งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครูในสังกัด สพม.นศ (ป่วยใน)
ลาดับที่
ชือ่ -สกุล
สาหรับ
ชือ่ -สกุล
จานวนเงิน
รวมเงิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
โรงเรียนเขาพังไกร (ที่ ศธ 04307.57/187 ลว. 4 พ.ย.64/18784)
1 นายสาครินทร์ สุขสม
บุตร ด.ช.นโม สุขสม
8,000.00
8,000.00 6795713679
รวมทัง้ สิน้
8,000.00
งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบานาญในสังกัด สพม.นศ (ป่วยใน)
ลาดับที่
ชือ่ -สกุล
สาหรับ
ชือ่ -สกุล
จานวนเงิน
รวมเงิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
1 นางวิภาวี อุน่ เสียม
ตนเอง
11,200.00
11,200.00 4870157853
(นายประวิทย์ฯ คูส่ มรส)
รวมทัง้ สิน้
11,200.00
งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครูในสังกัด สพม.พท (ป่วยนอก)
ลาดับที่
ชือ่ -สกุล
สาหรับ
ชือ่ -สกุล
จานวนเงิน
รวมเงิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ที่ ศธ 04321.17/215 ลว. 14 พฤศจิกายน 2564/21548
1 นางเพ็ญพักตร์ แก้วประดิษฐ์
บิดา นายเอีย่ ม แก้วประดิษฐ์
21,462.00
21,462.00 9260214866

หมายเหตุ
8,000.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ
21,462.00

(ลดยานอกไม่มีหน้งสือรับรอง/86)

2
3
4
5
6
7

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ที่ ศธ 04242.97/363 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564/2934
นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
บุตร ดช.ภควัต ปานเพชร
796.00
นางถนอม พันธรัตน์
มารดา นางชุม จันทร์แก้ว
250.00
นายสวาท หมานระเด็น
ตนเอง
1,888.00
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ที่ ศธ 04321.05/184 ลว. 1 ธันวาคม 2564/250
นายธาตรี สารวงศ์
คูส่ มรส นางอารีย์ สารวงศ์
250.00
โรงเรียนกงหราพิชากร ที่ ศธ 04321.07/255 ลว. 28 พฤศจิกายน 2564/9138
นางวนิดา ดมเด็น
ตนเอง
5,530.00
นางวนิดา ดมเด็น
บุตร นายวาริส ดมเด็น
2,303.00

2,934.00
796.00 9570213132
250.00 9211124751
1,888.00 9130141583
250.00
250.00 9081147579
9,093.00
5,530.00 9130256135
2,303.00 9130256135

(ลดยานอกไม่มีหน้งสือรับรอง/15)

8
9
10
11
12
13
14

นางวนิดา ดมเด็น
บิดา นายหร่อหมาน เระเบ็นหมุด
1,260.00
โรงเรียนประภัสสรรังสิต ที่ ศธ 04321.04/236 ลว. 26 พฤศจิกายน 2564/1510
นางชะมัยพร หนูพุ่ม
บิดา นายจิต โชติชูช่วง
1,510.00
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ที่ ศธ 04321.21/245 ลว. 24 พฤศจิกายน 2564/671
นางอุไรลักษณ์ ทองบุญ
ตนเอง
671.00
โรงเรียนเขาชัยสน ที่ ศธ 04321.25/310 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564/4390
นางทิพย์วัลย์ ศรีเกตุ
บิดา นายชานาญ สืบสาย
170.00
นายวิสุทธิ์ ทองช่วย
ตนเอง
4,220.00
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ที่ ศธ 04321.24/241 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564/716
716
นายศรายุธ ศรีสุวรรณ
ตนเอง
โรงเรียนประชาบารุง ที่ ศธ 04321.10/300 ลว. 20 ธันวาคม 2564/2630
นายศิริรักษ์ เกิดขุมทอง
ตนเอง
2,580.00

1,260.00 9130256135
1,510.00
1,510.00 9081475673
671.00
671.00 9131047319
4,390.00
170.00 9160262672
4,220.00 9081476114
716.00
716

9081364642
2,580.00

2,580.00 9131247970

(ลดค่าบริการไปตรวจสุขภาพเบิกไม่ได้/50)

รวมทัง้ สิน้

43,606.00

43,606.00

ลาดับที่
1
2

ชือ่ -สกุล

สพม.นศ
นางกชทกร วุฒิมานพ

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการในสังกัด สพม.นศ (ป่วยนอก)
สาหรับ
ชือ่ -สกุล
จานวนเงิน
รวมเงิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี

บิดา นายมนูญ วุฒิมานพ
มารดา นางสมใจ วุฒิมานพ
น.ส.สาคร สุภทั รประทีป
ตนเอง
รวมทัง้ สิน้

