
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายศุภชยั ชนะสงคราม 780.00                       9081167413 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.พท

นางรัชนี แกว้แกมเกษ 980.00                       9080105066 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.พท

นางถนอม สงัขจู์ญ 2,000.00                    9081216163 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.พท

น.ส.สุดฤทยั  อ่อนประเสริฐ 2,000.00                    9080989134 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางปนดา  บวัแกว้ 750.00                       9080610976 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางวนิดา  ดมเด็น 2,529.00                    9130256135 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางสาวอ าพร สุววณโล 500.00                       9261172474 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางอวยพร  ณรงคร์าช 13,890.00                  9260011434 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นายวีระ  แสงเพชร 2,329.00                    9261051391 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางอรสา  ชูรักษ์ 2,518.00                    9131272258 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นายไพเราะ กอ้นเรือง 780.00                       9131245633 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
น.ส.ลกัษณาภรณ์ ศิริมสิุกะ 2,450.00                    9130370868 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
น.ส.สุพร  อิสโม 1,235.00                    9130263379 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางสุมาลี  บุญพรานชู 3,887.00                    9081310364 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางธญัญารัตน์ สงัขวิ์สุทธ์ิ 2,252.00                    9080928135 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางกญัญาณี  บุญเรืองขาว 500.00                       9081575856 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางบ าเพญ็  ง้ิวทอง 850.00                       9131311164 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
น.ส.สุวรรณษา  เหมะรักษ์ 250.00                       9570417900 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางลดัดา  แกว้พูล 878.00                       9081408046 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
น.ส.จิรภา  แผว้ไพรี 280.00                       9081397842 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นายจ าลอง  เพชรมณี 4,851.00                    9130373905 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางสาวิกา  แสงขาว 1,070.00                    9081424793 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางธนภรณ์  บุญสิทธ์ิ 780.00                       9081168711 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางปวีณา  ทรงเดชะ 850.00                       9081925229 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
นางธิดา  บุญญานุวตัร 780.00                       9849486783 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
น.ส.ศิริรัตน์  หมาดนุย้ 2,320.00                    9570604212 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครู สพม.พท
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 26,070.00                  8331007433 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.จีราวรรณ  เพช็รรัตน์ 710.00                       7550088551 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นายนพดล  นวลด า 4,277.00                    8151799846 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางดวงจนัทร์  เดชรักษา 1,550.00                    9011563336 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.วรรณลดา  อนงค์ 645.00                       8221205214 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางกรกวีร์  สุจิตรพนัธ์ 5,500.00                    8150479236 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.วอรัญญา  เหมนาน 6,000.00                    8150744320 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

ค่ารักษาพยาบาล ประจ าเดอืนสิงหาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางอรทยั  ถึงสุมวงษ์ 3,247.00                    8150066225 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางวิมลรัตน์  ชยัชนะทรัพย์ 1,307.00                    8150648143 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.จุฬาลกัษณ์  ช านาญกิจ 465.00                       9520180346 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.จุฬาลกัษณ์  ช านาญกิจ 450.00                       9520180346 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางสาวจินตนา  ศุภศรี 3,806.00                    8151773340 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางสาวจินตนา  ศุภศรี 92.00                         8151773340 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางสาวจินตนา  ศุภศรี 1,885.00                    8151773340 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพุฒ 560.00                       9841206390 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางณหทยั  อนุจร 1,760.00                    8151185619 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางอุทยั  พิกุลงาม 915.00                       8151283106 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางจุรีรัตน์  เสนา 215.00                       8141083732 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางเกษศิรินทร์  นาคสง 590.00                       8010416843 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นายชยันุรักษ ์ ศรีวิสุทธ์ิ 1,460.00                    8280571523 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางสุธีรา  พรหมแกว้ 610.00                       8141091786 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางกนัตยา  กระจาย 610.00                       8010425540 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางทศันีย ์ สุขเนาว ์ 610.00                       8161058415 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางณัฎฐธิดา  คงประพนัธ์ 8,000.00                    8010901849 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางวิจิตรา  บุญส าราญ 524.00                       9520173358 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นายประพฤติ  วงศช์นะ 780.00                       8281112557 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางอ าภา  ราชฤทธ์ิ 3,604.00                    6799774648 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางพศันี  สนธิคุณ 700.00                       8280451080 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.กญัจนพร  พรหมแกว้ 2,157.00                    8221338605 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.อุษณี  หนูแกว้ 840.00                       8220601590 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นายจิรายทุธ  รัศมี 730.00                       8260348578 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.รัตติยา  วงศส์วสัด์ิ 930.00                       7790234641 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.จนัทนา  เมืองเสน 1,020.00                    8261366103 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางจารุวรรณ  รอบคอบ 300.00                       8260220326 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางจงจิต  รุ่งเรือง 2,007.00                    8141169025 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางภิรมโรจน์  เพชรโกมล 666.00                       8160127855 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 780.00                       7550088578 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางอมรรัตน์  แขดวง 790.00                       8221117013 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางงสาววาสนา  ภู่ทรัพยมี์ 320.00                       3630470882 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 1,750.00                    8220250135 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 3,750.00                    8011808192 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางนิภา  ใหมชุ่ม 1,600.00                    4870211858 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 1,750.00                    8131207250 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางพชัราภรณ์  ชูแสง 610.00                       4870457733 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางอญัชนา  ณ นคร 710.00                       8010230243 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.รักชนก  บรรจงพาศ 610.00                       8010513407 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นายวชัรพงศ ์ อติวรมนัต์ 8,538.00                    6615634562 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางภารตี  สตางคม์งคล 637.00                       4870308525 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางช่อแกว้  จุลนวล 6,100.00                    8151257962 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางสุเจตน์ บุญปลอ้ง 84,310.00                  8151521716 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นางพิมพช์นก วรรณมาศ 10,264.00                  8010641588 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

น.ส.อรรทรรศน์ รัญจุล 1,415.00                    4870268205 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ

นายเสน่ห์ หวานสนิท 23,366.00                  8141101625 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ


