
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
ร.ร.ทุง่สงวิทยา ที ่ศธ 04307.22/62 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2566

1 นางอมรรัตน์  แขดวง มารดา นางสามารถ  ยอ้ยด า 1,710.00 1,710.00 8221117013

ร.ร.สชิลประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.66/15 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2566
2 นายธวชัชัย  อนิเล็ก บตุร นายคณพศ  อนิเล็ก 8,000.00 8,000.00 8130115549

ร.ร.สตรีทุง่สง ที ่ศธ 04307.21/169 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2566
3 น.ส.วรรณวโิรจน์  ศรีพฒุ มารดา นางจไุรวรรณ  ศรีพฒุ 840.00 840.00 9841206390

4 นางคนึงนิจ  กลีบแกว้ ตนเอง 50.00 950.00 8150126783

 -นางคนึงนิจ  กลีบแกว้ มารดา นางจ านงค์  กลีบแกว้ 900.00 

ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.42/28 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2566
5 น.ส.กญัจนพร  พรหมแกว้ มารดา นางมนัส  พรหมแกว้ 3,534.00 3,534.00 8221338605

6 นางนภาดา  กาญจนันท์ ตนเอง 500.00 500.00 8220601752

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ที ่ศธ 04307.12/81 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2566
7 นายธรีะ  เงินแกว้ ตนเอง 2,380.00 2,380.00 8160412312

8 นายพงศธร  ทุมสุวรรณ บตุร น.ส.พนิตา  ทุมสุวรรณ 618.00 618.00 8160414048

9 นางปพชิญา  อรรถจเมธี บดิา นายยีเ่ต้ง  อรรถจเมธี 658.00 658.00 8010421669

10 นางดารณี  แสงมณี ตนเอง 18,550.00 18,550.00 8010154296

ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ ที ่ศธ 04307.67/017 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2566
11 นางสิณี  ขวญัแกว้ บตุร ด.ช.เดชาทัต  ขวญัแกว้ 1,285.00 1,285.00 6794296934

ร.ร.ชา้งกลางประชานุกูล ที ่ศธ 04307.34/031 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2566
12 น.ส.อญัรินทร์  นพอมรเศรษฐ์ ตนเอง 313.00 313.00 4860385578

รวมทัง้สิน้ 39,338.00 39,338.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางรัตนา  รัตนสมบติั ตนเอง 740.00              740.00           8011217658

2 นางเบญจพศิ  พรหมสุวรรณ ตนเอง 610.00              610.00           8161246475 ตรวจสุขภาพ

3 นางระววีรรณ  โพธิท์ิพย์ มารดา นางฟืน้  มณีพงศ์ 13,500.00         13,500.00       8011214683

4 น.ส.นฤมล  เอือ้ปกรณ์ชัย ตนเอง 610.00 610.00 8011926624 ตรวจสุขภาพ

5 นางพวงน้อย  รักษท์อง บดิา นายเจยีร  พฤกษา 1,715.00 1,715.00 9080811971

6 นางสุดใจ  กงัสุกลุ คู่สมรส นายสุเชาว ์ กงัสุกลุ 10,063.00 10,063.00 8131244555

7 นายเดชา  นุ่นพนัธ์ ตนเอง 790.00 790.00 8161118647

28,028.00 28,028.00 

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2566

รวมทัง้สิน้

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
ร.ร.ชะอวด ที ่ศธ 04307.39/89 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2566

1 นายปฏเิวช  แกว้นาม มารดา นางราตรี  แกว้นาม 1,656.00 1,656.00 8140026573

**ลด540/ใบเสร็จเกนิ 1 ปี

2 นางคนึงนิจ  เหมือนพะวงค์ ตนเอง 21,550.00 21,550.00 8221000841

3 นางสมศรี  โพทะโสม ตนเอง 1,300.00 3,220.00 8220478160

 -นางสมศรี  โพทะโสม คู่สมรส นายอนันต์  โพทะโสม 500.00 

 -นางสมศรี  โพทะโสม มารดา นางโสภา  จนัทร์มณี 240.00 

 -นางสมศรี  โพทะโสม บตุร นายเธยีรธวชั  โพทะโสม 1,180.00 

ลด20/รหสั64101(เบกิได้ 280)

ร.ร.เบญจมราชทูศิ ที ่ศธ 04307.01/139 ลว.3 กุมภาพันธ์ 2566
4 นางเยาวธดิา  ค าคง บดิา นายสุนทร  รักษายศ 300.00 300.00 8160249144

ลด100/ค่าใบรับรองแพทยเ์บกิไม่ได้

5 นางจริาภรณ์  ชูต้ังต้น ตนเอง 1,050.00 1,050.00 8221104191 ตรวจสุขภาพ

ร.ร.เชยีรใหญ ่ที ่ศธ 04307.35/53 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2566
6 นางณิชกลุ  ใจมนต์ มารดา นางออ่ง  เพชรเกตุ 650.00 650.00 8261220087

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลยั ที ่ศธ 04307.09/98 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2566
7 น.ส.วไิลลักษณ์  ปลอดเถาว์ ตนเอง 690.00 690.00 8150090185 ตรวจสุขภาพ

ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม ที ่ศธ 04307.59/82 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566
8 นางภริมโรจน์  เพชรโกมล ตนเอง 2,916.00 2,916.00 8160127855

9 นายธวชั  เพชรโกมล บตุร น.ส.ปานิสรา  เพชรโกมล 13,501.00 13,501.00 8160079621

ร.ร.ตรีนิมติรวิทยา ที ่ศธ 04307.06/042 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2566
10 วา่ที่ ร.ต. โชคดี  เภรีภาศ มารดา นางสุจนิต์  เภรีภาศ 6,600.00 6,600.00 8010054348

ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม ที ่ศธ 04307.24/63 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2566
11 นางอทุัย  พกิลุงาม ตนเอง 755.00 755.00 8151283106

ร.ร.เชยีรใหญ ่ที ่ศธ 04307.35/350 ลว. 17 ตลุาคม 2565
12 นางนิตยา  ผลอนิทร์ มารดา นางทุ่ม  ด านิล 530.00 530.00 8261105091

**ลด330/รหสั58130 (เบกิได้ 250 บาท/คร้ัง/วนั)

13 นางณิชกลุ  ใจมนต์ มารดา นางออ่ง  เพชรเกตุ 800.00 800.00 8261220087

รวมทัง้สิน้ 54,218.00 54,218.00 

รายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2566


