
ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
สพม.12 1,280.00 

1 นางกชทกร  วุฒิมานพ บิดา นายมนูญ  วุฒิมานพ 300.00 1,280.00 xxxxxx2804
บุตร นางสาวจิรกานต์  วทิยปรีชา 980.00 

2 นางสาวพนิดา  มณี บิดา นายหยา  มณี 145.00 145.00 xxxxxx6220
3 นางสาวจรีรัตน์  สามารถ บิดา นายปลูก  สามารถ 200.00 200.00 xxxxxx4880
4 นางสาววาริพินท์  จิตตารมย์ บุตร ดญ.อัยยรัศมิ์  เจียวก๊ก 79.00 138.00 xxxxxx9741

บุตร ดช.อิษวัต  เจียวก๊ก 59.00 
รวม 1,763.00 1,763.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางพรรณี  ปัทมาวิไล มารดา นางจาย  ปัทมาวิไล 11,000.00  11,000.00  xxxxxx3651

11,000.00 11,000.00 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวนราย โรงเรียน จ านวนเงนิ รวมเงิน หมายเหตุ เลขทีบ่ัญชี

1 โรงพยาบาลควนขนุน 10 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 7,330 7,330 จํานวน 10 ราย xxxxxx2278

ธนาคารกรุงไทย สาขาพทัลุง

2 โรงพยาบาลสิชล 25 โรงเรียนขนอมพิทยา 14,630 14,630 จํานวน 25 ราย xxxxxxxx3634

ธนาคารออมสิน สาขาสิชล

เขา้บญัช ี1 ก.ย. 63

รวม 21,960 21,960 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.สตรีพัทลุง 7,625.50 

นายณรงค์  บัวเพชร์ บิดา นายน้าว  บัวเพชร์ 7,625.50 7,625.50 xxxxxx0125
รวมทัง้สิ้น 7,625.50 7,625.50 

(สองหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี
ประจ าเดอืน สิงหาคม  2563

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12(พัทลุง)
ประจ าเดอืน สิงหาคม  2563

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

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12 
ประจ าเดอืน สิงหาคม  2563

(หน่ึงพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางขวัญใจ  สุคนธาราม ตนเอง 720.00 720.00 xxxxxx7512 ตรวจสุขภาพประจาํปี

2 นายลาภ  นวนแก้ว ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx3576
3 นายสหัส  ธารพิศุทธ์ ตนเอง 1,200.00 1,200.00 xxxxxx3907
4 นางบุญสรวง  ธารพิศุทธ์ ตนเอง 890.00 890.00 xxxxxx1342 ตรวจสุขภาพประจาํปี

5 นางรัตนา  รัตนสมบัติ ตนเอง 500.00 1,000.00 xxxxxx7658
คู่สมรส นางสถาพร  รัตนสมบัติ 500.00 

6 นางสมยา  อธิมุติกูล มารดา นางสุธรรม  ศรีเจริญ 500.00 500.00 xxxxxx8645
7 นางชุลีพร  จิตบรรจง ตนเอง 3,160.00 3,160.00 xxxxxx5236
8 นายอนันต์  หนูพัฒน์ คู่สมรส นางศิริวรรณ  หนูพัฒน์ 935.00 935.00 xxxxxx7423
9 นางนิตยา  ผลาวรรณ์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx3341
10 นางละออรัตน์  พรหมปลัด ตนเอง 670.00 670.00 xxxxxx6690 ตรวจสุขภาพประจาํปี

11 นางราณี  วิชัยดิษฐ์ ตนเอง 3,980.00 3,980.00 xxxxxx6927 ตรวจสุขภาพประจําปีและอืน่ๆ

12 นายสมพร  พูลเพิม่ ตนเอง 3,060.00 3,060.00 xxxxxx6702 ตรวจสุขภาพประจําปีและอืน่ ๆ

