
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
นางสาวรัชนกีร  ชูเกล้ียง ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx5496
นางวันเพ็ญ  ด าแกว้ บดิา นายเคล้า  ด าแกว้ 50.00 1,060.00 xxxxxx6903

มารดา นางสถิตย์  ด าแกว้ 1,010.00 
นางสาวรัชนกีร  ชูเกล้ียง ตนเอง 370.00 370.00 xxxxxx5496
รวมทัง้สิน้ 1,680.00 1,680.00 

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

นางญาดามาศ  อสัโม บตุร ด.ญ.โชติกา  อสัโม 5,827.57 5,827.57 xxxxxx9498
รวมทัง้สิน้ 5,827.57 5,827.57 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางสุเพ็ญ  สาเหล้ ตนเอง 230.00 230.00 xxxxxx7175 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 นายสโรจน ์ สาเหล้ ตนเอง 825.00 825.00 xxxxxx9366 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 นายเดชา  เปล่งแสง ตนเอง 3,514.00 3,514.00 xxxxxx5173
4 นางอารี  ใจเย็น มารดา นางล้วน  แซ่ว่อง 540.00 540.00 xxxxxx9109
5 นายไพบลูย์  พรหมด า ตนเอง 810.00 810.00 xxxxxx9064 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นางเยีย่มรัตน ์ สุขมี ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx4695 ตรวจสุขภาพประจ าปี

7 นางอษุา  พนงันวุงศ์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx3968
8 นายปองผดุง  ช่วยนกุลู ตนเอง 2,866.00 2,866.00 xxxxxx8178
9 นางสมยา  อธิมตุติกลุ มารดา นางสุธรรม  ศรีเจริญ 550.00 550.00 xxxxxx8645
10 นาวรรณลี  พันธุเพชร ตนเอง 2,000.00 2,000.00 xxxxxx3518
11 นายบญุฤทธิ์  สมเขาใหญ่ ตนเอง 1,480.00 1,480.00 xxxxxx1172
12 นายมนฑกานติ  ยะโกะ๊ ตนเอง 1,215.00 1,215.00 xxxxxx2216

รวมทัง้สิน้ 17,810.00 17,810.00 

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

นาเพ็ญทิพย์    สังขรัตน์ มารดา นางมณฑา   นงค์นวล 8,800.00 8,800.00 xxxxxx2993
2 รร.ทุง่สงวิทยา

นางอาทิตยา   เจ้ยทอง บตุร ด.ญ.ศิศิรา   เจ้ยทอง 1,551.00 1,551.00 xxxxxx5192
3 รร.ชะอวด

นางสุจิตรา   สุวรรณ ตนเอง 8,700.00 8,700.00 xxxxxx7990
รวมทัง้สิน้ 19,051.00 19,051.00 

 เลขทีฏ่กีา 6400000136./3600052450

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2563

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2563

 เลขทีฏ่กีา 6400000224/3600056365

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2563

 เลขทีฏ่กีา 6400000225/3600056364

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2563

 เลขทีฏ่กีา 6400000227/3600051596



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

นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 10,500.00         17,482.00 xxxxxx8313
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 2,900.00           
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 825.00              
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 160.00 
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 222.00 
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 2,875.00 

2 รร.พัทลงุพิทยาคม
นางณาตยา   มโนทัศน์ ตนเอง 400.00 400.00 xxxxxx6462
นางสาวจตุพร   สุกยัง บตุร ด.ช.นพรัตน ์  ชูปาน 1,590.00 1,590.00 xxxxxx3438
นางธนภรณ์   บญุสิทธิ์ ตนเอง 500.00 500.00 xxxxxx8711

3 รร.ตะโหมด
นางชออ้น   อภยัจิตต์ มารดา นางเอีย่ม   อภยัจิตต์ 2,919.00 2,919.00 xxxxxx6440

4 รร.ปากพะยนูพิทยาคาร
นายยุทธนา   ศรีวิโรจน์ ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx3941 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางอรุณ ศรีวิโรจน์ ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx5590 ตรวจสุขภาพประจ าปี

5 รร.สตรีพัทลงุ
นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx0829 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวนชุนาถ   คงจัง มารดา นางเฉลียว   คงจัง 500.00 500.00 xxxxxx0727
นางสุมาลี   บญุพรานชู ตนเอง 9,355.00 9,355.00 xxxxxx0364

6 รร.พัทลงุพิทยาคม
นายเอบิ   อกัษรทอง มารดา นางหนูขนิ   อกัษรทอง 1,770.00 1,770.00 xxxxxx4721

