
ที่ ช่ือ - สกลุ จ ำนวนเงิน เลขที่บัญชี

1 นางสาวเกษร  เชาวลิต 10,000.00             828115XXXX

2 โรงพยาบาลควนขนุน 23,480.00             908153XXXX

3 นางสาวกตญัชลี  ทองเจือเพชร 1,527.00               902052XXXX

4 นางสาวนราวดี  หลิมศิริ 95.00                    908081XXXX

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ

ร.ร.ขนอมวิทยา ที ่ศธ 04307.68/406 ลว. 3  พฤศจกิายน 2565/1840 

1 นางสาวนิตยา  จงกล ตนเอง อาย ุ29 ปี 580.00 580.00 363021XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 นางสาวนติยา  จงกล มารดา นางวิไล จงกล 210.00 210.00 363021XXXX

(ลด1050/ค่าตรวจสุขภาพมารดาเบกิไม่ได้ตามระเบยีบ )

ร.ร. สตรีทุง่สง ที ่ศธ 04307.21/1226 ลว. 4  พฤศจกิายน 2565/2088

3 นางสาวเสาวลักษณ์  อนันต์ธนานุรักษ์ ตนเอง 150.00          150.00 820023XXXX

4 นางสุภาวดี  ปานมาศ บตุร นายรัชชานนท์ ปานมาศ 700.00          700.00 815156XXXX

(ลด/188 ยานอกบญัชียาหลักไมแ่นบหนงัสือรับรองของแพทย์ )

(เพิ่ม/50 ค่าบริการทางการพยาบาล รหสั 55020)

5 นางคนงึนจิ  กลีบแกว้ มารดา นางจ านงค์ กลีบแกว้ 1,100.00        1,100.00 815012XXXX

ร.ร. พรหมคีรีพิทยาคม ที ่ศธ 04307.59/713 ลว. 9 พฤศจกิายน 2565/500

6 นางสาวพัชรินทร์ ปรีชา บตุร ดช.ธนพชั แกว้เมฆ 500.00          500.00 835014XXXX

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ที ่ศธ 04307.12/538  ลว. 2  พฤศจกิายน 2565/1180 

7 นายวีระ  เพชรทอง บตุร ดช.วรากร เพชรทอง 1,180.00        1,180.00 363117XXXX

ร.ร.ทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ ที ่ศธ 04307.07/385  ลว. 10  พฤศจกิายน 2565/8465 

8 นางมณฑกานต์  ตลึงจิตร ตนเอง 7,475.00        7,475.00 801041XXXX

(เพิ่ม/330 (รหสั 32311/40 และ 32003/290))

9 นายคมทวัต  รักษาพล บดิา นายสมนึก  รักษาพล 1,320.00        1,320.00 801197XXXX

ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.42/2555  ลว. 2  พฤศจกิายน 2565/6234 

10 นางสาวกญัจนพร พรหมแกว้ มารดา นางมนัส พรหมแกว้ 3,534.00        3,534.00 822133XXXX

11 นางสาวอษุณี  หนแูกว้ ตนเอง 2,700.00        2,700.00 822060XXXX

ร.ร.ทุง่สงวิทยา ที ่ศธ 04307.22/544  ลว. 2 ตลุาคม 2565/1170 

12 นางสุเจตน ์บญุปล้อง ตนเอง 1,170.00        1,170.00 815152XXXX

ร.ร.ฉลองรัฐราษฏร์อุทศิ ที ่ศธ 04307.65/223  ลว. 1  พฤศจกิายน  2565/710 

13 นางศศิกานต์ ศรีสวัสด์ิ มารดา นางบวน พฒันะจ ารูญ 710.00          710.00 828108XXXX

ร.ร.นาบอน ที ่ศธ 04307.25/446  ลว. 15  พฤศจกิายน  2565/516

14 นางภสัตราภรณ์ แผลงรักษา บตุร ดญ.เขมนิจ แผลงรักษา 210.00          210.00 815180XXXX

(ลด/6 พิมพ์งบหนา้ผิด )

15 นางสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์ คู่สมรส นายเกรียงไกร 300.00          300.00 820038XXXX

      อนันต์ธนานุรักษ์

ค่ำรักษำพยำบำล

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)

หมำยเหตุ

คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ (ป่วยใน)

