
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
ร.ร.เสมด็จวนวิทยาคม ที ่ศธ 04307.29/255 ลว. 31  ตลุาคม 2565/1580 

1 นางสาวชนนิกานต์  จติโสภา ตนเอง 1,180.00 1,180.00 6746839478
(ลด/400 ค่าบริการทางทันตกรรม เบกิได้ในอตัราที่ก าหนด) 

ร.ร. นบพิต าวิทยา ที ่ศธ 04307.71/347 ลว. 3  ตลุาคม 2565/1000
2 นายสบาย  ทองสลัก ตนเอง 1,000.00 1,000.00 8010115843

ร.ร. ขอนหาดประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.42/242 ลว. 5ตลุาคม 2565/1380
3 นางวราทิพย ์ ฤทธชิัย ตนเอง 520.00 520.00 8221183520
4 นายธีระพงษ ์ ไชยณรงค์ มารดา นางกนันา ไชยณรงค์ 860.00          860.00 8140469602

ร.ร. ทุง่ใหญว่ิทยาคม ที ่ศธ 04307.26/610 ลว. 12  ตลุาคม  2565/2500
5 นางธนศิรา  ชูขันธ์ บดิา นายพนิิจ คล่องประดิษฐ์ 1,400.00        1,900.00 9520057358

มารดา นางยินดี  คล่องประดิษฐ์ 500.00          
(ลด/600 ค่าเจาะเลือด ไมม่รีหสักรมบญัชีกลาง) 

ร.ร. ขนุทะเลวิทยาคม ที ่ศธ 04307.10/230 ลว. 29 ตลุาคม 2564/950
6 นางสาวจิตรา เภรีพาส ตนเอง 610.00          610.00 8150353798 ตรวจสุขภาพฯ

(ลด/340 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ในอตัราที่ก าหนด)

ร.ร. กรุงหยนัวิทยาคาร  ที ่ศธ 04307.27/246 ลว. 28 ตลุาคม 2565/790
7 นางสุปราณี ก าเหนดิสม ตนเอง 690.00          690.00 8150286349 ตรวจสุขภาพฯ

(ลด/100 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปเีบกิได้ในอตัราที่ก าหนด)

ร.ร.ชา้งหลางประชานุกูล ที ่ศธ 04307.34/262 ลว. 28  ตลุาคม 2565/3707.50 
8 นางจงจิต รุ่งเรือง บดิา นายใจ ปานงาม 1,865.00        3,667.50 8141169025

มารดา นางนยี์ ปานงาม 1,802.50        
(ลด/40 ค่าตรวจวินจิฉัยทางเทคนคิการแพทย์ฯเบกิได้ในอตัราที่ก าหนด)

ร.ร.คงคาประชารักษ์ ที ่ศธ 04307.70/246 ลว. 30 กันยายน 2565/1070
9 นางพรทิมา สุขประจันทร์ มารดา นางแหมะ ฤทธิ์บรรเจิด 1,070.00        1,070.00 8281064447

ร.ร.ทุง่ใหญเ่ฉลมิราชอนุสรณ ์ ที ่ศธ 04307.28/244 ลว. 8  กันยายน 2565/1635
10 นางปยินชุ  ทองรอด ตนเอง 790.00          790.00 8150291903 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ร.ร. เบญจมราชทูศิ ที ่ศธ 04307.01/629 ลว. 3 สงิหาคม 2565/3820
11 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด มารดา นางสุพร ใจเด็ด 1,260.00        1,260.00 8013053377

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลยันครศรีธรรมราช ที ่ศธ 04307.07/314  ลว. 6 กันยายน 2565/3020
12 น.ส.ณัฏฐณิชา  สินทอง บดิา นายเยือ้ง สินทอง 1,670.00        1,670.00 8010548790
13 นางพนาวรรณ สิริกาญจน์ บตุร น.ส.ฐิตารีย์ สิริกาญจน์ 1,350.00        1,350.00 8010673846

ร.ร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์ ที ่ศธ 04307.53/434 ลว. 5  กันยายน 2565/5880 
14 นางวิภาพร รัตนวรรณ บดิา นายกติติคุณ คีรีเดช 470.00          470.00 6749157076
15 น.ส.รักษณิามนต์ วงศ์โภไคย มารดา นางบุญสิตารมณ์ วงศ์โภไคย 2,080.00        2,080.00 4870212374
16 นางร าไพ ทรัพย์มี ตนเอง 690.00          690.00 8261286088 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ร.ร.สตรีทุง่สง ที ่ศธ 04307.21/972 ลว. 5  กันยายน 2565/2244
17 นายจรัส ขนุณรงค์ บตุร ด.ช.ชนาภทัร ขุนณรงค์ 520.00          520.00 8020149945
18 น.ส.วรรณวิโรจน ์ศรีพุฒ มารดา นางจไุรวรรณ ศรีพฒุ 350.00          350.00 9841206390
19 นางกรกวีร์ สุจิตะพันธ์ ตนเอง 1,194.00        1,194.00 8150479236

21,871.50 21,871.50รวมทัง้สิน้

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายด าริห ์ ไชยฤกษ์ ตนเอง 800.00 800.00 8011786814

2 น.ส.หะซันน่า พงศ์ยีห่ล้า ตนเอง 1,850.00 1,850.00 8261140814

3 นางสุนยี์ ไชยฤกษ์ ตนเอง 450.00 450.00 8011537725

4 นางกาญจนา พรหมคีรี มารดา นางแนบ สมจิตร 730.00 730.00 8130050595

5 นางเยาวนารถ จันธุรต ตนเอง 945.00 945.00 8161655510

6 นายอนนัต์  รัตนสุภา ตนเอง 5,544.00 5,544.00 8130038498

7 นางราน ีเพชรศรีช่วง ตนเอง 955.00 955.00 8151072768

8 นางเปรมฤดี ธนอารักษ์ คู่สมรส นายธ ารงค์ ธนอารักษ์ 2,380.00 2,380.00 8151091738

9 นายเสรี นาคเทวัญ ตนเอง 780.00          780.00 8011537601 ตรวจสุขภาพประจ าปี

10 นายเฉลิมชัย กลับดี ตนเอง 735.00          735.00 8261056252 ตรวจสุขภาพประจ าปี

11 นางกาญจนา บญุชุวงค์ ตนเอง 210.00          210.00 8011386808 ตรวจสุขภาพประจ าปี

12 นายฉันท์  ดวงแกว้ ตนเอง 780.00          780.00        8011592653 ตรวจสุขภาพประจ าปี

13 น.ส.สุพร  กศุลสกลุ ตนเอง 610.00 610.00 8281086122 ตรวจสุขภาพประจ าปี

14 นางวันทนา  บญุละมา้ย ตนเอง 3,000.00        3,000.00      8011883615

15 นางขวัญชนก  สีคงคา คู่สมรส นายบรรดิษฐ์ สีคงคา 21,680.00      21,680.00    8161536856

41,449.00                                 

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)
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