
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายกติติศักด์ิ  อบุล ตนเอง 750.00              750.00           8141100475

ลด 810/ตรวจสุขภาพคู่สมรสเบกิไม่ได้ , รหสั 31201 เบกิได้ 30 บาท

2 นางพฐันภาวรรณ์  พนอ าพน ตนเอง 5,614.00           5,614.00        8221000876

3 นายอดุร  เขยีวเล็ก ตนเอง 850.00              850.00           8261106187 ตรวจสุขภาพ

4 นางลัดดา  ศิริพรหม ตนเอง 4,320.00 4,320.00 8011981617

5 นายวสุิทธิ ์ พชิัยยทุธ์ ตนเอง 3,450.00 3,450.00 8201128338

6 นายอสิร่อเฝน  บลิหล๊ะเต๊ะ ตนเอง 790.00 790.00 8011122991 ตรวจสุขภาพ

 -ตรวจสุขภาพประจ าป ีบางรายการเบกิไม่ได้

7 นายด าหริ  สกลุวโิรจน์ ตนเอง 1,310.00 1,310.00 8011815512

8 นายเสรี  จนัทรโชตะ ตนเอง 540.00 540.00 8011375415

9 นางช่อทิพย ์ ทองไชย บตุร น.ส. กวลัพร  จงูศิริ 1,250.00 1,250.00 8161349746

10 นางสลวยลักษณ์  จติต์บรรจง ตนเอง 790.00 790.00 8011537199 ตรวจสุขภาพ

 -ตรวจสุขภาพประจ าป ีบางรายการเบกิไม่ได้

11 นางคัมภรีา  ขนุฤทธิ์ ตนเอง 21,444.00 21,444.00 8131044246

 -ลด 74,571/ใบเสร็จผู้ปว่ยใน(ส่วนเกนิสิทธิ์)

12 นางภาสินี  ยะกณัฐะ ตนเอง 1,265.00 2,415.00 8221053163

 -นางภาสินี  ยะกณัฐะ คู่สมรส นายจรูญ  ยะกณัฐะ 1,150.00 

13 นายสุภาพ  เสถยีร ตนเอง 790.00 790.00 8151119721 ตรวจสุขภาพ

 -ตรวจสุขภาพประจ าป ีบางรายการเบกิไม่ได้

14 นายบญุครอง  อ าลอย ตนเอง 620.00 620.00 8141101021 ตรวจสุขภาพ

 -ตรวจสุขภาพประจ าป ีบางรายการเบกิไม่ได้

15 นางมาเรียม  บลิลาเตะ ตนเอง 125.00 4,077.00 9131191908

 -นางมาเรียม  บลิลาเตะ มารดา นางมิด๊ะ  ดุกดอกจนัทร์ 3,952.00 

 -ลด 75/ยานอกไม่มีใบรับรอง

16 นายสุรพงษ ์ เชาวลิต ตนเอง 16,000.00 16,000.00 8011537695

17 นางสุมน  จติเขม้น ตนเอง 688.00 688.00 8011156861

18 นางสุนทรี  สุขราษฎร์ ตนเอง 704.00 704.00 8151252960 ตรวจสุขภาพ

19 นางพวงเพชร  เปล่งแสง ตนเอง 16,360.00 16,360.00 8261379922

20 นางอษุณีย ์ จนัทร์สุวรรณ ตนเอง 780.00 780.00 8011490311 ตรวจสุขภาพ

 -ตรวจสุขภาพประจ าป ีบางรายการเบกิไม่ได้

21 นางนงรัตน์  สุขสม ตนเอง 950.00 950.00 8161102007 ตรวจสุขภาพ

 -ตรวจสุขภาพประจ าป ีบางรายการเบกิไม่ได้

84,492.00 84,492.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางสุมน  จติเขม้น ตนเอง 9,000.00 9,000.00        8011156861

9,000.00 9,000.00

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน มนีาคม 2566

รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการบ านาญ นครศรีธรรมราช  (ผู้ปว่ยใน รพ.เอกชน)
ประจ าเดอืน มนีาคม 2566



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
หนังสอื สพม. พัทลงุ ที ่ศธ 04321/749 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2566
ร.ร.เขาชยัสน

