
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ ที ่ศธ 04307.12/399 ลว. 5  กันยายน 2565/1610 

1 นางภาวณี  รัตนสมบรูณ์ ตนเอง 780.00 1,610.00 8161225877 ตรวจสุขภาพประจ าปี

คู่สมรส นายธรีศักด์ิ รัตนสมบรูณ์ 830.00

ร.ร. ก้างปลาวิทยาคม ที ่ศธ 04307.24/479 ลว. 2  ธันวาคม 2565/9540
2 นางสาวอทุุมพร เสริมบญุ มารดา น.ส.ปรียา รัตนคช 7,470.00        7,470.00 8150365923

(ลด/70 ค่าตรวจวินจิฉัยทางเทคนคิการแพทย์เบกิได้ตามรหสัในอตัราที่ก าหนด )
3 นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ มารดา นางสุจติร รัตนพนัธ์ 2,000.00        2,000.00 8151120371

ร.ร.สชิลคุณาธารวิทยา ที ่ศธ 04307.64/652 ลว. 2  พฤศจกิายน 2565/4025
4 นางพมิพป์ระไพ จนัทร์กลับ ตนเอง 2,465.00        2,465.00 8280296360
5 นายทวัชชัย นางนวล ตนเอง 780.00          780.00 8131122492 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นางทิพวัลย์  นางนวล ตนเอง 780.00          780.00 8131243583 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ร.ร.ทุง่ใหญว่ิทยาคม ที ่ศธ 04307.26/727  ลว. 23  พฤศจกิายน 2565/3291
7 นางภทัรพร พรมกติติยานนท์ ตนเอง 447.00          1,907.00 7900359729

(ลด/1384 (ค่ายานอกบญัชี 286 ค่าธรรมเนยีมแพทย์ 500 ค่าเคร่ืองส าอาง498 และ
 ค่าบริการผู้ปว่ยนอกฯ 100) ไมส่ามารถเบกิได้ )

มารดา นางประทีป คงทอง 1,460.00        
ร.ร.บางขนัวิทยา ที ่ศธ 04307.31/583  ลว. 1  ธันวาคม  2564/3180 

8 นายพิติยันต์ รักษพ์งศ์ ตนเอง 3,180.00        3,180.00 8060483447
ร.ร.สตรีทุง่สง ที ่ศธ 04242.21/1327  ลว. 30  พฤศจกิายน 2565/1630

9 นางสาวจินตนา ศุภศรี มารดา นางสมบรูณ์ วงศ์เหลือง 1,630.00        1,630.00 8151773340
ร.ร.คงคาประชารักษ์ ที ่ศธ 04307.70/296  ลว. 2 ธันวาคม 2565/500

10 นางพรทิมา สุขประจนัทร์ มารดา นางเหมะ ฤทธิบ์รรเจดิ 500.00          500.00 8281064447
ร.ร.โศภนคณาภรณ ์ที ่ศธ 04307.45/259  ลว. 30  พฤศจกิายน  2565/540 

11 นายราชัย ช่วยชู ตนเอง 490.00          490.00 9825866403
(ลด/50 ค่าบริการทางการพยาบาลไมม่รีหสักรมบญัชีกลาง )
ร.ร.ธัญญาวดศึีกษา ที ่ศธ 04307.38/171  ลว. 30 พฤศจกิายน  2565/340 

12 นางสาวจันทนา เมืองเสน บดิา นายกลับ เมอืงเสน 340.00          340.00 8261366103
ร.ร.สชิลประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.66/184  ลว. 6  ธันวาคม  2565/3334

13 นางธัญยรัตน ์ปานการ ตนเอง 1,794.00        1,794.00 8131244660
(ลด/1540 ยานอกไมม่หีนงัสือรับรอง )
ร.ร.ทุง่สงวิทยา ที ่ศธ 04307.22/605  ลว. 1 ธันวาคม  2565/4000

14 นายอดิสร อนิทรสุวรรณ บดิา นายโสภณ อินทรสุวรรณ 4,000.00        4,000.00 8150095748
ร.ร.เบญจมราชทูศิ ที ่ศธ 04307.01/1137  ลว. 8 ธันวาคม 2565/370

15 นางมณัทนา  รัตนบรีุ ตนเอง 120.00          120.00 7790450670
16 นางมณัทนา  รัตนบรีุ ตนเอง 250.00          250.00 7790450670

ร.ร.เบญจมราชทูศิ ที ่ศธ 04307.01/898  ลว. 4  ตลุาคม 2565
17 นางจตุพร  บญุเล้ียง ตนเอง 810.00          810.00 8010713007 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ร.ร.ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  ที ่ศธ 04307.43/331  ลว. 13 ธันวาคม  2565/6421
18 นายสุธี  สกลุคง ตนเอง 6,421.00        6,421.00 8221141070

ร.ร.ชา้งกลางประชานุกูล ที ่ศธ 04307.34/304  ลว. 6  ธันวาคม 2565/1120
19 นางเตือนหะทัย อ าลอย มารดา นางเกษร พมิพกาญจน์ 1,120.00        1,120.00 8141414127

ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร ที ่ศธ 04307.40/707  ลว. 8  ธันวาคม 2565/770
20 นายวิเชียร บญุรัตน์ บดิา นายเอีย่ม บญุรัตน์ 770.00          770.00 8220159995

38,437.00 38,437.00

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)

รวมทัง้สิน้



ที่ ช่ือ - สกลุ จ ำนวนเงิน เลขที่บัญชี

1 นางสุวิมล  นราอาจ 10,000.00             9520557814
2 นางชนกภทัร์  คลา้ยดวง 11,000.00             8131059642

3 นางนงลกัษณ์  แผว้พนัธ์ชู 850.00                  8011947486

4 โรงพยาบาลท่าศาลา 8,400.00               8281127457

5 นางสาวจิราวสั  นินทะผล 500.00                  8013096637

6 นางพริตา  ยอดสุรางค์ 730.00                  8010158143

คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ (ป่วยนอก)

คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ (ป่วยนอก)

หมำยเหตุ

คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ (ป่วยใน)
คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.นศ (ป่วยนอก)

คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ สพม.นศ (ป่วยนอก)

คา่ตรวจสุขภาพขา้ราชการครูในสงักดั สพม.นศ (ป่วยนอก)

ค่ำรักษำพยำบำล


