
ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.ท้องเนียนคณาภิบาล

นายศุภชัย  ขนอม ตนเอง 300.00 
คู่สมรส นางสมศรี  ขนอม 2,120.00 2,420.00 xxxxxx8860

2 รร.สวนกุหลาบฯ
นางชุลีพร  หมันเร๊ะ ตนเอง 870.00 870.00 xxxxxx4060 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์ฯ
นายจเร  บุญชูช่วย บุตร ดช.ชลากร  บุญชูช่วย 800.00 800.00 xxxxxx2576

4 รร.สิชลประชาสรรค์
นางสาวแพรพรรณ  ทองมาก ตนเอง 15,147.00 15,147.00 xxxxxx4067

5 รร.พรหมคีรีพิทยาคม
นางนุชรี  ลุ้งกี่ ตนเอง 820.00 820.00 xxxxxx2359 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 รร.สิชลคุณาธาร
นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ ตนเอง 350.00 350.00 xxxxxx0636
นางอารีย์  อุดมดี ตนเอง 840.00 840.00 xxxxxx2502 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสลิล  สุขแสน ตนเอง 800.00 800.00 xxxxxx0565 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายอมร  พรหมคีรี คู่สมรส นางอัญชนา  พรหมคีรี 1,050.00 1,050.00 xxxxxx4180
7 รร.มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

นางเพ็ญศรี  ศิลปเจริญ มารดา นางส้มจีน  หนูเกล้ียง 702.00 702.00 xxxxxx1805
8 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ

นางประภัสสร  องค์สวัสด์ิ ตนเอง 2,050.00 2,050.00 xxxxxx6337
9 รร.นบพิต า

นายสบาย  ทองสลัก ตนเอง 3,080.00 xxxxxx5843
บุตร ดช.สรวิชญ์  ทองสลัก 419.00 3,499.00 

10 รร.เบญจมราชทูิศ
นางสาวศิริพรรณ  รัตนะรัต ตนเอง 820.00 820.00 xxxxxx9426 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางจิรายุ  สุวรรณา บุตร นายณภัสภพ  สุวรรณา 1,440.00 1,440.00 xxxxxx8270
11 รร.สตรีทุง่สง

นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ มารดา นางขวัญใจ  เพ็ชรรัตน์ 1,110.00 1,110.00 xxxxxx8551
นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ มารดา นางจุไรวรรณ  ศรีพุฒ 590.00 590.00 xxxxxx6390
นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ มารดา นางจุไรวรรณ  ศรีพุฒ 400.00 400.00 xxxxxx6390
นางรัตนาภรณ์  ไกรนรา บิดา นายหนูกล่อม  บุญศรี 750.00 750.00 xxxxxx5923

12 รร.บางขนัวิทยา
นายเกษมศักด์ิ  หนูชุม ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx6993

13 รร.แหลมราษฎร์บ ารุง
นายประจักษ์  วัฒพรหม ตนเอง 2,376.00 2,376.00 xxxxxx2987

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน ตลุาคม/2563



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
14 รร.ก้างปลาวิทยาคม

นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ มารดา นายสุจิตร  รัตนพันธ์ 1,050.00 1,050.00 xxxxxx0371
15 รร.สระแก้วรัตนวิทย์

นางจิราภรณ์  สุทิน คู่สมรส นายธานี  สุทิน 730.00 730.00 xxxxxx3534
16 รร.ควนเกยสุทธิวิทยา

นางสมร  สินทวี ตนเอง 150.00 150.00 xxxxxx3635
17 รร.ขนอมพิทยา

นางสาวอารดา  พรหมดวง บิดา นายปรีชา  พรหมดวง 900.00 900.00 xxxxxx5456
18 รร.เฉลิมพระเกียรตฯิ

นายจรูญ  บุญล้อม มารดา นางเอียด  บุญล้อม 1,550.00 1,550.00 xxxxxx5882
นางจิตตรี  ปล้องเกิด บุตร นายธิปก  ปล้องเกิด 3,680.00 3,680.00 xxxxxx6300
รวมทัง้สิ้น 45,144.00 45,144.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง

นางสุนีรัตน์  ชูช่วย บุตร ดญ.เพชรวี  ชูช่วย 5,979.00 5,979.00 xxxxxx0175
รวมทัง้สิ้น 5,979.00 5,979.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นายโอภาส  จิตบรรเจิด ตนเอง 12,000.00  12,000.00  xxxxxx4961
2 นายโอภาส  จิตบรรเจิด ตนเอง 7,535.00   7,535.00   xxxxxx4961
3 นางพวงศรี  ช่อผูก ตนเอง 900.00      900.00      xxxxxx2696

20,435.00 20,435.00 รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยใน)
ประจ าเดอืน ตลุาคม/2563

ประจ าเดอืน ตลุาคม/2563
งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยใน)