1 นางเฉลิมศรี  เส้งอิน้ ตนเอง 250.00 250.00 9080148946

2 นางหสัหมะ  มุเส็มสะเดา ตนเอง 260.00 260.00 9211038634

ร.ร.กงหราพิชากร

3 นางสิด๊ะ  ชอบงาม บดิา นายหาม  วุน่ชูแกว้ 200.00 1,080.00 9081403753

 -นางสิด๊ะ  ชอบงาม มารดา นางหนับส๊ะ วุน่ชูแกว้ 880.00 

ร.ร.ปา่พะยอมพิทยาคม

4 นางพนิดา  สุขพงษ์ บดิา นายประดับ  ปานด า 1,630.00 1,630.00 9080685224

ร.ร.ตะโหมด

5 น.ส. สุพร  อสิโม มารดา นางพนิ  อสิโม 240.00 240.00 9130263379

6 นางพชัรี  ลักษณะคชา มารดา นางเปรมใจ  เถวะระ 536.00 536.00 9130336481

7 น.ส. ผิวพรรณ  วสุีวรรณ ตนเอง 10,831.00 10,831.00 9130293332

ลด 50/ค่าบริการผู้ปว่ยนอกเบกิได้ 1 คร้ัง/วนั

ร.ร.หานโพธิพิ์ทยาคม

8 น.ส. มณฑิตา  แสงเดช มารดา นางมณฑา  แสงเดช 13,317.00 13,317.00 9211038790

ร.ร.ปา่บอนพิทยาคม

9 นางเกศินี  หนูอดุม มารดา นางช้อย  เกตุชู 760.00 760.00 9131165338

ร.ร.อุดมวิทยายน

10 นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ มารดา นางหยขุิม้  ชูสุคนธ์ 1,682.00 3,438.00 9080683388

 -นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ บตุร นายพลวฒิุ  ชูสุคนธ์ 1,756.00 

ร.ร.ปา่พะยอมพิทยาคม

11 นายศรายทุธ  ด้วงทอง มารดา นางเปล้ือง  ด้วงทอง 370.00 370.00 9859971781

ลด 320/ใบเสร็จรับเงินเกนิ 1 ปี

12 นายปยิะ  คงอบุล บดิา นายพร้อม  คงอบุล 1,960.00 1,960.00 8240443281

ร.ร.สตรีพัทลุง

13 นางนิตธยา  ทองทุ่ม บตุร น.ส. ณัฐชยา  ทองทุ่ม 1,204.00 1,204.00 9839817051

14 นางนุศรา  ลอยคลัง มารดา นางเจมิ  ทองนุ่น 400.00 400.00 9080608556

15 น.ส.ณัฐนิชาช์  อนิทร์เหมือน มารดา นางพนั  อนิทร์เหมือน 1,050.00 1,050.00 9080422401

ลด 70/ค่าบริการทางการแพทยไ์ม่มีรหสั

16 นางธญัญารัตน์  สังขว์สุิทธิ์ ตนเอง 1,290.00 1,290.00 9080928135

17 นางละเมิล  เล่ียนกตัวา ตนเอง 790.00 790.00 9081373161 ค่าตรวจสุขภาพ

ร.ร.วชริธรรมสถิต

18 นายธาตรี  สารวงค์ คู่สมรส นางอารีย ์ สารวงค์ 328.00 328.00 9081147579

ร.ร.พรหมพินิตชยับรุี

19 น.ส. ศิริรัตน์  หมาดนุ้ย มารดา นางมารตี  หมาดนุ้ย 400.00 400.00 9570604212

ร.ร.นิคมควนขนุนวิทยา

20 นายศรายทุธ  ศรีสุวรรณ ตนเอง 268.00 268.00 9081364642

21 นางวชัรี  ชูสกลุ ตนเอง 440.00 440.00 9850005076

ลด 30/รหสั 55811 เบกิได้ 140 บาท

รวมทัง้สิน้ 40,842.00 40,842.00 

ประจ าเดอืน มนีาคม 2566
งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู พัทลงุ  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
ร.ร. วิเชยีรประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.36/11 ลว. 17 มกราคม 2566