13 นางสุจิตรา  เพียรรุ่งเรือง ตนเอง 1,010.00 1,010.00 xxxxxx5012 ตรวจสุขภาพประจาํปี

14 วา่ที่ รต.มิ่งมิตร  เพียรรุ่งเรือง ตนเอง 810.00 810.00 xxxxxx8083 ตรวจสุขภาพประจาํปี

15 นางศิริภรณ์  ไพโรจน์ บิดา นายลับ  สีนุ่น 1,605.00 1,605.00 xxxxxx9939
16 นางธนาภา  พูลเพิม่ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx6710 ตรวจสุขภาพประจาํปี

17 นางสารภี  ศรีสว่าง ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx3391
18 นายเสริม  สีดํา ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx9352 ตรวจสุขภาพประจาํปี

19 นางเยาวนารถ  จันธุรต ตนเอง 1,110.00 1,110.00 xxxxxx5510
20 นางถวิล  วิจิตรพันธ์ คู่สมรส นายสมยศ  วิจิตรพันธ์ 775.00 775.00 xxxxxx9168
21 นายชาติชาย  ทองเล่ียมนาค ตนเอง 24,296.00 24,296.00 xxxxxx6785
22 นางสาววณี  ณ พัทลุง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7172 ตรวจสุขภาพประจาํปี

23 นางชนาภา  พูลเพิม่ ตนเอง 140.00 140.00 xxxxxx6710
24 นายสุนันท์  จันทระ มารดา นางฉิ้น  จันทระ 8,000.00 8,000.00 xxxxxx5148
25 นางเตือนใจ  พลายด้วง ตนเอง 1,300.00 2,600.00 xxxxxx7027

มารดา นางอิ่น  จอกทอง 1,300.00 
26 นางสุพรรณี  แก้วส่ีดวง ตนเอง 849.00 849.00 xxxxxx1471
27 นางจรัสศรี ส้มเขียวหวาน ตนเอง 60.00 1,975.00 xxxxxx9561

คู่สมรส นายสวาท  ส้มเขียวหวาน 100.00 
มารดา นางละออ  สุวรรณมณี 1,815.00 

28 นายสมหมาย  กรดเต็ม ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx2475
66,665.00 66,665.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน สิงหาคม  2563

รวมทัง้สิ้น



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.กงหราพิชากร 310.00 

นางสาวฐิตินันท์  ผ่องสุข ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx4238 ตรวจสุขภาพประจาํปี

2 รร.พัทลุงพิทยาคม - 
นางปวีณา  ทรงเดชะ ตนเอง - - xxxxxx5229 ตรวจร่างกายขอใบรับรองแพทย์เบิกไม่ได้

นางธิดา  บุญญานุวัตร ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx6783
3 รร.ชะรัดชนูปถัมภ์ 1,960.00 

นานอรุณ  หมานมา มารดา นางหนูเอยีด   หมานมา 1,960.00 1,960.00 xxxxxx9107
4 รร.อุดมวิทยายน 1,062.00 

นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ บุตร ดช.พลวุฒิ  ชูสุคนธ์ 1,062.00 1,062.00 xxxxxx3388
นายปรีชา  รักษ์สุทธิ ตนเอง 80.00 459.00 xxxxxx1820

บิดา นายเปรม  รักษ์พุทธิ 379.00 
5 รร.สตรีพัทลุง 250.00 

นายณรงค์  บัวเพชร์ ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx0125
นางนุศรา  ลองคลัง มารดา นางเจิม  ทองนุ่น 620.00 620.00 xxxxxx8556
นางชลินารถ  อาษาชํานาญ ตนเอง 158.00 158.00 xxxxxx3082
นางวงศ์กต  สังข์เสน ตนเอง 729.00 729.00 xxxxxx0482
นางสาวสุนิสา  รัตนพันธ์ มารดา นางยุพิน  รัตนพันธ์ 4,480.00 4,480.00 xxxxxx1698

