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

1 น.ส.ธฤตา   ชนะสิทธิ์ บดิา นายภาดอน   ชนะสิทธิ์ 655.00 655.00 xxxxxx2506
2 นส.รัชนกีร   ชูเกล้ียง ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx5496

รวม 905.00 905.00 

ล าดับที่ ชือ่-สกลุ ส าหรับ ชือ่-สกลุ จ านวนเงิน รวมเงิน เลขที่บญัชี หมายเหตุ
1 นายสาวสุพร   กศุลสกลุ ตนเอง 660.00 660.00 xxxxxx6122 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 นางรัชน ี  ชิตรัฐฐา ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx8258 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 นายจรัญ  บวัทอง ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx8268 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 นางภริมย์   จอเอยีด ตนเอง 395.00 395.00 xxxxxx2762
5 นายส าราญ  แดงงาม ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx8362 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นางเพ็ญศรี   แดงงาม ตนเอง 930.00 930.00 xxxxxx9829 ตรวจสุขภาพประจ าปี

7 นายถาวร   ศรีละมลุ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1352 ตรวจสุขภาพประจ าปี

8 นางชนาภา  พูลเพิ่ม ตนเอง 2,020.00 2,020.00 xxxxxx6710
9 นายสมพร  พูลเพิ่ม ตนเอง 1,525.00 1,525.00 xxxxxx6702
10 นายสุจิตร์  จันทร์ด า ตนเอง 220.00 220.00 xxxxxx2483
11 นางสมศรี   เรืองแกว้ ตนเอง 27,000.00 27,000.00 xxxxxx0553
12 นางณิชมน   ธีระบญัชี ตนเอง 1,280.00 1,280.00 xxxxxx2952
13 นางอฎัฐพร   วิไลศรี ตนเอง 660.00 660.00 xxxxxx3025
14 นายโชคดี   เปาะทองค า 660.00 7,260.00 xxxxxx4991

บดิา นายเจริญ  เปาะทองค า 6,600.00 
15 นางพวงรัตน์   ลอยประเสริฐ บดิา นายประทีป   พันชูศรี 899.00 899.00 xxxxxx5385
16 นางสุปรียา   มากช่วย ตนเอง 427.00 427.00 xxxxxx9829
17 นางลัดดา   ศิริพรหม ตนเอง 4,320.00 4,320.00 xxxxxx1617
18 นางพฐันภาวรรณ์   พนอ าพน ตนเอง 1,200.00 1,200.00 xxxxxx0876
19 นายสุระพล   อุน่ใหม่ ตนเอง 660.00 660.00 xxxxxx1360
20 นายวัชรพงษ ์  นรุาช ตนเอง 1,230.00 1,230.00 xxxxxx2642
21 นางเพลินพิศ   รัตนกรัณฑ์ ตนเอง 680.00 680.00 xxxxxx3272
22 นางกลุวดี   ประดิษฐ์ ตนเอง 1,158.00 1,158.00 xxxxxx3989
23 นายกติติศักด์ิ   อบุล ตนเอง 840.00 1,450.00 xxxxxx0475

คู่สมรส นางฐานกิา   อบุล 610.00 
24 นางอบุล    พรหมศร ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx7074 ตรวจสุขภาพประจ าปี

58,024.00 58,024.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นายณัฐชัย    สมจิต ตนเอง 3,000.00           3,000.00           xxxxxx8774
2 นางสรินยา    ตุลยศักด์ิ มารดา นางดะ   ลิบงั 12,000.00         12,000.00         xxxxxx4151

15,000.00 15,000.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ปว่ยนอก ของขา้ราชการและลกูจา้งประจ าในสงักัด สพม.12 
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์/2564

(เก้าร้อยหา้บาทถ้วน)

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

รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้

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



ล าดับที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.มธัยมศึกษาจฬุาภรณ์

นางสาลิน ี   ชูศรี ตนเอง 810.00 810.00 xxxxxx9949
2 รร.ขนอมพิทยา

นายชัยพงศ์   รักษาวงศ์ บตุร ดช.ปิยวฒัน์  รักษาวงศ์ 1,553.00 1,553.00 xxxxxx3124
3 รร.นบพิต าวิทยา

