
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.ธัญญาวดศึีกษษ

นางยินดี   เวชสาร ตนเอง 2,500.00 2,500.00 xxxxxx9002
2 รร.ชะอวด

นางสาวศิรินทร์   พชิัยยุทธ ตนเอง 9,600.00 9,600.00 xxxxxx5602
รวมทัง้สิน้ 12,100.00 12,100.00 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวนราย โรงเรียน จ านวนเงิน รวมเงิน ธนาคารกรุงไทย หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

20 โรงเรียนชา้งกลางประชานุกลู 12,070 12,070 xxxxxx8331
2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

37 โรงเรียนโยธินบ ารุง 29,180 
4 ศึกษานเิทศก์ 2,460 31,640 xxxxxx3613

3 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 38,450 38,450 xxxxxx7433
4 โรงพยาบาลพัทลุง

29 โรงเรียนประภสัสรรังสิต 24,530 24,530 xxxxxx8374
5 โรงพยาบาลท่าศาลา

12 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 9,790 
18 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 13,400 
16 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 13,080 
21 โรงเรียนนบพิต าวิทยา 16,440 52,710 xxxxxx7457

6 โรงพยาบาลควนขนนุ
18 โรงเรียนปญัญาวุธ 14,040 
33 โรงเรียนควนขนนุ 21,020 
17 โรงเรียนอดุมวิทยายน 10,910 45,970 xxxxxx2278

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.ควนขนุน

นางสาวอารีย์  สุขนวล ตนเอง 1,187.00 1,187.00 xxxxxx2556
นางอรพิน  หนแูสง มารดา นางถ้วน กาญจนะรัตน์ 1,733.00 1,733.00 xxxxxx9854

2 รร.ประภสัสรรังสติ
นางวไลพร  เพชรจ ารัส บตุร นส.เพยีงตะวัน  ธรรมเจริญ - - อายบุตุรเกนิ 20 ปบีริบรูณ์

นายนยิม  กาวชู บดิา นายไข่เปีย่ม  กาวชู 730.00 1,250.00 xxxxxx8777
มารดา นางเคล่ือน  กาวชู 520.00 

3 รร.พรหมพินิตฯ
นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx8613 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 รร.ปญัญาวุธ
นางส่องแสง  อนิทองแกว้ มารดา นางสุก  คงเรือง 250.00 250.00 xxxxxx9906

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่าตรวจสขุภาพประจ าปี
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน/ 2563

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ปว่ยนอก) ของขา้ราชการและลกูจา้งประจ าในสงักัด สพม.12(พัทลงุ)
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน/2563

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน/2563



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
5 รร.เขาชยัสน

นางคณิตา  สุวรรณโณ บตุร ดช.ณัฐภทัร  สุวรรณโณ 50.00 50.00 xxxxxx4452
นางสาวมนตกานต์  เหตุทอง มารดา นางกญัญา  เกตุทอง - xxxxxx9782 ตรวจสุขภาพมารดาเบิกไมไ่ด้

6 รร.ควนขนุนวิทยา
นายสิทธิกร  มาตนมุตั ตนเอง 120.00 120.00 xxxxxx5781

7 รร.สตรีพัทลงุ
นายประภาส  ปล้องใหม่ ตนเอง 57,680.00 57,680.00 xxxxxx5445
นางสาวสุวลักษณ์  แสงใส ตนเอง 180.00 180.00 xxxxxx5751
นางอรัญญา  โชโต ตนเอง 350.00 350.00 xxxxxx1285
นางสาวชนกมนต์  ชนะสงคราม ตนเอง 8,000.00 8,000.00 xxxxxx9213

8 รร.วชริธรรมสถิต
นางลิดาวรรณ  เดชสง มารดา นางล่อง  หมอกมว่ง 260.00 260.00 xxxxxx3361

9 รร.พนางตงุ
นางสาวสาวติรี  อินทร์แป้น บดิา นายเจริญ  เทอดทอง 420.00 1,130.00 xxxxxx6986

มารดา นางหนูแอบ  เทอดทอง 710.00 
10 รร.หารเทารังสฯี

นายสราวุธ  หมัดหละ บดิา นายอะหมาด  หมันหละ 3,675.00 3,675.00 xxxxxx7527
11 รร.พัทลงุพิทยาคม

นายจิรพัฒน ์ คลังจันทร์ ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx1230
นางณาตยา  มโนทัศน์ ตนเอง 400.00 400.00 xxxxxx6462
นางสาวจตุพร  สุกยัง บตุร ดช.นพรัตน ์ ชูปาน 1,590.00 1,590.00 xxxxxx3438
นางธนภรณ์  บญุสิทธิ์ ตนเอง 500.00 500.00 xxxxxx8711

12 รร.สตรีพัทลงุ
นางสาวรุจิอร  รักใหม่ ตนเอง 800.00 1,500.00 xxxxxx3276 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวรุจิอร  รักใหม่ ตนเอง 700.00 
13 รร.ตะโหมด

นางสาวอาภรณ์  ชูมี ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx2744 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางอรสา  ชูรักษ์ ตนเอง 980.00 1,665.00 xxxxxx2258 ตรวจสุขภาพประจ าปี

บตุร ดช.กติติพิชญ์  ชูรักษ์ 324.00 
บตุร ดญ.ณัฎฐมณฑ์  ชูรักษ์ 361.00 

รวมทัง้สิน้ 83,480.00 83,480.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

