมวิทยายน
19 นางหทัยทิพย ์ ทองศรีชุม ตนเอง 130.00              790.00           9080460664

 -นางหทัยทิพย ์ ทองศรีชุม บดิา นายอทุัย  มากศรี 560.00              

 -นางหทัยทิพย ์ ทองศรีชุม บตุร ด.ญ.พทัธนันท์  ทองศรีชุม 100.00              

รร. สตรีพัทลงุ
20 นายณัฐพงษ ์ พลูรมย์ บดิา นายภญิโญ  พลูรมย์ 395.00              395.00           9570356944

21 นางนุศรา  ลอยคลัง ตนเอง 8,850.00           9,520.00        9080608556

 -นางนุศรา  ลอยคลัง มารดา นางเจมิ  ทองนุ่น 670.00              

22 นายจนิดา  คงเรือง มารดา นางสุก  คงเรือง 110.00              110.00           9080372374

23 น.ส. ณภสัรพ ี คงศรีทอง ตนเอง 780.00              780.00           9080644889

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.พท (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
24 น.ส. เศาวนิตย ์ ด้วงชู ตนเอง 370.00              1,215.00        9080762350

 -น.ส. เศาวนิตย ์ ด้วงชู มารดา นางผิน  ด้วงชู 705.00              

 -น.ส. เศาวนิตย ์ ด้วงชู บตุร ด.ช.วชิชาบรูณ์  ชนะชัย 60.00               

 -น.ส. เศาวนิตย ์ ด้วงชู บตุร ด.ช.ปทัยณิชา  ชนะชัย 80.00               

รร. วชริธรรมสถิต
25 น.ส. จริภา  แผ้วไพรี ตนเอง 254.00              254.00           9081397842

รร. ตะโหมด
26 นางมณทิตา  สังขรัตน์ ตนเอง 690.00              690.00           9131169821

27 น.ส. สุพร  อสิโม มารดา นางพนิ  อสิโม 3,960.00           3,960.00        9130263379

28 นางศศิธร  ชนะสิทธิ์ ตนเอง 690.00              690.00           9130000254

29 นางเพญ็แข  ชูสง่า ตนเอง 690.00              690.00           9130032946

30 นางพรทิพย ์ อนิทรชุมนุม บดิา นายเฟือ่ง  ไพช านาญ 2,200.00           2,200.00        9080105155

31 นางวนัเพญ็  วงัช่วย ตนเอง 1,357.00           1,357.00        9081972006

43,506.00 43,506.00รวมทัง้สิน้


