
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนเบญจมราชทูศิ (ที ่ศธ 04307.01/175 ลว. 7 ม.ีค.64/2367) 2,367.00               

1 นายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ บตุร นายเขม  รัตนอรุณ 1,925.00 1,925.00      8151582634
2 นางจรีารัตน์  เด่ียวกลุ ตนเอง 192.00          192.00        8011947133
3 นางมัณฑนา  รัตนบรีุ ตนเอง 250.00          250.00        7790450670

โรงเรียนเบญจมราชทูศิ (ที ่ศธ 04307.01/356 ลว.2 พ.ค. 65/1250) 1,250.00               
4 นายพหล  จลุนวล ตนเอง 1,050.00 1,050.00      8151301570
5 นางมัณฑนา  รัตนบรีุ ตนเอง 200.00          200.00        7790450670

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์(ที ่ศธ 04307.63/51 ลว. 1  ม.ีค. 65/700) 700.00                  
6 นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ตนเอง 700.00          700.00        8131244148

โรงเรียนโยธินบ ารุง  (ที ่ศธ 04307.05/220 ลว. 3 พ.ค.65/7827) 7,827.00               
7 นายสมพงศ์  ไชยเจริญ มารดา นางวรรณะ  ไชยเจริญ 1,337.00        1,337.00      8151248327
8 นางสุนรัีตน ์ ไชยเจริญ ตนเอง 2,890.00        2,890.00      8201123298
9 นายสุชาติ  สุดตเมือง คู่สมรส นางอบุล  สุดตเมอืง 3,600.00        3,600.00      8011916750

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  (ที ่ศธ 04307.42/107 ลว. 3 พ.ค.65/1077) 1,077.00               
10 น.ส.กญัจนพร  พรหมแกว้ มารดา นางมนสั  พรหมแกว้ 1,077.00        1,077.00      8221338605

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ (ที ่ศธ 04307.12/178 ลว. 3 พ.ค.65/18800) 18,500.00              
11 นางสาวไมตรี  รักซ้อน มารดา นางอุน่เรือน  รักซ้อน 18,500.00      18,500.00    7790488007

(ลด300/ค่าบริการทันตกรรม ไมม่รีหสักรมบญัชีกลาง ใบเสร็จรับเงินระบชุ่องเบกิไมไ่ด้ตามระเบยีบฯ )

31,721.00 31,721.00            

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชฉวาง ที ่นศ 0033.301(04)/714 ลว.8  เม.ย. 65 10,130.00              

1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ค่าตรวจสุขภาพ 10,130.00 10,130.00    8141118331
ฉวาง ประจ าปี

ครูโรงเรียนช้างกลาง
ประชานกุลู จ านวน
19  ราย

10,130.00 10,130.00            

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางรัตนา  รัตนสมบติั ตนเอง 750.00 1,500.00 8011217658

คู่สมรส นายสถาพร รัตนสมบติั 750.00
2 นางวิไล  ด าวงศ์ ตนเอง 19,610.00 19,610.00 8011044923
3 นางเนาวรัฐ  ศรีใหม่ ตนเอง 810.00 810.00 8281469293
4 นายเทียนชัย  แสงชาตรี ตนเอง 7,417.50 7,417.50 4870153653
5 นางขวัญใจ  สุคนธามาศ ตนเอง 780.00 780.00 8011537512
6 นางเรณู  ชุติธรพงษ์ ตนเอง 780.00 780.00 8261457850

30,897.50
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ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางนนัทาวดี  ปรีชาพร ตนเอง 7,318.50        7,318.50 8011537334
2 นายณัฐชัย  สมจิต ตนเอง 750.00          750.00 8261088774

8,068.50

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางยุภา  แซ่ล่ิม บตุร 140.00          140.00 0591098997

140.00

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)

รวมทัง้สิน้
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