
ลําดับที� ชื�อ-สกุล สําหรับ ชื�อ-สกุล จํานวนเงิน รวมเงิน เลขที�บัญชี หมายเหตุ

1 นส.จิตติมา  เพชรมูณีย์ ตนเอง 2,180.00 2,180.00 xxxxxx8340 ตรวจสุขภาพและอื�น ๆ

ลําดับที� ชื�อ-สกุล สําหรับ ชื�อ-สกุล จํานวนเงิน รวมเงิน เลขที�บัญชี หมายเหตุ

1 รร.ขอนหาดฯ

นายอนันต์  อินทะเสน ตนเอง 600.00 600.00 xxxxxx25717

2 รร.วิเชียรประชาสรรค์

นางกรรณิกา  นิ�มนวล คู่สมรส นายนิรันดร  นิ�มนวล 11,570.00 11,570.00 xxxxxx3484

3 รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

นางกัลยา  พลายชุม ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx5598 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางอัมพร  ศรีพิทักษ์ ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx4419 ตรวจสุขภาพประจําปี

4 รร.ทุ่งสงวิทยา

นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว มารดา นางผ่อง  ไชยรัตน์ 2,592.00 2,592.00 xxxxxx3908

นางอมรรัตน์  แขดวง มารดา นางสามารถ  ย้อยคํา 2,540.00 2,540.00 xxxxxx7013

5 รร.สิชลคุณาธารฯ

นส.นฐมน  โกเมศ บิดา นายเยื�อน  โกเมศ 620.00 620.00 xxxxxx6729

6 รร.ทุ่งสังพิทยาคม

นางวิมล  หนูชุม ตนเอง 280.00 xxxxxx6695

บุตร ดญ.โศษฐา  หนูชุม 650.00 

นายสิรวุฒิ  หนุชุม 570.00 

นายสิรวิชญ์  หนุชุม 280.00 1,780.00 

7 รร.พรหมคีรีฯ

นางลัดดา  ศิริพรหม ตนเอง 2,430.00 2,430.00 xxxxxx1617

นายพานิช  จันทวี ตนเอง 720.00 720.00 xxxxxx1931

นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก มารดา นางเกษร  กาพย์เกิด - - xxxxxx8882 ค่าตรวจสุขภาพมารดาเบิกไม่ได้

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก ของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด สพม.12 

ประจําเดือน เมษายน/ 2562

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)

ประจําเดือน เมษายน/ 2561



นางโอภา  บัวรัตนกาญจน์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx4372

นางชนาพร  เทพลักษณ์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx2265

8 รร.สิชลประชาสรรค์

นส.แพรพรรณ  ทองมาก ตนเอง 649.00 649.00 xxxxxx4067

นางสายชล  ชุมโรย ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx5539

9 รร.เฉลิมราชประชาฯ

นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน ตนเอง 660.00 660.00 xxxxxx2155 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางธันยาลักษณ์  สุจิพงศ์ มารดา นางจวน  สมพันธ์ 1,620.00 1,620.00 xxxxxx6158

10 รร.ตรีนิมิตฯ

นางจุรี  เอี�ยมจิตติรักษ์ บุตร ดญ.ณิชาพัชญ์  เอี�ยมจิตติรักษ์ 1,320.00 1,320.00 xxxxxx4390

11 รร.ท่านครญาณฯ

นายธวัชชัย  สุวรรณรัตน์ ตนเอง 800.00 800.00 xxxxxx4427

นางจินตนา  วรรคจันทร์ ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx1470 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางโชคดี  สงพราหมณ์ ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx1394 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางวิชชุดา  เพ็ชรภิรมย์ ตนเอง 940.00 940.00 xxxxxx7928 ตรวจสุขภาพประจําปี

นส.เบญจมะ  นาคะพงศ์ ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx9706 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางพริตา  ยอดสุรางค์ ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx8143 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางสุคนธ์  ทิพย์บุญแก้ว ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx5360 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางรื�นจิต  แสงแก้วสุข ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx4564 ตรวจสุขภาพประจําปี

นางสมจิต  หน่อมาก ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx1354 ตรวจสุขภาพประจําปี

12 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุภาพ  เต็มรัตน์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7413 ตรวจสุขภาพประจําปี