1 นายศักด์ิสิทธิ ์ เหมือนดวง ตนเอง 1,475.00 1,475.00 8261340449

ร.ร. แหลมราษฎร์บ ารุง ที ่ศธ 04307.54/245 ลว. 29 ธนัวาคม 2565

2 นางพชัรา  วฒันพรหม บดิา นายเที่ยง  วัน่ล่ี 1,748.00 1,748.00 8261166112

ลด 55/ยานอกไม่มีหนังสือรับรอง

ร.ร. เสมด็จวนวิทยาคม ที ่ศธ 04307.29/51 ลว. 15 กุมภาพันธ ์2566

3 นางฉววีรรณ  พรหมดวง ตนเอง 4,770.00 4,770.00 8201279255

ร.ร. หวัไทรบ ารุงราษฎร์ ที ่ศธ 04307.53/71 ลว. 13 กุมภาพันธ ์2566

4 นางวภิาพร  รัตนวรรณ บดิา นายกติติคุณ  คีรีเดช 2,000.00 2,292.25 6749157076

 -นางวภิาพร  รัตนวรรณ บตุร นายศรัณยพงศ์  รัตนวรรณ 292.25 

ร.ร.สตรีทุง่สง ที ่ศธ 04242.21/279 ลว. 3 มนีาคม 2566

5 น.ส. จนิตนา  ศุภศรี มารดา นางสมบูรณ์  วงศ์เหลือง 1,948.00 1,948.00 8151773340

6 นายจติุ  ชนะกลุ มารดา นางนิยม  ชนะกลุ 8,000.00 8,000.00 8151260025

ร.ร. ทุง่สงวิทยา ที ่ศธ 04307.22/130 ลว. 3 มนีาคม 2566

7 นางกลุยา  รักเพชร บตุร ด.ญ. สิรินันท์  เพชรรัตน์ 200.00 200.00 9839552880

8 นายจรัิฏฐ์  รัตนพนัธ์ ตนเอง 8,000.00 8,000.00 8150206698

ร.ร. บางขนัวิทยา ที ่ศธ 04307.31/103 ลว. 2 มนีาคม 2566

9 นางศศิพมิพ ์ ด้วงคง ตนเอง 900.00 900.00 8150049258

ร.ร. ขอนหาดประชาสรรค์ ที ่ศธ 04307.42/43 ลว. 3 มนีาคม 2566

10 นางวราทิพย ์ ฤทธชิัย ตนเอง 2,450.00 2,450.00 8221183520

ร.ร. สิชลคุณาธารวิทยา ที ่ศธ 04307.64/152 ลว. 2 มนีาคม 2566

11 นายอภสิิทธิ ์ ตรีแกว้ บดิา นายอาภรณ์  ตรีแกว้ 350.00 350.00 9859718334

12 น.ส. ภรณ์พมิล  นพรัตน์ บดิา นายสมพล  ไฝทอง 350.00 350.00 9824038698

ร.ร. เขาพังไกร ที ่ศธ 04307.57/057 ลว. 21 กุมภาพันธ ์2566

13 น.ส. สนหอม  ทองด า ตนเอง 4,858.00 4,858.00 8260065509

ร.ร. โยธนิบ ารุง ที ่ศธ 04307.05/169 ลว. 1 มนีาคม 2566

14 น.ส. นิภาวดี  ศรีเดชา บดิา นายเลิศ  ศรีเดชา 1,100.00 1,100.00 8013109488

รวมทัง้สิน้ 38,441.25 38,441.25 

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

หนังสอืที ่ศธ 04321/752 ลงวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2566
1 นายสมหมาย  กรดเต็ม ตนเอง 200.00 200.00 9081262475

2 นายวรัีตน์  จติสวาสด์ิ ตนเอง 757.00 757.00 9131288588

3 นายพจิติร  หนูอดุม ตนเอง 13,745.00 13,745.00 9131069770

4 นางศุภนิตย ์ บญุอยูพ่งษ์ ตนเอง 1,500.00 1,500.00 9080087351

16,202.00 16,202.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน มนีาคม 2566

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.พท (ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน มนีาคม 2566



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
รร. ทุง่ใหญว่ิทยาคม ที ่ศธ 04307.26/47 ลว. 30 มกราคม 2566

1 นางธญัวรรณ  บวัพรหม บตุร ด.ญ.เอวารินทร์  บวัพรหม 17,000.00 17,000.00       9831773845

17,000.00 17,000.00

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ผู้ปว่ยใน รพ.เอกชน)
ประจ าเดอืน มนีาคม 2566

รวมทัง้สิน้


