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

นางองิอร   นาคศูนย์ มารดา นางจ าเนียร   กนัไพเราะ 13,000.00 13,000.00 xxxxxx3069
2 รร.ตรีนิมติรวิทยา

นายโชคดี  เภรีภาส มารดา นางสุจินต์   เภรีภาส 10,000.00 10,000.00 xxxxxx4348
3 รร.เบญจมราชทูศิ

นางสาวสุนษิา   ชูถนอม ตนเอง 3,401.50 3,401.50 xxxxxx0615
รวมทัง้สิน้ 26,401.50 26,401.50 

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

นางบงัอร   ทองสง มารดา นางพุ่ม     เกดิด า 760.00              949.00 xxxxxx5281
บตุร ดช.ศิวัช    ทองสง 189.00              

นางจริยา   สังข์แกว้ บตุร ดช.จิรายุทธ   สังข์แก้ว 3,250.00           3,250.00 xxxxxx7894
2 รร.ปา่พะยอมพิทยาคม

นางจินตนา    สุพรรณ ตนเอง 740.00 740.00 xxxxxx5641
3 รร.ตะแพนพิทยา

นางปนดา   บวัแกว้ บดิา นายคล่อง   จิตรคงสง 600.00 600.00 xxxxxx0976
4 รร.ชะรัดชนูปถัมภ์

นายโศภณ  รัตนะ ตนเอง 580.00 580.00 xxxxxx8313
5 รร.นิคมควนขนุนวิทยา

นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 810.00 7,260.00 xxxxxx4642
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 298.00 
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 5,950.00 
นายศรายุธ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 202.00 

6 รร.หารเทารังสีประชาสรรค์

นางกาญจนา  คงสีปาน ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx6302 ตรวจสุขภาพประจ าปี
นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ บดิา นายขิน้   พุ่มแกว้ 200.00 1,900.00 xxxxxx0521

มารดา นางฉลวย   พุ่มแกว้ 1,700.00 
นางอวยพร   ณรงค์ราช มารดา นางริน   พรหมเมฆ 460.00 460.00 xxxxxx1434

7 รร.วชริธรรมสถิต
นายชัยวัฒน ์  ช่วยแท่น บดิา นายเล่ืยม   ช่วยแท่น 2,690.00 2,690.00 xxxxxx4324
นางอารีรัตน ์ เมอืงสง มารดา นางเอือ้น   ด้วงคง 500.00 500.00 xxxxxx2520
นางจินตนา   ศุภพงศ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx0869 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสุรีรัตน ์  มณีนลิ ตนเอง 780.00 880.00 xxxxxx5724 ตรวจสุขภาพประจ าปี

บดิา นายทนงค์   เกตุแกน่ 100.00 
8 รร.พัทลงุพิทยาคม

นางสาวจาริยา  เกือ้กอบ มารดา นางเจียมใจ   เกือ้กอบ 6,600.00 6,600.00 xxxxxx9165
9 รร.พัทลงุพิทยาคม

นางสาวมาตยา   ภกัดีสังข์ ตนเอง 2,000.00 2,000.00 xxxxxx2337
นางสาวจตุพร   สุกยัง ตนเอง 3,700.00 3,700.00 xxxxxx3438

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)
ประจ าเดอืน มกราคม/2564

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



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
10 รร.ประภสัสรรังสติ

นางศิริวรรณ   ขุนรักษ์ ตนเอง 6,591.00 6,591.00 xxxxxx7407
11 รร.ควนขนุน

นางสาวภรัิญญา  อนิถิติ ตนเอง 8,000.00 8,000.00 xxxxxx9647
12 รร.เขาชยัสน

นางนริมล  นวลจันทร์ มารดา นางเขียว   เต็มราม 350.00 350.00 xxxxxx0844
13 รร.อุดมวิทยายน

นายวิโรจน ์ สุวรรณรัตน์ ตนเอง 320.00 945.00 xxxxxx9670
คู่สมรส นางพิชญ์สินี  สุวรรณรัตน์ 150.00 
มารดา นางแจ่ม  สุวรรณรัตน์ 220.00 
บตุร นายกองทอง สุวรรณรัตน์ 255.00 

14 รร.ปา่บอนพิทยาคม
นายสมเกยีรติ คงสีปาน ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx1073 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายสมบติั  ชูเล็ก คู่สมรส นางศิวาพร  ชูเล็ก 6,500.00 6,500.00 xxxxxx6371
15 รร.สตรีพัทลงุ

นายชิด   สุกด า ตนเอง 290.00 290.00 xxxxxx1760
นางสาววิรัตน ์ จิตเนยีม บดิา นายภาค  จิตเนยีม 520.00 900.00 xxxxxx3193

มารดา นางอารีย์ จิตเนยีม 380.00 
นางสาวชยพัทธ์ ศรีกรด มารดา นางสาววนัเพ็ญ  ศรีกรด 960.00 960.00 xxxxxx5246
นางสาวกุสุมา   เพ็งอินทร์ ตนเอง 2,000.00 2,000.00 xxxxxx7525
นางมาลี  แกว้ละเอยีด ตนเอง 2,000.00 2,000.00 xxxxxx7453
นางวรานนัท์  สาครินทร์ ตนเอง 2,000.00 2,000.00 xxxxxx0016
นางสาวรมิตา   จิตหวัง ตนเอง เบกิไมไ่ด้
นายภริมย์   เรืองเดช ตนเอง 340.00 340.00 xxxxxx0543 ตรวจสุขภาพประจ าปี
นส.ณัฐนิชาช์  อนิทร์เหมือน 690.00 1,850.00 xxxxxx2401

มารดา นางพัน  อินทร์เหมือนปาน 1,160.00 
นางนศุรา   ลอยคลัง ตนเอง 5,033.00 5,033.00 xxxxxx8556
นางวาสนา  พิเคราะห์ ตนเอง 50.00 50.00 xxxxxx2669
นายจินดา   คงเรือง มารดา นางสุก   คงเรือง 135.00 135.00 xxxxxx2374
รวมทัง้สิน้ 72,493.00 72,493.00 