นางนรัิตน ์  หอมทิพย์ 1,000.00 1,610.00 xxxxxx0135
คู่สมรส นายสมบรูณ์  หอมทพิย์ 610.00 

นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ ตนเอง 1,750.00 1,750.00 xxxxxx8192
นายสบาย   ทองสลัก ตนเอง 2,750.00 2,750.00 xxxxxx5843

4  รร.สวนกุหลาบวิทยาลยั
นางสาวณัฎฐณิชา  สินทอง บดิา นายเยือ้ง  สินทอง 500.00 500.00 xxxxxx8790

5 รร.ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

นางสาวสารี   ทองค า ตนเอง 640.00 640.00 xxxxxx5626
6 รร.สตรีทุง่สง

นางณัฎฐ์กานดา   ทวอีรรรถเศรษฐ์ มารดา นางวรรณา  หนนูลิ 435.00 435.00 xxxxxx9205
นางจาริณี   รักอาชีพ บดิา นายถวิล  กรุาโรจน์ เบกิไมไ่ด้

7 รร.พรหมคีรีพิทยาคม
นางพัฒจิรา   จันทร์ด า ตนเอง 410.00 410.00 xxxxxx1130

8 รร.เบญจมราชทูศิ
นางจารึก    มุขดาร์ ตนเอง 10,700.00 10,700.00 xxxxxx6163
นางวรรณา   วงษ์ประยรู ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx3423

9 รร.ทุง่สงวิทยา
นางมยุรฉัตร   เกือ้นุย้ มารดา นางโชคดี   จันทร์ทัง 2,200.00 2,200.00 xxxxxx8892

10 รร.ธัญญาวดศึีกษา
นางอาภรณ์  รัตนคช มารดา นางปรารี   ทองโกมล 2,350.00 2,350.00 xxxxxx5252
นส.จันทนา   เมอืงเสน บดิา นายกลัน   เมอืงเสน 480.00 480.00 xxxxxx6103

11 รร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์ ศธ 04242.53/56
นายชัยศักด์ิ   คงแกว้ มารดา นางปราณี  คงแกว้ 1,200.00 1,200.00 xxxxxx3052
นายโกเวท   อมัพุกานน มารดา นายผ้ัง   แซ่ขวย 5,650.00 5,650.00 xxxxxx6133

12 รร.ตระพังพิทยาคม ศธ 04242.52/35
นายสมจิตร   จันทา ตนเอง 500.00 1,350.00 xxxxxx4273

850.00 
13 รร.ก้างปลางวิทยาคม ศธ 04242.24/43

นส.สุเชาวน ี   รัตนพันธ์ ตนเอง 1,705.00 1,705.00 xxxxxx9427
นางณหทัย   อนจุร ตนเอง 2,750.00 2,750.00 xxxxxx5619

14 รร.เฉลมิพระเกียรตฯิ ศธ 04242.15/61
นางจิตรศรี  ปล้องเกดิ บตุร นายธิปก    ปล้องเกดิ 4,285.00 4,285.00 xxxxxx6300
รวมทัง้สิน้ 43,378.00 43,378.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  2564



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงนิ เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.พรหมพนิิตชัยบรีุ ศธ 04242.74/35

นายปองพล   ตาแกว้ ตนเอง 1,005.00 1,985.00 xxxxxx1626
คู่สมรส นางสุนี   ตาแกว้ 850.00 
มารดา นางบญุชื้น   ตาแกว้ 130.00 

2 รร.วชริธรรมสถิต ศธ 04242.76/246
นางสุรีรัตน์   มณีนิล บดิา นายทนงค์   เกตุแกน่ 350.00 350.00 xxxxxx5724
นางอารีรัตน์   เมืองสง มารดา นางเอือ้น   ด้วงคง 500.00 500.00 xxxxxx2520