7 รร.ดอนศาลาน าวิทยา
นายพชร   มัน่คง ตนเอง 3,300.00 3,300.00 xxxxxx2841

8 รร.อุดมวิทยายน
นายสมนกึ   ขุนณรงค์ ตนเอง 80.00 500.00 xxxxxx2707

บดิา นายประสิทธิ ์ ขุนณรงค์ 420.00 
9 รร.ตะโหมด

นายวีระพัฒน ์  ปานยิง่ ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx5494
นางพรเพ็ญ   แปวประเสริฐ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx0312
นางปราณี   เหล็มหมาด ตนเอง 578.00 838.00 xxxxxx6065

260.00 
นางกนัธมล    เพชรคง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx5163
น.ส.ลักษณาภรณ์   ศิริมุสิกะ บตุร ดช.จิตติพฒัน์  ร่วงราช 266.00 266.00 xxxxxx0868

10 รร.ปญัญาวุธ
นางรัญจวน   นลิสุข ตนเอง 1,300.00 1,300.00 xxxxxx6599
นายอ านาจ   ลายพยัคฆ์ ตนเอง 3,300.00 3,300.00 xxxxxx1363

11 ประภสัสรรังสติ
นางศิริวรรณ   ขุนรักษ์ ตนเอง 5,067.00 5,067.00 xxxxxx7407

12 นคิมควนขนนุวิทยา
รวมทัง้สิน้ 52,957.00 52,957.00 

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

 เลขทีฏ่กีา 6400000133/36000051539



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 ร.ร.เสมด็จวนวิทยา

นางสาวสมหญงิ   กาญจนพงศ์ ตนเอง 580.00 580.00 xxxxxx6724 ตรวจสุขภาพประจ าปี
2 ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา

นางลัดดาวัลย์   อมุา ตนเอง 800.00 xxxxxx8295 ค่าธรรมเนียมแพทยเ์บิกไมไ่ด้

คู่สมรส นายสมพร   อมุา 800.00 
3 รร.โยธินบ ารุง

นางสาวพฐิชญาณ์   สุวรรณรัตน์ มารดา นาจิตรา  สุวรรณรัตน์ 4,282.00 4,282.00 xxxxxx6558
นางวิชุดา   เวชสารศรี มารดา นางชูศรี   งามข า 1,080.00 1,080.00 xxxxxx1726
นางสาวพะเยาว์   หอมเกตุ ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx1678
นางปรียานชุ   กจิเกตุ บตุร น.ส.ชมพิสา  กจิเกตุ 523.00 523.00 xxxxxx4417

4 รร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์
นายจเร   บญุชูช่วย บตุร ด.ญ.สมัชญา   บุญชูช่วย 322.00 322.00 xxxxxx2576

5 รร.สชิลคุณาธารวิทยา
นางสาวณฐมน  โกเมศ บดิา นายเยือ้น   โกเมศ 100.00 100.00 xxxxxx6729
นาวิจิตรา   บญุส าราญ ตนเอง 1,190.00 1,190.00 xxxxxx3358

6 รร.พรหมคีรีพิทยาคม
นาภริมโรจน์   เพชรโกมล ตนเอง 1,010.00 1,010.00 xxxxxx7855

7 รร.สชิลประชาสรรค์
นางพัศน ี  สนธิคุณ มารดา นางให ้  สนธิคุณ 900.00 900.00 xxxxxx1080
นายจรีะวทิย ์   มัง่คงวฒันะ มารดา นางประไพ   พงศ์ทองเมือง 500.00 500.00 xxxxxx3891
นางกมลทิพย์   ศิริทัพ มารดา นางทศันยี์   ทองจันทร์ 1,547.00 1,547.00 xxxxxx1729

8 รร.เสมด็จวนวิทยา
นางวิมล   หนชูุม ตนเอง 280.00 660.00 xxxxxx6695

บตุร นายสิรวุฒิ   หนชูุม 380.00 
9 รร.เชยีรใหญ่

นางผ่องศรี   ศรีมีชัย ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx3581
นางสาวสุวณี   หนคูง ตนเอง 650.00 650.00 xxxxxx9872
นางนงเยาว์   บญุสุข ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx6764
นางสาวสมสมัย   จันทร์ลัภ ตนเอง 1,300.00 1,300.00 xxxxxx4325
นางจ านงค์   จุลพรหม ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx3179
นางอญัชลี   เลาหวิวัฒน์ ตนเอง 2,137.00 2,137.00 xxxxxx3172
นายศักด์ิมงคล    ยีม่ี บดิา นายเลิศศักด์ิ   ยีม่ี 680.00 680.00 xxxxxx5201

