
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางสรินยา  ตุลยศักด์ิ มารดา นางดะ ลิบงั 15,000.00      15,000.00 8220244151

15,000.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอทุิศ (ที่ ศธ 04307.07/66  ลว. 3 มี.ค.65/11,000.00) 10,000.00              

1 นายอดิศักด์ิ  เจะ๊ดะระหมาน ตนเอง 10,000.00 10,000.00    8010262722
(ลด1000/ค่าหอ้ง)

10,000.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนชะอวด (ที ่ศธ 04307.39/144 ลว. 4 เม.ย. 65/1620) 1,080.00               

1 นายปฏเิวช  แกว้นาม มารดา นางราตรี  แกว้นาม 1,080.00 1,080.00      8140026573
(ลด540/ใบเสร็จรับเงิน รพ.สต.บา้นปลายเส เลขที่ 0695/17 ลว.17 พ.ย.64 ไม่มีระบชุื่อผู้ปว่ยขอรับคืนแกไ้ข )

โรงเรียนสชิลคุณาธารวิทยา (ที ่ศธ 04307.64/148 ลว. 1  เม.ย. 65/11600) 10,500.00              
2 นางสาวพกัตร์ผกา  ศรีสวา่ง คู่สมรส นายนพพล  พวงน้้าอา่ง 10,500.00      10,500.00    8130112183
3 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองทรัพย์ ตนเอง -               -             

(ลด/1100 ค่าตรวจวนิิจฉยัฯ SARS coronavirus ขอรับคืนทั้งชุด)

โรงเรียนโยธินบ ารุง  (ที ่ศธ 04307.05/165 ลว. 7 เม.ย. 65/35780) 35,780.00              
4 นางณัฏฐธดิา  คงประพนัธ์ บดิา นายนพิล  พรหมเดช 21,500.00      21,500.00    8010901849
5 นางปริยาภทัร  ช้างกลาง ตนเอง 13,500.00      13,500.00    8010907405
6 นางอมัพร  จุลบล ตนเอง 780.00          780.00        3630471315

โรงเรียนสตรีทุง่สง (ที ่ศธ 04307.21/226 ลว. 31  ม.ีค.  65/950) 610.00                  
7 นายจุติ  ชนะกลุ ตนเอง 610.00          610.00        8151260025

(ลด 340/ค่าตรวจสุขภาพประจ้าปเีบกิได้ในอตัราที่ก้าหนด)
โรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ (ที ่ศธ 04307.07/94 ลว. 5 เม.ย. 65/18720) 3,530.00               

8 นางมณทกานต์ ตลึงจิตร ตนเอง (รพ.ศิริราชปยิมหาราชการุณย์)

(ลด 15190/เอกสารประกอบใบเสร็จรับเงินค่าตรวจวนิิจฉยัฯไม่ระบรุหสัฯขอรับคืนแกไ้ขทั้งชุด )

9 นายสุนทร  ทองเอยีด ตนเอง 2,750.00        2,750.00      8011016881
10 นางนธิิมา  ชิดเชีย่ว ตนเอง 780.00          780.00        9820407257

51,500.00 51,500.00              

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก) รพ.รัฐ

รวมทัง้สิน้



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้(ที ่ศธ 04307.12/97 ลว. 2  ม.ีค. 65/3054) 780.00                  

1 นางธนชพร  ภวูรณ์ ตนเอง (ลด/780บวกเลขซ้้า) 780.00 780.00        8011973770
2 นายสุวรรณ  ช้านาญธรุะกจิ คู่สมรส น.ส.ทัศนยี์ รอดภยั 0.00 -             

(ลด/1494ยานอกบญัชีฯติดเชื้อโควดิ )

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร (ที ่ศธ 04307.40/104 ลว. 7  ม.ีค. 65/21309) 17,399.00              
3 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี บดิา นายสิทธิศักด์ิ  สุมาลี 750.00          1,520.00      6751451075

