
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.สตรีทุง่สง ศธ0437.21/9

นางสาวจินตนา ศุภศรี ตนเอง 1,350.00 4,430.00 8151773340

คู่สมรส นายสมโชค ทับทอง 1,110.00 

มารดา นางสมบูรณ์ วงศ์เหลือ 1,970.00 

นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ บดิา นายสุทิน เพชรรัตน์ 330.00 480.00 7550088551

มารดา นางขวัญใจ เพช็รรัตน์ 150.00 

น.ส.จุฬาลักษณ์ ช านาญกจิ บตุร ด.ช.เอือ้องักรู ไชยรักษา 190.00 1,790.00 9520180346

บดิา นายสมนกึ ช านาญกจิ 760.00 

มารดา นางจริพนัธ ์ช านาญกจิ 840.00 

2 รร.ขนอมพิทยา ศธ04307.68/5
นางสาวพชรมน กลับแกว้ บตุร ด.ญ.นราวดี พรหมคีรี 420.00 420.00 9806277368

3 รร.นบพิต าวิทยา ศธ04307.71/7

นางธนภรณ์ กรรณิการ์ ตนเอง 3,780.00 3,780.00 8011808192

4 รร.ร่อนพิบลูยเ์กียรตฯิ ศธ04307.48/5
นางศุภธิดา จันทร์เกดิ บตุร นายสิทธศัิกด์ิ จนัทร์เกดิ 260.00 260.00 8070638583

น.ส.มณฑา ชูสิงหแ์ค บตุร ด.ช.เดวิด ชูสิงหแ์ค 699.00 699.00 6777165169

5 รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศธ04307.12/8
นายพีระพงษ ์สองวิหค มารดา นางถิน สองวิหค 800.00 800.00 8280236929

นายธนายุทธ เหล่ือมเภา ตนเอง 850.00 850.00 7790381105  ตรวจสุขภาพคู่สมรสไม่มีสิทธิเบิก

น.ส.วรางคณา สุทธิรักษ์ ตนเอง 310.00 310.00 8020390901  ตรวจสุขภาพ รหสั32203,32501,32502 

เบกิไม่ได้

นายวธัญญู ทองเหลือ ตนเอง 3,800.00 3,800.00 8161328889

6 รร.ทุง่ใหญเ่ฉลมิราชอนุสรณ์ ศธ.04327.28/2

นางวิพู ศรีเพิ่ม ตนเอง 610.00 610.00 8151608668
 ตรวจสุขภาพรหสั 

37308,32503,37302,32003,32504,51410,

55020 เบกิไม้ได้

7 รร.ก้างปลาวิทยาคม ศธ04307.24/002
น.ส.สุภาวดี สุขผอม บดิา นายธ ารงค์ สุขผอม 400.00 400.00 8150330240

8 รร.คงคาประชารักษ์ ศธ04307.70/3

นางพรทิมา สุขประจันทร์ มารดา นางแหมะ ฤทธิ์บรรเจิด 400.00 400.00 8281064447

9 รร.ทุง่สงวิทยา ศธ04307.22/004

น.ส.กชพรรณ ทองกระจ่าง ตนเอง 730.00 730.00 9520026568  ตรวจสุขภาพรหสั 37302,32504,31001ได้

50.- 51410,55020  เบกิไม้ได้

10 รร.ชะอวดวิทยาคาร ศธ04307.40/14

นายศรีหราช ขุนทอง บดิา นายวีระชัย ขุนทอง 3,801.00 3,801.00 8220497718

11 รร.เฉลมิพระเกียรตฯิ ศธ04307.15/7

นายจรูญ บญุล้อม มารดา นางเอยีด บญุล้อม 1,120.00 1,120.00 8261345882

รวมทัง้สิน้ 24,680.00 24,680.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
รร.นางเอ้ือยวิทยา ที ่ศธ 04307.19/111 ลว. 9 กันยายน 2565

