
ล าดับที่ ชือ่-สกลุ ส าหรับ ชือ่-สกลุ จ านวนเงิน รวมเงิน เลขที่บญัชี หมายเหตุ
1  นางวิภาวี    อุน่เสียม ตนเอง 180,699.00 180,699.00 xxxxxx9675

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

นางกนกกาญจน์  พูลพิพัฒน์ ตนเอง 1,271.00 1,271.00 xxxxxx4471
2 รร.นบพิต าวิทยา

นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ ตนเอง 4,550.00 4,550.00 xxxxxx8192
นางวิภา   ใหม่ชุม มารดา นางละออง  จนัทร์สุวรรณ 1,090.00 1,090.00 xxxxxx1858
นางนรัิตน ์  หอมทิพย์ ตนเอง 1,750.00 1,750.00 xxxxxx0135

3 รร.บางขนัวิทยา
นายอเุทน   สวยงาม ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx2501
นส.ภทัรขวัญ  กลับขันธ์ ตนเอง 360.00 360.00 xxxxxx4653

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

5 รร.สชิลคุณาธารวิทยา
นางสาวสุจารีย์   ภู่เฉลิมศักด์ิ บดิา นายศิริภูเ่ฉลิมศักด์ิ 700.00 700.00 xxxxxx9954
นางทิพวัลย์    นางนวล มารดา นางบญุรีย์   เมอืงด้วง 1,045.00 1,045.00 xxxxxx3583
นายปยิะรัฐ   อารมณ์ บตุร ดญ.ตัสนมี   อารมณ์ 737.00 892.00 xxxxxx3247

บตุร ดญ.อยัริม   อารมณ์ 155.00 
นส.สารญา   โต๊ะเด มารดา นางเราะมะ   โต๊ะเด 140.00 140.00 xxxxxx4560
นางช่อทิพย์   ใจแจ้ง ตนเอง 3,090.00 3,090.00 xxxxxx1474
นายอมร   พรหมคีรี ตนเอง 580.00 580.00 xxxxxx4180
นางอจันา   ปจัฉิม บตุร นส.ฐิตา   ปจัฉิม 1,075.00 1,075.00 xxxxxx2082
นางเกตุรวี   ศรีชาย สามี นายวิมล   ศรีชาย 2,500.00 2,500.00 xxxxxx8973

6 รร.สตรีทุง่สง
นางรัตนาวดี   รัตนพันธุ์ บตุร นางสาวณัฐริกา  รัตนพนัธุ์ 772.50 772.50 xxxxxx9133
นส.วรรณวโิรจน์  ศรีพุฒ มารดา นางจุไรวรรณ  ศรีพุฒ 520.00 520.00 xxxxxx6390
นส.จุฬาลักษณ์  ช านาญกิจ บดิา นายสมนกึ  ช านาญกจิ 135.00 445.00 xxxxxx0346

มารดา นางจิรพันธ์ ช านาญกจิ 310.00 
นายธนภรณ์   กาญจนพันธ์ ตนเอง 260.00 260.00 xxxxxx6343

7 รร.เบญจมราชทูศิ
นางจิราภรณ์   ชูต้ังต้น ตนเอง 810.00 810.00 xxxxxx4191

8 รร.ชะอวด
นางอดใจ   ทองค า ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx1313

9 รร.เสาธงวิทยา
นางรัตติญา   บญุเรือง มารดา นางแพรวพรรณ  พูนทอง 2,050.00 2,050.00 xxxxxx4071
นายเสนอ  หม่อมพิบลูย์ ตนเอง 810.00 810.00 xxxxxx1076

10 รร.เฉลมิพระเกียรตฯิ
นายจรูญ   บญุล้อม มารดา นางเอยีด  บญุล้อม 800.00 800.00 xxxxxx5882
นายสมพร   เภรีฤกษ์ ตนเอง 330.00 330.00 xxxxxx0809

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.12 (ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน มกราคม/2564

 เลขทีฏ่กีา 6400000284/3600069208

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน  มกราคม/2564

 เลขทีฏ่กีา 6400000285/3600064575



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

นส.วนวิร   ผิวกระด้าง ตนเอง 260.00 260.00 xxxxxx4148
13 รร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

นางมณฑกานต์  ตลึงจิตร ตนเอง 930.00 930.00 xxxxxx1728 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายคมฑวัต   รักษาพล บดิา นายสมนกึ  รักษาพล 1,000.00 1,000.00 xxxxxx4955
14 รร.สชิลประชาสรรค์

นส.แพรพรรณ   ทองมาก ตนเอง 3,361.00 3,361.00 xxxxxx4067
15 รร.เชยีรใหญ่

นางณิชกลุ   ใจมนต์ มารดา นางว่อง   เพชรเกตุ 1,100.00 1,100.00 xxxxxx0087
16 รร.ก้างปลาวิทยาคม

นส.อทุุมพร   เสริมบญุ มารดา นส.ปรียา   รัตนคช 2,480.00 2,480.00 xxxxxx5923
17 รร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์

นางสุขศรี  มว่งเสน ตนเอง 2,000.00 2,000.00 xxxxxx6897
นส.กติติมา  บญุสว่าง มารดา นางสมจิตต์  บญุสว่าง 1,070.00 1,070.00 xxxxxx1858

18 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
นางทัศนยี์   สุขเนาว์ ตนเอง 975.00 975.00 xxxxxx8415
นางณัชปภา  นยิมผล สามี นายจตพล   นยิมผล 200.00 200.00 xxxxxx3097
รวมทัง้สิน้ 45,700.75 45,700.75 