6 รร.ประภัสรรังสิต 1,980.00 
นายนิยม  กาวชู บิดา นายไข่เปีย่ม  กาวชู 960.00 1,980.00 xxxxxx8777

มารดา นางเคล่ือน  กาวชู 1,020.00 
นางศิริวรรณ  ขุนรักษ์ ตนเอง 4,130.00 4,130.00 xxxxxx7407

7 รร.เขาชยัสน 270.00 
นางสาวศุภมาส  แก้วสุข ตนเอง 270.00 270.00 xxxxxx7972
นางสาวธนียา  สิงห์ปลอด ตนเอง 681.50 681.50 xxxxxx4487

8 รร.ประชาบ ารุง 1,750.00 
นางภมร  พลเพชร ตนเอง 1,750.00 1,750.00 xxxxxx7761

9 รร.นิคมควนขนุนวิทยา 560.00 
นางวัชลี  ชูสกุล ตนเอง 30.00 560.00 xxxxxx5076

มารดา นางนารินทร์ ทองชู 230.00 
บุตร ดญ.สาวิตรี  ชูสกุล 20.00 
บุตร ดญ.กมลชนก  ชูสกุล 280.00 

10 รร.ป่าบอนพิทยาคม 1,199.00 
นางอุไรลักษณ์  ทองบุญ บิดา นายว่อง  พงศ์ขจร 1,199.00 1,199.00 xxxxxx7319

11 รร.วชริธรรมสถิต
นางอารีรัตน์  เมืองสง มารดา นางเอื้อน  ด้วงคง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx2520

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



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
12 รร.หารเทารังสีฯ

นางจิราภรณ์  เกื้อเส้ง บุตร ดช.ณัฐพล  เกื้อเส้ง 1,200.00 1,200.00 xxxxxx0607
นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ มารดา นางฉลวย  พุม่แก้ว 1,540.00 1,540.00 xxxxxx0521
นางสาวอําพร  สุวรรณโล ตนเอง 1,550.00 1,550.00 xxxxxx2474
นางแสงเดือน  ชูมิ่ง บุตร นายชาญวิทย์  ชูมิ่ง 350.00 350.00 xxxxxx5895

13 รร.ประชาบ ารุง
นายธงชัย  จันทร์รักษ์ มารดา นางสบาย  จันทร์รักษ์ 900.00 900.00 xxxxxx9268
รวมทัง้สิ้น 27,388.50 27,388.50 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.แหลมราษฎร์ฯ 559.00 

นางจิราภรณ์  จํานอง มารดา นางละอาย  เย็นรักษา 559.00 559.00 xxxxxx4382
2 รร.นบพิต า 18,282.00 

นางอัญชุลี   กั๋งเซ่ง ตนเอง 740.00 740.00 xxxxxx1510 ตรวจสุขภาพประจาํปี

นายสบาย  ทองสลัก ตนเอง 255.00 2,812.00 xxxxxx5843
บุตร ดญ.นิชาภทัร  ทองสลัก 2,557.00 ค่าธรรมเนียมนอกเวลาเบกิไม่ได้

นางสาวศิริกานต์  บรมสุข มารดา นางกานดา  บรมสุข 4,000.00 4,000.00 xxxxxx4559
นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ ตนเอง 2,250.00 2,730.00 xxxxxx8192 ค่าธรรมเนียมนอกเวลาเบกิไม่ได้

บุตร นางสาวชญานิษฐ์  กรรณิการ์ 480.00 
นายนิคม  เอียดนิมิตร คู่สมรส นางอรณรินทร์  เอยีดนมิติร 8,000.00 8,000.00 xxxxxx1871

3 รร.ทรายขาววิทยา 3,100.00 
นางสาวเนตรกมล  แก้วหวาน มารดา นางเยี่ยม  แก้วหวาน 3,100.00 3,100.00 xxxxxx8743

