
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนสชิลคุณาธารวิทยา (ศธ04307.64/378 ลว.2 พ.ย.64/2400) 2,340.00              

1 นางสาววจิติรา  บญุส าราญ ตนเอง (ตรวจสุขภาพ) 780.00 780.00              9520173358
2 นางสาวทิพย์พากร  พรหมแก้ว ตนเอง (ตรวจสุขภาพ) 780.00              780.00              8150359605
3 นางสลิล  สุขแสน ตนเอง (ตรวจสุขภาพ) 780.00              780.00              9815670565

โรงเรียนสตรีทุง่สง (ศธ 04307.21/677 ลว.2 พ.ย.64/2400) 1,120.00              
4 นางรวมพร  ผิวจิตร ตนเอง (ตรวจสุขภาพ) 310.00              310.00              4870467844

(อายุไมเ่กนิ 35 ป ีตรวจตามรายการ ลด 640.-บาท)
5 นางสาวธิติพร  ขุนภกัดี ตนเอง (ตรวจสุขภาพ) 310.00              310.00              8010966878

(อายุไมเ่กนิ 35 ป ีตรวจตามรายการ ลด 640.-บาท)
6 นางณัฏฐ์กานดา ทวอีรรถเศรษฐ์ ตนเอง 500.00              500.00              8150229205

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  (ศธ 04307.42/150 ลว.6 ส.ค.64/2594) 2,524.00              
7 นางสุวรรณี  เกือ้สังข์ บตุร นายกอ้งภพ เกือ้สังข์ -                  -                  

(ลดค่าบริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 70.- บาท)
8 น.ส.กญัจนพร  พรหมแกว้ มารดา นางมนัส  พรหมแกว้ 1,679.00           1,679.00           8221338605
9 นางวราทิพย์  ฤทธิชัย ตนเอง 845.00              845.00              8221183520

โรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ (ศธ 04307.07 /359  ลว.4 พ.ย.64/16270) 16,270.00            
10 นางจินตนา  วรรคจันทร์ มารดา นางสุดใจ  พิมเสน 16,270.00         16,270.00         8010711470

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม (ศธ 04307.59/399 ลว.3 พ.ย.64/11960) 1,705.00              
11 นางพมิพช์นก  วรรณมาศ บดิา นายสุภาพ  ภมูสิถิตย์ 1,705.00           1,705.00           8010641588

(ลดบตุร ปว่ยใน รพ.ทางราชการ ท าความตกลงกบักรมบญัชีกลาง 10264)

โรงเรียนนบพิต าวิทยา  (ศธ 04307.71/215 ลว.2 พ.ย.64/1000) 1,000.00              
12 นางพรปวีณ์  จันทรชิต มารดา นางสมสุข  ทองดี 1,000.00           1,000.00           8010360120

24,959.00 24,959.00           

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางชวนพิศ  สายน้ าทิพย์ คู่สมรส นายสาธร  สายน้ าทิพย์ 13,500.00 13,500.00 8221043559
2 นางรัตนา  รัตนสมบติั คู่สมรส นายสถาพร  รัตนสมบติั 770.00 770.00 8011217658
3 นางพณิรัตน์  แสงธรรมวรคุณ ตนเอง 535.00 535.00 8010971642
4 นางกรองทอง  กจิวิบลูย์ ตนเอง 700.00 700.00 8161079471
5 นายอนนัต์  หนพูัฒน์ ตนเอง 7,747.00 7,747.00 9081207423
6 นางมธุรส  ทองกนั ตนเอง 500.00              500.00              8161087598
7 นายเทียนชัย  แสงชาตรี ตนเอง 5,296.00           5,296.00           4870153653
8 นายวีรัตน ์ จิตสวาสด์ิ ตนเอง 760.00 760.00 9131288588

(ค่าตรวจสุขภาพเบกิได้ตามรายการที่ก าหนด ลด 640.- บาท)
9 นางเรณู  ชุติธรพงษ์ ตนเอง 710.00              710.00              8261457850

(ค่าตรวจสุขภาพเบกิได้ตามรายการที่ก าหนด ลด 240.- บาท)

30,518.00 30,518.00

ยอดยกไป

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางชวนพิศ  สายน้ าทิพย์

ตนเอง 9,500.00 9,500.00           8221043559
9,500.00

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)

รวมทัง้สิน้