1 นายกฤษฎา  บญุสุภา ตนเอง 1,610.00 1,610.00        3630288979

รร.ทุง่ใหญเ่ฉลมิราชอนุสรณ ์ที ่ศธ 04307.28/244 ลว. 8 กันยายน 2565
2 นายเฉลิมพงศ์  ช่วยคุ้ม ตนเอง 750.00              750.00           8151152907 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รร.ตระพังพิทยา ที ่ศธ 04307.52/291 ลว. 8 ธันวาคม 2565
3 นางนัฏฐพร  บญุกอง ตนเอง 900.00              900.00           8151254254 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รร.พรหมคีรีพิทยาคม ที ่ศธ 04307.59/782 ลว. 14 ธันวาคม 2565
4 นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก ตนเอง 610.00              610.00           8281248882 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รร.เชยีรใหญ ่ที ่ศธ 04307.35/447 ลว. 16 ธันวาคม 2565
5 นางรัตติยา  เอยีดแกว้ มารดา นางอารีย ์ แทนด้วง 565.00              565.00           8260702274

รร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทศิ ที ่ศธ 04307.65/266 ลว. 21 ธันวาคม 2565
6 นางสาวภคัสินี  ฤทธมิาส มารดา นางพชัรี  ฤทธมิาส 5,880.00           5,880.00        7790401920

รร.นาบอน ที ่ศธ 04307.25/487 ลว. 21 ธันวาคม 2565
7 นางณัฏฐ์วรรณ  ศรีแกว้ ตนเอง 320.00              320.00           8151359609

8 น.ส.พมิพไิล  กญัญา มารดา นางออ่นศรี  กญัญา 13,500.00         13,500.00       8150542833

รร.คีรีราษฎร์พัฒนา ที ่ศธ 04307.49/303 ลว. 3 มกราคม 2566
9 นางจนิตนา  เพช็รคล้าย ตนเอง 198.00              198.00           8010905615

รร.ขอนหาดประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.42/294 ลว.3 มกราคม 2566
10 นางวราทิพย ์ ฤทธชิัย ตนเอง 520.00              520.00           8221183520

11 น.ส.สิตานัน  นาคะสรรค์ บตุร 430.00              430.00           8010481904

รร.สวนกุหลาบวิทยาลยัฯ ที ่ศธ 04307.09/488 ลว.8 ธันวาคม 2565
12 นางวาทนันท์  พรหมด า ตนเอง 630.00              630.00           8011824260 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์ ที ่ศธ 04307.53/677 ลว.23 ธันวาคม 2565
13 นายธวชัชัย  ถนนแกว้ มารดา นางพร้ิม  ถนนแกว้ 2,040.00           2,040.00        8260312972

14 นางจริา  สุขเสนา มารดา นางประพร์ี  สุวรรณมณี 600.00              600.00           8010769991

15 นางนิภา  หนูทอง ตนเอง 570.00              570.00           8010273139 ตรวจสุขภาพประจ าปี

16 นางกติติมา  โชติรัตน์ มารดา นางสมจติต์  บญุสวา่ง 480.00              480.00           6785521858

29,603.00 29,603.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายวิรัตน ์จันทร์คง ตนเอง 790.00 790.00 8261345572

2 นางวลัยภรณ์ พิมเสน ตนเอง 1,050.00 1,050.00 8011533037

3 น.ส.นวิร ผิวกระด้าง ตนเอง 2,321.00 2,321.00 8131244148

4 นางสุกานดา ดวงศิริ ตนเอง 1,410.00 1,410.00 8011484559

5 นางสุคนธ์ มณีฉาย ตนเอง 670.00 670.00 8011533215  ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นายประศาสน ์วิโรภาส ตนเอง 910.00 910.00 8281251077 รหสั 31203,41003 เบกิไม่ได้

