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

นางพัสตราภรณ์   แผลงรักษา ตนเอง 510.00 510.00 xxxxxx3509
2 รร.ตระพังพิทยาคม

นางสาวจริวรรณ  ไทรสีหา มารดา นางวรรธนา   เรืองสังข์ 800.00 800.00 xxxxxx3436
3 รร.เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

นายสรวิศ   เพชรภมูภิทัร มารดา นางประถม   เพชรภูมิภัทร 5,697.00 5,697.00 xxxxxx7734
นางยุพา   ถาวระ ตนเอง 100.00 100.00 xxxxxx7528

4 รร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์
นางมนสัขวัญ  รักษา ตนเอง 2,230.00 2,230.00 xxxxxx6765

5 รร.พระพรหมพิทยานุสรณ์

นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ มารดา นางมณฑา   นงค์นวล 6,500.00 6,500.00 xxxxxx2993
6 รร.ทางพูนวิทยาคาร

นส.สรญา   อนิทร์แกว้ บตุร ด.ช.อชิตพล   ศรีชะวะ 133.00 133.00 xxxxxx8537
7 รร.พรหมคีรีพิทยาคม

นางสุพรรณี  ชูบวัทอง บตุร น.ส.ศุภกานต์  ชูบวัทอง 520.00 520.00 xxxxxx9277
8 รร.โยธินบ ารุง

นางกนกวรรร   บุญเมือง ตนเอง 4,000.00 4,000.00 xxxxxx4725
9 รร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

นางศิริจันทร์   รัตนะ ตนเอง 750.00 750.00 xxxxxx1715
10 รร.ช้างกลางประชานกุลู

นางสาวณัฐศศิ   บญุชุม ตนเอง 1,215.00 1,215.00 xxxxxx8122
11 รร.กา้งปลาวิทยาคม

นางอทุัย   พิกลุงาม ตนเอง 900.00 900.00 xxxxxx3106
12 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม

นายวนติ   หมรัีกษา คู่สมรส นางจงจิต   หมรัีกษา 244.00 244.00 xxxxxx4745
นางจาณิศา   พรหมทอง มารดา นางเรวดี   เพชรไข่ 520.00 520.00 xxxxxx4091

13 รร.โยธินวิทยา
นางสาวนิภาวดี  ศรีเดชา บดิา นายเลิศ   ศรีเดชา 1,420.00 1,420.00 xxxxxx9488
นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์ มารดา นางจิตรา   สุวรรณรัตน์ 4,322.00 4,322.00 xxxxxx7128
นางสุนรัีตน ์  ไชยเจริญ ตนเอง 458.00 458.00 xxxxxx3298
นางจลีุพร    ภู่พงศ์เพ็ชร มารดา นางประจวบ   ชเูสือหึง 250.00 250.00 xxxxxx3044
นางณัฎฐธิดา   คงประพันธ์ บดิา นายนพิล   พรหมเดช 477.00 477.00 xxxxxx1849

14 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม
นางเติมทิพย์   นิชาลานนท์ บตุร ด.ญ.อมลณัฐ   วรรณทอง 625.25 625.25 xxxxxx3232

15 รร.วังหนิวิทยาคม
นส.เดชิน ี  ภริมย์ มารดา นางระยอง   ภริมย์ 6,000.00 6,000.00 xxxxxx8287

16 รร.สิชลประชาสรรค์
นส.แพรพรรณ   ทองมาก มารดา นางสาลี   ทองมาก 490.00 490.00 xxxxxx4067
นายสุรศักด์ิ   แสนภกัดี บตุร ดช.ชษิณุพงศ์   แสนภกัดี 1,650.00 1,650.00 xxxxxx8142
นางกมลทิพย์  ศิริทัพ คู่สมรส นายเดชา  ศิริทัพ 800.00 800.00 xxxxxx1729

17 รร.เทพราชพิทยาสรรค์
นายชรินทร์  สมทรง ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx5405

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  2564



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

นายปริญญา  นุม่นอ้ย คู่สมรส นางสุกญัญา  นุม่นอ้ย 2,050.00 2,050.00 xxxxxx5047
นายอดิศักด์ิ   บญุพิศ คู่สมรส นางอารีนา   บญุพิศ ไมม่สิีทธิ์
นางขวัญจุธาม์   ทรัพยเจริญ ตนเอง 1,550.00 1,550.00 xxxxxx7750

19 รร.เชียรใหญ่สามัคคีวทิยา

วา่ที่ ร.ต.สรวศิ  เพชรภูมภิัทร มารดา นางประถม  เพชรภมูิภทัร 1,712.00 1,712.00 xxxxxx7734
20 รร.ขอนหาดประชาสรรค์

นส.กัญจนพร  พรหมแก้ว มารดา นางมนสั   พรหมแกว้ 1,477.00 1,477.00 xxxxxx8605
นางวราทิพย์   ฤทธิชัย ตนเอง 430.00 430.00 xxxxxx3520

21 รร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

นางนธิิมา   ชิดเชีย่ว ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx7257
รวมทั้งส้ิน 48,640.25 48,640.25 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงนิ เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.นิคมควนขนุนวทิยา

นายศราวธุ   ศรีสุวรรณ ตนเอง 305.00 7,735.00 xxxxxx4642
970.00 

6,460.00 
2 รร.วชิรธรรมสถติ

นายธาตรี   สารวงค์ คู่สมรส นางอารีย ์   สารวงค์ 210.00 210.00 xxxxxx7579
3 รร.ปญัญาวธุ

นางรัญจวน   นิลสุข ตนเอง 210.00 770.00 xxxxxx6599
บดิา 560.00 

นางนพวรรณ   เชินเดอร์เฟอร์ คู่สมรส นายอลัน  คาร์ล เชินดอร์เฟอร์ 2,092.00 2,092.00 xxxxxx3596
4 รร.สตรพทัลุง

นายจนิดา   คงเรือง ตนเอง 780.00 1,110.00 xxxxxx2374
บตุร ดช.จกัรภพ   คงเรือง 330.00 

นางบศุรา   ลอยคลัง ตนเอง 309.00 659.00 xxxxxx8556
มารดา นางเจมิ   ทองนุ่น 350.00 

นางอรัญญา  โชโต มารดา นางแฉล้ม  รักด้วง 6,600.00 6,600.00 xxxxxx1285
นายชาติ   อาษาช านาญ ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx9930
นางระววีรรณ   สามนตราช ตนเอง 163.00 163.00 xxxxxx8749
นางวาสนา  พเิคราะห์ ตนเอง 125.00 125.00 xxxxxx2669
รวมทั้งส้ิน 19,664.00 19,664.00 

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

นางจิรวรรณ   สุทธิมาศ มารดา นายย้วน   ตุ้งซ่ี 12,000.00 12,000.00 xxxxxx4301
2 รร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

นางนธิิมา   ชิดเชีย่ว ตนเอง 392.50 392.50 xxxxxx7257
3 รร.ร่อนพิบลูย์เกยีรติฯ

นางวรรณา   มศิีริ มารดา นางละมา้ย   มศิีริ 13,600.00 13,600.00 xxxxxx6661
รวมทั้งส้ิน 25,992.50 25,992.50 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงนิค่ารักษาพยาบาล (ผู้ปว่ยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม .12(พัทลุง)
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์ 2564

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์/2564



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายสุรพล   ชูพร้อม ตนเอง 14,000.00         14,000.00         xxxxxx2787

14,000.00 14,000.00 

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

รวมทั้งส้ิน