13 รร.สตรีทุ่งสง

นส.วรรณวิโรจน์  ศรีพุฒ มารดา นางอุไรวรรณ  ศรีพุฒ 1,080.00 1,080.00 xxxxxx6390

นางแพรวพรรณ  ศรทอง มารดา นางเหลื�อม  จันทรทิพย์ 800.00 800.00 xxxxxx1061

นส.วิมลรัตน์  ตุ้งซี� มารดา นางวิมลฤดี  นวลใย 8,000.00 8,000.00 xxxxxx8143

นส.อรพิน  เพชรอาวุธ มารดา นางบุญเชื�อ  เพชรอาวุธ 1,006.00 1,006.00 xxxxxx6855

14 รร.เชียรใหญ่สามัคคี

นายสุนันท์  รัตนะ คู่สมรส นส.สุทธิรา  เกิดแป้น 310.00 310.00 xxxxxx8576

15 รร.บางขันฯ

นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ตนเอง 700.00 700.00 xxxxxx8935 ตรวจสุขภาพประจําปี



นางจารุณี  ลายทิพย์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx0163

บิดา นายเวียง  จินา 995.00 995.00 

16 รร.เบญจมราชูทิศ

นางอุษณีย์  ศิริสานต์ บุตร ดช.พิชญ์  ศิริสานต์ 808.00 808.00 xxxxxx6102

17 รร.ทรายขาววิทยา

นางประไพ  มากจันทร์ ตนเอง 50.00 50.00 xxxxxx5794

นายคํานึง  ทิพย์บุญแก้ว ตนเอง 2,080.00 2,080.00 xxxxxx3106 ตรวจสุขภาพและอื�น ๆ 

นางวิยะดา  สงเสน ตนเอง 2,280.00 2,280.00 xxxxxx5441 ตรวจสุขภาพและอื�น ๆ 

นส.สมหมาย  บัวจันทร์ ตนเอง 2,080.00 2,080.00 xxxxxx7177 ตรวจสุขภาพและอื�น ๆ 

นส.จุฬาลักษณ์  ชํานาญกิจ ตนเอง 2,080.00 2,080.00 xxxxxx0346 ตรวจสุขภาพและอื�น ๆ 

นส.เนตรกมล  แก้วหวาน บิดา นายแนม  แก้วหวาน 3,100.00 3,100.00 xxxxxx8743

ลําดับที� ชื�อ-สกุล สําหรับ ชื�อ-สกุล จํานวนเงิน รวมเงิน เลขที�บัญชี หมายเหตุ

1 รร.ก้างปลาวิทยาคม

นายสุชาติ  แก้วหล้า ตนเอง นางหนูปัน  ศักดามาศ 7,117.00 7,117.00 xxxxxx8298

2 รร.พรหมคีรีฯ

นางเพชรา  จอมพงศ์ มารดา นางสถิน  ไตรเมศ 9,797.45 9,797.45 xxxxxx4953

3 รร.ประสาธน์ฯ

นางสุนีรัตน์  ชูช่วย บุตร ดญ.เพชรวรี  ชูช่วย 5,114.50 5,114.50 xxxxxx0175

ลําดับที� โรงพยาบาล จํานวนราย โรงเรียน จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ หมายเหตุ

1 โรงพยาบาลท่าศาลา 13 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 9,680 9,680 โรงพยาบาลท่าศาลา xxxxxx7457

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยใน)

ประจําเดือน เมษายน/ 2561

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจําปี

ประจําเดือน เมษายน/ 2562



ลําดับที� ชื�อ-สกุล สําหรับ ชื�อ-สกุล จํานวนเงิน รวมเงิน เลขที�บัญชี หมายเหตุ

1 รร.อุดมวิทยายน

นางสุวิมล  บุญธิต ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx3542 ตรวจสุขภาพประจําปี

