
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ (ศธ 04307.07/315 ลว.28 ก.ย..64/19,675.- บาท) 18,981.00            

1 นางจนิตนา  วรรคจนัทร์ มารดา นางสุดใจ  พิมเสน 18,006.00 18,006.00         8010711470
(ลดยานอก 694.- บาท) 

2 นางผ่องพรรณ  เพชรทวี บตุร นายภควัต  เพชรทวี 975 975.00              8011261509
โรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ (ศธ 04307.07/331 ลว.7  ต.ค.64/2,735.-) 2,495.00              

3 นางมณฑกานต์  ตลึงจิตร ตนเอง 2,495.00           2,495.00           8010411728
(ลดยานอก 240.-) 
โรงเรียนสชิลประชาสรรค์  (ศธ 04307.66/163 ลว.1 พ.ย.64/1,150) 1,150.00              

4 นางพัศน ี สนธิคุณ ตนเอง 200.00              1,150.00           8280451080
มารดา นางให ้ สนธิคุณ 650.00              
บตุร นายธนภทัร  ภาชนะกาญจน์ 300.00              

โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม  (ศธ 04307.10/147 ลว.21 ก.ย.64/1,900.-) 920.00                
5 นางสาวจิตรา  เภรีภาส ตนเอง 610.00              610.00              8150353798

(ลด 340.- บาทตรวจสุขภาพฯ อาย ุ35 ปขีึน้ไป เบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

6 นางสาวภารดี  หรัิญประจกัษ์ ตนเอง 310.00              310.00              7790099310
(ลด 640.- บาทตรวจสุขภาพฯ อายไุม่เกนิ 35 ปเีบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

โรงเรียนชะอวด (ศธ 04307.39/369 ลว.4 ต.ค.64/6,010) 5,960.00              
7 นางอดใจ  ทองค า ตนเอง 1,640.00           1,640.00           8221141313
8 นางสาวศิริพร  เอยีดขลิก ตนเอง 1,700.00           1,700.00           8220009705
9 นางพัชรี  แดงช่วง ตนเอง 1,640.00           1,640.00           8221177768
10 นางสมศรี  โพทะโสม ตนเอง 980.00              980.00              8220478160

(ลด50.- บาท ตรวจสุขภาพฯ เบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด)
โรงเรียนสชิลคุณาธารวิทยา (ศธ 04307.64/341 ลว.4 ต.ค.64/13,670) 13,670.00            

11 นายจักร์พงศ์  ด าเพ็ง คู่สมรส นางวิไล ด าเพ็ง 3,040.00           3,040.00           8131243788
12 นางกาญจนา  พรหมคีรี มารดา นางแนบ  สมจิตร 130.00              130.00              8130050595
13 น.ส.อภญิญา  จันทร์พัฒน์ ตนเอง 10,500.00         10,500.00         7790205218

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ (ศธ 04307.63/185 ลว.1 ต.ค.64/700) 700.00                
14 น.ส.เกษร  เชาวลิต บดิา นายข า เชาวลิต 700.00              700.00              8281159472

โรงเรียนโยธินบ ารุง (ศธ 04307.05/542 ลว.4 ต.ค.64/2,170.-) 1,770.00              
15 นางสุธาทิพย์  มีนุน่ มารดา นางวารี  พาหนะ 1,770.00           1,770.00           8013109348

(ลดค่าบริการจัดฟัน 400.- บาท)
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชปูถัมภ์
 (ศธ 04307.15/419 ลว.4 ต.ค.64/780) 780.00                

16 นายวิวัฒน ์ ศรีสังข์ทอง ตนเอง 780.00              780.00              8260146096
โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์ (ศธ 04307.53/311 ลว.1 ก.ย.64/11,466) 10,114.00            

17 นางจารุวรรณ  รอบคอบ บดิา นายคนอง  จงคง 600.00              856.00              8260220326
(ลดบตุรยานอก20.- ยอดเกิน240.-) บตุร ด.ช.ณัฐยชญ ์ รอบคอบ 256.00              

18 นายโกเวท  อมัพุกานน มารดา นางผ้ัง  แซ่ขวย 300.00              300.00              8261156133
19 นางประจวบ โศภษิฐิกลุ บดิา นายฟื้น  อนิทร์แกว้ 6,600.00           6,600.00           8260354586
20 นายไพโรจน ์ มากจันทร์ ตนเอง 2,088.00           2,358.00           8260110938

(ลดตนเอง ยานอก 692 คู่สมรส นางวรรณา  มากจนัทร์ 270.00              
ลดนางวรรณาฯ ค่าบริการทางการแพทย ์400)

56,540.00 56,540.00 56,540.00รวมทัง้สิน้

ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ - ปว่ยนอก



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนสตรีทุง่สง (ศธ 04307.21/676 ลว.2 พ.ย.64/14,000) 14,000.00

1 นางศุภนุช  ศรีจนัทร์ บตุร นายนนทกร  สุทธกิาพนั 14,000.00         14,000.00 8140165433
โรงเรียนชะอวด (ศธ 04307.39/375 ลว.4 พ.ย.64/37,403) 9,000.00

2 นางทิวาดี  บวัจันทร์ มารดา นางปราณี  ทองด า 9,000.00           9,000.00           8220044306

23,000.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายฉชุวทิยา  หนูฤทธิ์ มารดา นางยินดี  หนฤูทธิ์ 10,000.00         10,000.00 9081287478

10,000.00

ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ - ปว่ยใน รพ.เอกชน

รวมทัง้สิน้

ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ - ปว่ยใน รพ.เอกชน

รวมทัง้สิน้