นายพีระพงษ ์ สองวิหค บดิา นายยุพิน  สองวิหค 550.00 1,395.00 xxxxxx6929
มารดา นางถิน่  สองวิหค 845.00 

2 รร.ขอนหาดประชาสรรค์
นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว มารดา นางมนสั  พรหมแกว้ 782.00 782.00 xxxxxx8605
นงวราทิพย์  ฤทธิชัย ตนเอง 960.00 960.00 xxxxxx3520

3 รร.สตรีทุง่สง
นางกรกวีร์  สุจิตะพันธ์ ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx9236
นางปาริชาติ สุขแกว้ ตนเอง 1,405.00 1,405.00 xxxxxx7671

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน/2563



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
นางสาวจฬุาลักษณ์  ช านาญกิจ บดิา นายสมนกึ  ช านาญกจิ 145.00 390.00 xxxxxx0346

มารดา นางจริพันธ์  ช านาญกจิ 245.00 
นางนภสัสร  ศรีสวัสด์ิ บตุร ดช.ณัฐพงศ์  ศรีสวัสด์ิ 800.00 800.00 xxxxxx7503

4 รร.นาขยาดวิทยาคาร
นางละเมยีด  ยังสังข์ บดิา นายทุ่ม  แทนโป 940.00 1,190.00 xxxxxx9693

มารดา นาวหวน  แทนโป 250.00 
5 รร.ชะอวดวิทยาคาร

นางสาวขวญัธดิา  ศักดิเศรษฐ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1456 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 รร.สวนกุหลาบฯ
นางสาวณัฎฐณิชา  สินทอง บดิา นายเยือ้ง  สินทอง 945.00 1,895.00 xxxxxx8790

มารดา นางอารีย์  สินทอง 950.00 
7 รร.เฉลมิพระเกียรตฯิ

นางควรพิศ  เพ็ชรคงทอง ตนเอง 3,300.00 3,300.00 xxxxxx6090
นางมัณฑิตา  ชัยมสิุก ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx4043
นางสายใจ  พลเดช ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx1895

8 รร.ร่อนพิบลูยฯ์
นางประภสัสร  องค์สวัสด์ิ ตนเอง 2,050.00 2,050.00 xxxxxx6337

9 รร.เอ้ือยวิทยา
นางอรพิน  ปราชญ์นคร ตนเอง 50.00 470.00 xxxxxx2291

บตุร นายณัฐดนัย  ปราชญน์คร 420.00 
10 รร.นบพิต าวิทยา

นางนรัิตน ์หอมทิพย์ ตนเอง 1,680.00 1,680.00 xxxxxx0135
11 รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

นางสาลิน ี ชูศรี คู่สมรส นายนคเรศ  ชูศรี 828.00 903.00 xxxxxx9949
มารดา นางสมคิด  ขุนอง 75.00 

12 รร.ทุง่ใหญว่ิทยาคม
นางธนศิรา  ชูขันธ์ บดิา นายพินิจ  คล่องประดิษฐ์ 775.00 1,505.00 xxxxxx7358

มารดา นางยนิดี  คล่องประดิษฐ์ 730.00 
13 รร.สชิลประชาสรรค์

นางสาวดวงตา  ดวงมสิุก ตนเอง 620.00 720.00 xxxxxx7956 ตรวจสุขภาพประจ าปี

มารดา นางนอม   ดวงมสิุก 100.00 
นางสายชล  ชุมโรย ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx5539 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวปทัมา  แกว้แดง ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx1039 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางวิบลูย์ศรี  มเีสน ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx6529 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางอภยั  จรังกจิสิทธิกลุ ตนเอง 900.00 900.00 xxxxxx4407
14 รร.พระพรหมพิทยานุสรณ์

นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ ตนเอง 490.00 490.00 xxxxxx0481
15 รร.เชยีรใหญส่ามคัคีฯ

นางชนฎิา  จันทวี ตนเอง 3,300.00 3,300.00 xxxxxx6461
16 รร.ทา่นครญาณฯ

นางสาวชญานิษฐ  เพ็งหนู มารดา นางหวง  เพ็งหนู 150.00 150.00 xxxxxx3369
17 รร.สชิลคุณาธาร

นายประพฤติ  ชุมโรย ตนเอง 2,380.00 2,380.00 xxxxxx4661
นางสลิล  สุขแสน ตนเอง 900.00 900.00 xxxxxx0565
นางพรรณี  ชัยฤกษ์ ตนเอง 2,020.00 2,020.00 xxxxxx2074



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
18 รร.ก้างปลาวิทยาคม

นางณหทัย  อนจุร ตนเอง 1,700.00 1,700.00 xxxxxx5619
19 รร.เบญจมราชทูศิ

นางขวัญชนก  สีคงคา ตนเอง 70.00 2,170.00 xxxxxx6856
คู่สมรส นายบรรดิษฐ์  สีคงคา 2,100.00 

20 รร.พรหมคีรีพิทยาคม
นายก าพล  ทองอยู่ 880.00 880.00 xxxxxx7749

21 รร.ขนอมพิทยา
นางสาวศุภราภรณ์  โหราโชติ บดิา นายวินยั  โหราโชติ 1,327.00 1,327.00 xxxxxx0576

22 รร.โยธินบ ารุง
นางนวมน  สามคัคี บดิา นายเทพ  บญุทอง xxxxxx2132 เบกิไมไ่ด้
นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์ มารดา นางจิตรา  สุวรรณรัตน์ 2,056.00 2,056.00 xxxxxx7128
รวมทัง้สิน้ 48,968.00 48,968.00 