2 รร.ประชาบํารุง

นายธงชัย  จันทร์รักษ์ บุตร นส.ณัชฌา  จันทร์รักษ์ 3,945.00 3,945.00 xxxxxx9268

3 รร.ปัญญาวุธ

นางส่องแสง  อินทองแก้ว มารดา นางสุระ  คงเรือง 452.00 452.00 xxxxxx9906

นางทิพวรรณ  ชูตรัง ตนเอง 780.00 xxxxxx4091 ตรวจสุขภาพประจําปี

คู่สมรส นายมรกต  ชูตรัง - 780.00 ตรวจสุขภาพประจําปีคู่สมรสเบิกไม่ได้

4 รร.ตะแพนวิทยา

นางธนภรณ์  ผลถาวร ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx9431

5 รร.สตรีพัทลุง

นางประพาส  หมอกม่วง บุตร นายชินดนัย  หมอกม่วง 1,110.00 1,110.00 xxxxxx0563

นายปรมินทร์  อินทรักษา ตนเอง 3,471.00 3,471.00 xxxxxx2614 **ขอเอกสารยานอกบัญชี

นส.ปาริชาติ  ราษแก้ว บุตร ดญ.กานต์พิชชา  แก้วดี 447.00 447.00 xxxxxx5345

6 รร.หารเทารังสีฯ

นส.กัลยภัทร  จิตรเกลี�ยง บิดา นายเคือม  จิตรเกลี�ยง 5,000.00 xxxxxx8420

มารดา นางเพิ�ม  จิตรเกลี�ยง 140.00 5,140.00 

นางวนิดา  ศรีชูทอง คู่สมรส นายประสพ  ศรีชูทอง 100.00 xxxxxx3322

มารดา นางเอื�อม  ภูนุชอภัย 637.00 737.00 

รวมทั�งสิ�น 19,862.00 19,862.00 

ประจําเดือนเมษายน/2562

 เลขที�ฏีกา ................./.....................

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด สพม.12(พัทลุง)

ประจําเดือน เมษายน/ 2562

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบํานาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยนอก)



ลําดับที� ชื�อ-สกุล สําหรับ ชื�อ-สกุล จํานวนเงิน รวมเงิน เลขที�บัญชี หมายเหตุ

1 นางเสาวนีย์  สุบรรณวงศ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx8298 ตรวจสุขภาพประจําปี

2 นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง มารดา นางปราณี  มีแดง 761.00 761.00 xxxxxx4604

3 นางวิไลศรี  รอดเพชร ตนเอง 600.00 600.00 xxxxxx7742

4 นส.สุจิตรา  พันธนิตย์ ตนเอง 720.00 xxxxxx8411 ตรวจสุขภาพประจําปี

มารดา นางส้วน  พันธนิตย์ - 720.00 ตรวจสุขภาพมารดาเบิกไม่ได้

5 นางจิราวรรณ  คงกําเนิด มารดา นางประกอบ  ภูมี 6,600.00 6,600.00 xxxxxx7865 เบิกได้ 6,600.-

6 นางสุพรรณี  ภักษา ตนเอง 27,050.00 27,050.00 xxxxxx7463 ค่าอุปกรณ์เบิกได้ 27,000.-

7 นางณรงค์  ทองขาว ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx3111 ตรวจสุขภาพประจําปี

8 นางผกามาศ  พรหมอินทร์ ตนเอง 700.00 700.00 xxxxxx7269 ตรวจสุขภาพประจําปี

9 นส.อุไรวรรณ  แซ่หลิ�ม ตนเอง 1,210.00 1,210.00 xxxxxx6131

10 นางอรุณ  นนทแก้ว ตนเอง 2,050.00 2,050.00 xxxxxx6065

11 นางเรณู  ธีระพงศ์ ตนเอง 600.00 600.00 xxxxxx7869 เบิกได้ 600.- ตามใบเสร็จ

12 นางกิจจา  คุณวัลลี มารดา นางขิ�ม  เพชรดวง 1,255.00 1,255.00 xxxxxx2671

13 นางศิริภรณ์  ไพโรจน์ บิดา นายลัน  สีนุ่น 650.00 650.00 xxxxxx9939

14 นายอนันต์  พลายชุม ตนเอง 660.00 660.00 xxxxxx5601 ตรวจสุขภาพประจําปี

15 นางกาญจนา  บุญชูวงศ์ ตนเอง 520.00 520.00 xxxxxx6808 ตรวจสุขภาพประจําปี

16 นางรัตนา  รัตนสมบัติ ตนเอง 500.00 xxxxxx7658

คู่สมรส นายสถาพร  รัตนสมบัติ 500.00 1,000.00 

17 นายมงคล  จันทร์วงศ์ ตนเอง 6,000.00 xxxxxx1213

คู่สมรส นางพิมลรัตน์  จันทร์วงศ์ 1,468.00 7,468.00 

18 นายวิสุทธิ�  พิชัยยุทธ ตนเอง 2,030.00 2,030.00 xxxxxx8338 ตรวจสุขภาพและอื�น ๆ

19 นางกุลพร  ชุตินันทกุล ตนเอง 500.00 500.00 xxxxxx7924

55,774.00 55,774.00 รวมทั�งสิ�น
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