คา่ตรวจสุขภาพประจ าปี ขา้ราชการครูในสงักดั สพม.พทัลุง

คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ (ป่วยนอก)

คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ (ป่วยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ

ร.ร.พิปนูสงัฆรักษ์ ที ่ศธ 04307.18/319  ลว. 9 พฤศจกิายน  2565/900

16 นางรัตนา วิเวกรวงทอง ตนเอง 730.00          730.00 814123XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

ร.ร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์ ที ่ศธ 04307.53/564  ลว. 9 พฤศจกิายน  2565/7660

(ลด/4,380รายน.ส.ธิดารัตน์ อินทรโชต ิ ใบเสร็จรับเงิน ระบรุายการ มบีตุรยาก)

17 นางสาวนภสัสร คงจันทร์ บตุร ดญ.ฐานิดา โสมจนัทร์ 180.00          180.00 826036XXXX

(ลด/ตนเอง 2250 ค่าตรวจโควิดเบกิไมไ่ด้ )

18 นายสมภาส  เดชสถิตย์ ตนเอง 850.00          850.00 826115XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

ร.ร.สชิลประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.66/168  ลว. 3 พฤศจกิายน  2565/2332

19 นส.แพรพรรณ ทองมาก ตนเอง 1,982.00        2,332.00 813124XXXX

มารดา นางสาลี ทองมาก 350.00          

ร.ร.ชะอวด ที ่ศธ 04307.39/607  ลว. 3 พฤศจกิายน  2565/3831

(ลด/2626รายน.ส.ศิริพร  เอยีดขลิก ใบเสร็จรับเงิน ระบรุายการ อบุติัเหตุจราจร )

20 นางสาวศิรินทิพย ์บางเมือง ตนเอง 610.00          610.00 8100134227 ตรวจสุขภาพประจ าปี

(ลด595/ค่าตรวจสุขภาพเบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

ร.ร.เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ที ่ศธ 04307.15/673  ลว. 8 พฤศจกิายน  2565/6050 

21 นางสายใจ  พลเดช มารดา นางหนูไฝ แกว้สด 6,050.00        6,050.00 826145XXXX

ร.ร.โยธินบ ารุง  ที ่ศธ 04307.05/554  ลว.5 กันยายน  2565/980 

22 นางสาวพชรกมล บญุฤทธิ์ ตนเอง 880.00          880.00 986371XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

(ลด100/ค่าตรวจสุขภาพเบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

ร.ร.นพคุณประชาสรรค์  ที ่ศธ 04307.55/185  ลว.8 พฤศจกิายน 2565/6530

23 นางสุจติรา  นิ่มนวล ตนเอง 860.00          860.00 826140XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

(ลด5670/ค่าตรวจสุขภาพเบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

ร.ร.โยธินบ ารุง  ที ่ศธ 04307.05/733  ลว. 1 พฤศจกิายน 2565/12592 

24 นางปณิุกา  ภวังสวัสด์ิ มารดา นางบญุเรียม เพช็รทิพย์ 5,295.00        5,295.00 779014XXXX

25 นายสมพงศ์ ไชยเจริญ มารดา นางวรรณะ ไชยเจริญ 725.00          725.00 815124XXXX

26 นางปริยาภทัร ช้างกลาง ตนเอง 780.00          780.00 801090XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

27 นางปริยาภทัร ช้างกลาง มารดา นางสวาท ช้างกลาง 1,280.00        1,280.00 801090XXXX

28 นางสุนติา คงทอง ตนเอง 790.00          790.00 828128XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

(ลด60/ค่าตรวจสุขภาพเบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

29 นางสุนรัีตน ์ไชยเจริญ ตนเอง 1,322.00        1,322.00 820112XXXX

30 นางสาวกานต์สิน ีทวีสุข ตนเอง 29ปี 310.00          310.00 801311XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

(ลด470/ค่าตรวจสุขภาพอายตุ่ ากวา่ 35 ปเีบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

31 นางสาววิมล  แซ่เด่ียว ตนเอง 780.00          780.00 982310XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

32 นายธนติ  โสธรจิตต์ ตนเอง 31 ปี 310.00          310.00 801064XXXX ตรวจสุขภาพประจ าปี

(ลด470/ค่าตรวจสุขภาพอายตุ่ ากวา่ 35 ปเีบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด )

45,923.00 45,923.00รวมทัง้สิน้