7,151.00 7,151.00 

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นครศรี (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลยัฯ ที ่ศธ 04307.09/50 ลว.17 มกราคม 2566

1 นางพรีะพนัธ ์ เที่ยวแสวง ตนเอง 12,355.00 12,355.00       8011911104

รร.ทุง่ใหญว่ิทยาคม ที ่ศธ 04307.26/14 ลว.10 มกราคม 2566
2 นางรัชณี แกว้แกมจนัทร์ บตุร น.ส.จิรัชญา  แก้วแกมจันทร์ 814.00              814.00           9814167843

รร.เบญจมราชทูศิ ที ่ศธ 04307.01/022 ลว.6 มกราคม 2566
3 นางมัณฑนา รัตนบรีุ ตนเอง 880.00              880.00           7790450670 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 น.ส.ชวนี  ปริุโสดม ตนเอง 8,000.00           8,000.00        8161645973

รร.ขอนหาดประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.42/10 ลว. 11 มกราคม 2566
5 นายธรีะพงษ ์ ไชยณรงค์ บตุร 696.00              696.00           8140469602

รร.สวนกุหลาบวิทยาลยัฯ ที ่ศธ 04307.09/49 ลว. 17 มกราคม 2566
6 น.ส.ณัฏฐณิชา  สินทอง บดิา นายเยือ้ง  สินทอง 760.00              1,090.00        8010548790

 -น.ส.ณัฏฐณิชา  สินทอง มารดา นางอารีย ์ สินทอง 330.00              

รร.ขนุทะเลวิทยาคม ที ่ศธ 04307.10/14 ลว. 23 มกราคม 2566
7 น.ส.ภารดี  หรัิญประจกัษ์ ตนเอง 310.00              310.00           7790099310 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รร.พระพรหมพิทยานุสรณ ์ที ่ศธ 04307.13/011 ลว. 25 มกราคม 2566
8 นางมณภา  ศรีวสุิทธิ์ ตนเอง 1,050.00           1,050.00        7790331744 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รร.สชิลคุณาธาร ที ่ศธ 04307.64/80 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2566
9 นายจกัรพงค์  ด าเพง็ ตนเอง 2,890.50           2,890.50        8131243788

10 นายปยิะรัฐ  อารมณ์ บตุร ด.ญ.ตัสนีม  อารมณ์ 300.00              600.00           9825083247

 -นายปยิะรัฐ  อารมณ์ บตุร ด.ญ.อยัริม  อารมณ์ 300.00              

11 นางดุษฎ ี ชายภกัตร์ ตนเอง 810.00              810.00           6794415151

รร.โยธินบ ารุง ที ่ศธ 04307.64/80 ลว.1 กุมภาพันธ์ 2566
12 นางณัฏฐ์ธดิา  คงประพนัธ์ ตนเอง 610.00              610.00           8010901849 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รร.ตระพังพิทยาคม ที ่ศธ 04307.52/22 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2566
13 นางนัฏฐพร  บญุกอง บดิา นายบรรจง  วงศ์สวา่ง 13,443.00         13,443.00       8151254254

14 นางณัฐนันท์  จิว้บญุชู ตนเอง 1,050.00           1,050.00        8151393629 ตรวจสุขภาพประจ าปี

15 น.ส.พรรณรุจ ี ด้วงเกตุ ตนเอง 580.00              580.00           6778253282 ตรวจสุขภาพประจ าปี

16 น.ส.ฐานิดา  การดี บดิา นายสนอง  การดี 480.00              480.00           4870254875

17 น.ส.วไิลวรรณ  อสิลาม ตนเอง 380.00              380.00           8010833134 ตรวจสุขภาพประจ าปี

18 น.ส.วรกญัญา  พทิักษพ์ลานนท์ ตนเอง 1,050.00           1,050.00        8060326635 ตรวจสุขภาพประจ าปี

47,088.50 47,088.50รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นครศรีฯ (ปว่ยนอก)