3 รร.ตะโหมด ศธ 04242.92/014
นางมณฑิตา  สังขรัตน์ ตนเอง 760.00 760.00 xxxxxx9821
นางพรทิพย ์  อนิทรชุมนุม บตุร ดช.ธนามินท์  อินทรชุมนุม 589.00 589.00 xxxxxx5155
นางขวญัชนก  มาลยาภรณ์ ตนเอง 244.00 244.00 xxxxxx7878
นางพชัรี   ลักษณะเดชา มารดา นางเปรมใจ  เกวะระ 1,698.00 1,698.00 xxxxxx6481

4 รร.ปากพะยนูพิทยาคาร ศธ 04242.94/45
นางรุ่งระว ี  สาเหล็ม บตุร ดช.เอกรินทร์  เอยีดตรง 200.00 200.00 xxxxxx3230

5 รร.บางแก้วพิทยาคม ศธ 04242.97/29
นางเพญ็ศรี   สืบสม คู่สมรส นายอ านวย  สืบสม xxxxxx9906 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ไม่สิทธเิบกิ
นายภมูินทร์   ค าเขยีว บตุร ด.ญ.ภทัรธดิา  ค าเขยีว 862.00 862.00 xxxxxx9816

6 รร.อุดมวิทยายน ศธ 04242.87/17
นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ บตุร ด.ช.พลวฒิุ  ชูสุคนธ์ 310.00 310.00 xxxxxx3388

7 รร.พรหมพินิตชยับรุี
นายสุเชฐ   นวลยงั ตนเอง 9,070.00 9,070.00 xxxxxx7626 ศธ 04242.74/39

คู่สมรส นางบปุผาวลัย ์  นวลยงั เบกิไม่ได้
8 รร.ควนขนุน

นางอรพนิ   หนูแสง มารดา นางกว้น   กาญจนะรัตน์ 1,938.00 1,938.00 xxxxxx9854 ศธ 04242.78/043
9 รร.เขาชยัสน ศธ 04242.98/40

นส.มนตกานต์   เหตุทอง ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx9782 ตรวจสุขภาพประจ าปี
10 รร.ปญัญาวุธ ศธ 04242.143/29

นางสาวนิตยา   อนุวัฒนวงค์ มารดา นางประค่ิน   สุขสวสัด์ิ 2,570.00 2,570.00 xxxxxx1500
นางส่องแสง   อนิทองแกว้ มารดา นางสุก    คงเรือง 160.00 160.00 xxxxxx9906

11 รร.พัทลุงพิทยาคม ศธ 04242.73/064
นายตะวนั   เหมือนชู ตนเอง 280.00 280.00 xxxxxx8636
นางประณีต   หมวดจนัทร์ ตนเอง 540.00 790.00 xxxxxx4976

มารดา นางวรรณา  ประทักษากลุ 250.00 
12 รร.ตะโหมด

นางจรัิฐิติกาล   สุทธกิลุ มารดา นางแดง   บญุราม 2,145.00 2,145.00 xxxxxx2403
รวมทัง้สิ้น 24,761.00 24,761.00 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 รร.สวนกุหลาบวิทยาลยั ศธ 04242.06/66

นางพะงาลักษณ์  จาง บตุร ดช.หมงิเหว่ย  จาง 9,371.50 9,371.50 xxxxxx6424
รวมทัง้สิน้ 9,371.50 9,371.50 

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์/2564

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงนิค่ารักษาพยาบาล (ผู้ปว่ยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม .12(พัทลุง)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ปว่ยใน)

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์ 2564



ล าดับที่ โรงพยาบาล จ านวน โรงเรียน จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลเขาชยัสน 12 รร.หานโพธิ์พิทยาคม 9,790.00 9,790.00 xxxxxx5936
2 โรงพยาบาลพัทลงุ 72 รร.สตรีพัทลุง 55,970.00 55,970.00 xxxxxx8374
3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง 16 รร.ช้างกลางประชานกุลู 8,820.00 8,820.00 xxxxxx8331

รวมทัง้สิน้ 74,580.00 74,580.00 

งบหน้ารายละเอียดค่าตรวจสขุภาพประจ าปี
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์/2564