(ลด280/ใบเสร็จนายสิทธศัิกด์ิฯ ลว .6 มกราคม 2564 เกนิ 1 ป)ี

มารดา นางนันทิยา  สุมาลี 770.00          
4 นายศรีหราช  ขุนทอง บดิา นายวีระชัย  ขุนทอง 15,879.00      15,879.00    8220497718

(ลด3630/ค่าตรวจสุขภาพบดิา)
โรงเรียนสชิลประชาสรรค์ (ที ่ศธ 04307.66/37 ลว. 1  ม.ีค. 65/6600) 6,600.00               

5 นายสมนึก  คิดดี ตนเอง 6,600.00        6,600.00      8131244164
โรงเรียนสตรีทุง่สง (ที ่ศธ 04307.21/169 ลว. 2  ม.ีค. 65/465) 465.00                  

6 นางสาวจนิตนา  ศุภศรี มารดา นางสมบรูณ์  วงศ์เหลือง 465.00          465.00        8151773340
โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล (ที ่ศธ 04307.34/054 ลว. 17  ม.ีค. 65/720) 720.00                  

7 นางวิลาด  พรหมเกดิ คู่สมรส นายประพงศ์พนัธ ์พรหมเกิด 720.00          720.00        8141324713
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (ที ่ศธ 04307.24/76 ลว. 4 เม.ย. 65/6250) 6,180.00               

8 นางณหทัย อนุจร ตนเอง 1,800.00        1,800.00      8151185619
9 นางอทุัย  พิกลุงาม ตนเอง 920.00          920.00        8151283106
10 นางสาวอทุุมพร  เสริมบญุ มารดา นางสาวปรียา  รัตนคช 3,460.00        3,460.00      8150365923

(ลด 70/ค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิคไม่มีรหสั )

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (ที ่ศธ 04307.42/87 ลว. 1  เม.ย. 65/2770) 2,770.00               
11 นางวราทิพย์  ฤทธิชัย ตนเอง 2,770.00        2,770.00      8221183520

โรงเรียนสชิลประชาสรรค์ (ที ่ศธ 04307.66/51 ลว. 1  เม.ย. 65/10454) 10,454.00              
12 นายสมนกึ  คิดดี ตนเอง 6,520.00        6,520.00      8131244164
13 น.ส.แพรพรรณ  ทองนาก ตนเอง 3,934.00        3,934.00      8131244067

โรงเรียนทุง่สงัพิทยาคม (ที ่ศธ 04307.30/87 ลว. 1  เม.ย. 65/1420) 890.00                  
14 นางวรินดา  จูห้้อง ตนเอง 890.00          890.00        8150006893

(ลด530/ค่าตรวจสุขภาพประจ้าปเีบกิได้ในอตัราที่ก้าหนด)
โรงเรียนทุง่สงวิทยา (ที ่ศธ 04307.22/112 ลว. 31 ม.ีค. 65/2420)

15 นางมยุรฉัทฐ  เกือ้นุย้ มารดา นางโชคดี  จนัทร์ทัง 2,350.00        2,350.00      8150258892 2,350.00               
(ลด 70/ค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิคไม่มีรหสั )

โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร(์ที ่ศธ 04307.53/134 ลว. 4 เม.ย. 65/454) 454.00                  
16 น.ส.ธิดารัตน ์อนิทรโชติ ตนเอง 454.00          454.00        8010612030

โรงเรียนเบญจมราชทูศิ (ที ่ศธ 04307.01/279 ลว. 5  เม.ย.65/850) 850.00                  
17 นางสาวชวน ี ปริุโสดม ตนเอง 850.00          850.00        8161645973

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้(ที ่ศธ 04307.12/144 ลว. 5 เม.ย.65/1100) 1,100.00               
18 นายพรีะพงษ ์ สองวหิค มารดา นางถิน  สองวิหค 800.00          800.00        8280236929
19 น.ส.ชุติมณฑน์  มนเทียรกลุ ตนเอง 300.00          300.00        0240403061

51,012.00 51,012.00รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก) รพ.รัฐ