300.00
100.00
26,500.00

หมายเหตุ

400.00 8280002804
26,500.00 8010755621
26,900.00

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครูในสังกัด สพม.นศ (ป่วยนอก) รพ.รัฐ
ลาดับที่
ชือ่ -สกุล
สาหรับ
ชือ่ -สกุล
จานวนเงิน
รวมเงิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
โรงเรียนขนอมพิทยา (ที่ ศธ 04307.68/380 ลว. 2 ธ.ค.64/1000)
1 นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตนเอง
1,000.00
1,000.00 9083140040
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ (ที่ ศธ 04307.07/382 ลว. 3 ธ.ค. 64/650.-)
2 นายคมฑวัต รักษาพล
บิดา นายสมนึก รักษาพล
650.00
650.00 8011974955
โรงเรียนแหลมราษฎร์บารุง (ที่ ศธ 04307.54/190 ลว. 3 ธ.ค.64/950)
3 นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์
ตนเอง
610.00
610.00 8261165914
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (ที่ ศธ 04307.54/190 ลว. 2 ธ.ค.64/2800)
4 นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์
มารดา นางสุจิตร รัตนพันธ์
1,050.00
1,050.00 8151120371
5 นางสาวอุทุมพร เสริมบุญ
มารดา นางสาวปรียา รัตนคช
1,750.00
1,750.00 8150365923
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (ที่ ศธ 04307.12/490 ลว. 3 ธ.ค.64/2550)
6 นางกันตยา กระจาย
บุตร นายสว่างบุญ กระจาย
800.00
800.00 8010425540
(ลดรายนายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์ บุตร ยังไม่มสี ิทธิ์เบิก 1750)
โรงเรียนชะอวด (ที่ ศธ 04307.39/420 ลว. 3 ธ.ค.64/1270)
7 นางจุรีย์ ชืน่ บาน
ตนเอง
490.00
490.00 8160309902
(ลดค่าตรวจสุขภาพเบิกได้ตามอัตราที่กาหนด/780)
โรงเรียนโยธินบารุง (ที่ ศธ 04307.05/625 ลว. 19 พ.ย.64/2600)
8 นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา
บิดา นายเลิศ ศรีเดชา
2,600.00
2,600.00 8013109488
โรงเรียนสิชลคุณาธาร (ที่ ศธ 04307.64/410 ลว. 30 พ.ย.64/3614)
9 นายสุทธิพงษ์ แก้วสุก
มารดา นางเฉวียน แก้วสุก
1,008.00
1,008.00 6752664927
โรงเรียนเขาพังไกร (ที่ ศธ 04307.57/193 ลว. 24 พ.ย.64/3620)
10 นางสาวสนหอม ทองดา
ตนเอง
3,620.00
3,620.00 8260065509
โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์ (ที่ ศธ 04307.53/404 ลว. 30 พ.ย.64/3170)
11 นางอาภรณ์ เพชรคงทอง
830.00
2,220.00 8260205017
บุตร น.ส.โยษิตา เพชรคงทอง
1,390.00
ด.ช.ยศภัทร เพชรคงทอง
12 ธวัชชัย ถนนแก้ว
บิดา นายชืน่ ถนนแก้ว
300.00
950.00 8260312972
มารดา นางพริ้ม ถนนแก้ว
650.00
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(ที่ ศธ 04307.09/404 ลว. 24 พ.ย.64/780)
13 นางวาทนันท์ พรหมดา
ตนเอง
780.00
780.00 8011824260
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์(ที่ ศธ 04307.42/236 ลว. 20 ธ.ค.64/2685)
14 นางวราทิพย์ ฤทธิชัย
ตนเอง
1,495.00
1,495.00 8221183520
15 น.ส.อุษณี หนูแก้ว
ตนเอง
1,190.00
1,190.00 8220601590
โรงเรียนเชียรใหญ่(ที่ ศธ 04307.35/334 ลว. 23 ธ.ค.64/620)
16 นางณิชกุล ใจมนต์
บิดา นายเลิศ เพชรเกตุ
90.00
620.00 8261220087
มารดา นางอ่อง เพชรเกตุ
530.00
17 นางณิชกุล ใจมนต์
มารดา นางอ่อง เพชรเกตุ
540.00
540.00 8261220087
(งบหน้าขอเบิกมีรายการดียว/เอกสาร2รายการ)
รวมทัง้ สิน้
21,373.00

หมายเหตุ
1,000.00
650.00
610.00
2,800.00

800.00

490.00

2,600.00
1,008.00
3,620.00

2,220.00
950.00
780.00
2,685.00

1,160.00

21,373.00