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.ตะโหมด

นางสาวสุพร  อิสโม ตนเอง 780.00 xxxxxx3379
มารดา นางพิน  อิสโม 1,445.00 2,225.00 

นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว บิดา นายปราโมช  ทองแก้ว 1,679.00 1,679.00 xxxxxx2797
นางสาวบุญยา  หอยสกุล บุตร ดช.กริน  ศรีสุวรรณ 401.00 401.00 xxxxxx8657
นายธนรัฐ  เกื้อหนุน มารดา นางอัมภา  เกื้อหนุน 350.00 350.00 xxxxxx0157
นางชนิสรา  พยัคพันธ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7202 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายสนั่น  อันทเกตุ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7887 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวภัทริตา  ขุนสามัญ ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx9674
นายสุรชน  นิ่มดวง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1765 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 รร.ชะรัดชนูปถัมภ์
นางเอื้อมพร  รุ่งต านาน ตนเอง 280.00 280.00 xxxxxx8054

3 รร.ป่าพะยอมฯ
นายพงศ์ศักด์ิ   พลอยด า ตนเอง 90.00 

คู่สมรส นายโสภา  พลอยด า 520.00 610.00 xxxxxx5773
นางเรณู  เรืองมาก ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx5717 ตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าบริการตรวจฯเบิกไม่ได้

4 รร.ปัญญาวุธ
นางสาวศรีเพ็ญ  กาญจนะก าเหนิด ตนเอง 150.00 150.00 xxxxxx5378
นางรัญจวน  นิลสุข บิดา นายเฟือ่ง  อินทองปาน 70.00 

บุตร ดญ.เบญญาภา  นิลสุข 620.00 690.00 xxxxxx6599
5 รร.เขาชยัสน

นางอภิรดี  สิทธิด ารงค์ ตนเอง 14,500.00 14,500.00 xxxxxx3981
นายจิระวฒัน์  พงศ์ศิริธนานนท์ มารดา นางหลับ  ใหมวุน่ 1,680.00 1,680.00 xxxxxx5985

6 รร.ปากพะยูนพิทยาคาร
นายสุริยา  บุญยัง บิดา นายอิ้ง  บุญยัง 200.00 200.00 xxxxxx6211
นางจิราพร  จุลพันธ์ บิดา นายเพิม่  นวลชาย 980.00 

มารดา นางแวว  นวลชาย 340.00 1,320.00 xxxxxx8204
7 รร.ควนพระสาครินทร์

นางสาวนิศาชล  มัธยม ตนเอง 1,400.00 1,400.00 xxxxxx9423
8 รร.สตรีพัทลุง

นางนุศรา  ลอยคลัง มารดา นางเจิม  ทองนุ่น 300.00 300.00 xxxxxx8556
นางสาวณัฐนชิาซ์  อนิทร์เหมอืน ตนเอง 973.00 973.00 xxxxxx2401 ตรวจสุขภาพประจ าปีและอืน่ ๆ 

9 รร.วชริธรรมสถิต
นายเอกพล  ทองพลาย ตนเอง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx8516 ตรวจสุขภาพประจ าปีและอืน่ ๆ 

นายชาตรี  สารวงค์ คู่สมรส นางอารีย์  สารวงค์ 185.00 185.00 xxxxxx7579
นายถวิล  เรนภักดี คู่สมรส นางนิรัตน์  เรนภักดี 250.00 250.00 xxxxxx9757
รวมทัง้สิ้น 31,623.00 31,623.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12(พัทลุง)
ประจ าเดอืน ตลุาคม/2563



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางสิริวิมล  เกิดแก้ว ตนเอง 2,050.00 2,050.00 xxxxxx3510
2 นางเสาวนีย์  สุบรรณวงศ์ ตนเอง 3,405.00 3,405.00 xxxxxx8298
3 นางศรีสุดา  แสงแก้ว ตนเอง 780.00 ตรวจสุขภาพประจ าปี

356.00 1,136.00 xxxxxx3397 ค่ายา
4 นายถาวร  สุขสม ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx2688
5 นางรัตนา  รัตนสมบัติ ตนเอง 250.00 

คู่สมรส นายสถาพร  รัตนสมบัติ 250.00 500.00 xxxxxx7658
6 นางมลิวัลย์  ใจแจ้ง ตนเอง 900.00 900.00 xxxxxx1261
7 นางเตือนใจ  พลายด้วง ตนเอง 915.00 915.00 xxxxxx7027
8 นางสุภา  แก้วบริสุทธิ์ บิดา นายสนธิ ์ จินตาคม 2,900.00 2,900.00 xxxxxx7644
9 นางกรองทอง  กิจวิบูลย์ ตนเอง 700.00 700.00 xxxxxx9471
10 นางวันนา  ไชยโย ตนเอง 780.00 

219.00 999.00 xxxxxx6084 ค่ายาและค่ารักษา

11 นายวิริยะ  ไชยโย ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6664 ตรวจสุขภาพประจ าปี

12 นายจรัญ  สายแก้ว คู่สมรส นางธนพร  สายแก้ว 693.00 693.00 xxxxxx9993
13 นางประภานี  ภักดีชน ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx3450 ตรวจสุขภาพประจ าปี

14 นางพาณิภัค  แซ่ภู่ ตนเอง 350.00 350.00 xxxxxx4040
15 นางพาณิภัค  แซ่ภู่ ตนเอง 450.00 450.00 xxxxxx4040 ตรวจสุขภาพประจ าปี

17,408.00 17,408.00 

ตรวจสุขภาพประจ าปี,ค่าบริการผู้ป่วยเบิกไมไ่ด้

ประจ าเดอืน ตลุาคม/2563

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยนอก)