นางสุภาภรณ์    ศรีจันทร์ทิพย์ ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx6601
นางณิชกลุ    ใจมนต์ ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx0087

10 รร.เฉลมิพระเกียรตฯิ
นายวิวัฒน ์  ศรีสังข์ทอง ตนเอง 1,184.00 1,184.00 xxxxxx6096

11 รร.สวนกุหลาบวิทยาลยั
นายสมบติั   ยศกจิ ภรรยา นางจรรยา   ยศกจิ 520.00 520.00 xxxxxx3255

12 รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

นางมณฑา   ค านุน่ มารดา นางทิพย์   แกว้เพ็ชร 4,173.00 4,173.00 xxxxxx7824

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2563

 เลขทีฏ่กีา 640000134/3600052448



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
13 รร.เขาพังไกร

นางสาวสนหอม   ทองค า ตนเอง 2,840.00 2,840.00 xxxxxx5509
14 รร.นาบอน

นางเกศกนก   เขียวนอ้ย บดิา นายสมเกยีรติ   สริชา 8,000.00 8,000.00 xxxxxx6797
15 รร.ชา้งกลางประชานุกูล

นางจงจิต   รุ่งเรือง บดิา นายใจ   ปานงาม 882.50 1,827.50 xxxxxx9025
มารดา นางนยี์   ปานงาม 945.00 

16 รร.ขนอมพิทยา
นางจีระพร   รักวงศ์ ตนเอง 4,674.25 4,674.25 xxxxxx8348

17 รร.ปากพูน
นางจิตรา   สังข์เกือ้ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7580 ตรวจสุขภาพประจ าปี

18 รร.วังหนิวิทยาคม
นางรุจิรา    บวัลอย มารดา นางอลิษา   บวัลอย 4,050.00 4,050.00 xxxxxx5915

19 รร.สตรีทุง่สง
นางสาววรรณลดา   อนงค์ ตนเอง 1,086.00 1,086.00 xxxxxx5214

20 รร.ชะอวด
นางจตุพร   จุลภกัด์ิ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx8431

21 รร.เบญจมราชทูศิ
นายสุภาพ   เสถียร ตนเอง 800.00 800.00 xxxxxx9721

22 รร.ชะอวดวิทยาคาร
นางศันสนยี์    สมสีแสง ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx9686

รวมทัง้สิน้ 75,805.75 75,805.75 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
สพม.12

1 นางนิชนันท์   พงษ์เกษมพรกลุ บตุร ด.ญ.ณัฎฐกานต์  บุญนาค 224.00 224.00 xxxxxx1912
2 นางฉวีวรรณ   เรืองเกดิ ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx3628 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 นางสาวจริาวัส   นินทะผล ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx6637 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx0921 ตรวจสุขภาพประจ าปี

5 นางสุจารี    สินภบิาล ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx0948 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นางสาวจติติมา   เพชรมณีูย์ ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx8340 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รวม 3,274.00 3,274.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ปว่ยนอก ของขา้ราชการและลกูจา้งประจ าในสงักัด สพม.12 
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2563

 เลขทีฏ่กีา.6400000135/3600052449

(สามพันสองร้อยเจด็สบิสีบ่าทถ้วน)



ล าดับที่ ชือ่-สกลุ ส าหรับ ชือ่-สกลุ จ านวนเงิน รวมเงิน เลขที่บญัชี หมายเหตุ
1 นางอทุัย   ดิษฐปาน ตนเอง 290.00 290.00 xxxxxx4354 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 นางสมร   พูนเอยีด มารดา นางคล่อง   ล้วนศิริ 6,600.00 6,600.00 xxxxxx5979
3 นางเพลินพิศ  รัตนกรัณฑ์ ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx3272 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 นายไพโรจน    แกว้เนยีม ตนเอง 25,370.00 25,370.00 xxxxxx3028
5 นางไตรทิพย์   จงบรีุ ตนเอง 2,780.00 2,780.00 xxxxxx9263 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นายวิโรจน ์   จีนลอย ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx8505 ตรวจสุขภาพประจ าปี

7 นางประไพ   มะลิแกว้ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx5633 ตรวจสุขภาพประจ าปี

8 นางจ าเนยีร   สมพงศ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx8688 ตรวจสุขภาพประจ าปี

9 นางจ ารวย  ทรงกติิพิศาล ตนเอง 1,050.00 1,050.00 xxxxxx8696 ตรวจสุขภาพประจ าปี

10 ระพีพรรณ   จีนลอย ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx8858 ตรวจสุขภาพประจ าปี

40,200.00 40,200.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.12 (ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2563

 เลขทีฏ่กีา 6400000137/3600052452

รวมทั้งส้ิน