4 รร.ร่อนพิบูลย์เกียรตฯิ 1,982.50 
นายสมใจ  อนุรักษ์ บุตร นายวชิรภัทร  อนุรักษ์ 885.00 885.00 xxxxxx7642
นางพิจิตรา  จิตมาส ตนเอง 1,097.50 1,097.50 xxxxxx0217

5 รร.สระแก้ว 3,586.00 
นางจิราภรณ์  สุทิน บุตร ดญ.พิชามณย์  สุทิน 3,386.00 3,386.00 xxxxxx3534
นางกรกนก  บุญเนือง มารดา นางนวล  บุญเนือง 200.00 200.00 xxxxxx9995

6 รร.ขนอมพิทยา 700.00 
นางสาวสุวิณี  วาระเพียง ตนเอง 700.00 700.00 xxxxxx2455

7 รร.ทางพูนวิทยาคาร 600.00 
นางอารี พรหมทอง ตนเอง 300.00 300.00 xxxxxx3895
นายวินัย  สุขราษฎร์ บิดา นายประดับ  สุขราษฎร์ 300.00 300.00 xxxxxx9604

8 รร.พรหมคีรีพิทยาคม 980.00 
นางพัฒจิรา  จันทร์ดํา ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx1130 ตรวจสุขภาพประจาํปี

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน สิงหาคม  2563



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
9 รร.สิชลประชาสรรค์ 836.00 

นางสาวแพรพรรณ  ทองมาก ตนเอง 836.00 836.00 xxxxxx4067
10 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 1,150.00 

นางสาววันเพ็ญ  หตัถประดิษฐ มารดา นางเหร๊ะ   เสริมวาที 260.00 260.00 xxxxxx0520
นางอรุณรัตน์  ถาวรจักร บุตร นางสาวณัฐภัสสรา  ถาวรจักร 400.00 400.00 xxxxxx3111
นางเกษศิรินทร์  นาคสง มารดา นางมาลี  ชลสิทธิ์ 490.00 490.00 xxxxxx6843

11 รร.นาบอน 730.00 
นายจารึก  คงกุล ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx5525 ตรวจสุขภาพประจาํปี

12 รร.กรุงหยันวิทยาคาร 3,100.00 
นายวิยุทธ  ชายพรม มารดา นางป้อม  ชายพรม 3,100.00 3,100.00 xxxxxx8824

13 รร.โยธินบ ารุง 15,495.00 

นางสาวพิฐษญาณ์  สุวรรณรัตน์ มารดา นางจิตรา  สุวรรณรัตน์ 13,072.00 13,072.00 xxxxxx7128
นางสุธาทิพย์  มีนุ่น มารดา นางวารี  พาหนะ 1,520.00 1,520.00 xxxxxx9348
นางสุนีรัตน์  ไชยเจริญ ตนเอง 553.00 553.00 xxxxxx3298
นางปาณิสรา  ว่องพรรณงาม บุตร นายกฤษณพทัธ ์ วอ่งพรรณงาม 150.00 150.00 xxxxxx9646
นางสาวกนกวรรณ  เทพแกว้ ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx6848

14 รร.คงคาประชารักษ์ 1,250.00 
นายกิตติศักด์ิ  สกุลหนู มารดา นางอรศรี  สกุลหนู 1,250.00 1,250.00 xxxxxx8717

15 รร.สิชลคุณาธาร 2,377.00 
นางสาวณฐมน  โกเมน มารดา นางเยื้อน  โกเมน 567.00 567.00 xxxxxx6729
นางทิพวัลย์  นางนวล มารดา นางบุญรีย์  เมืองด้วง 1,810.00 1,810.00 xxxxxx3583

16 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ 250.00 
นางสุกัญญา  รัตนสุภา ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx1886

17 รร.ธัญวดศึีกษา 330.00 
นางสาวจันทนา  เมืองเสน บิดา นายกลับ  เมืองเสน 330.00 330.00 xxxxxx6103

18 รร.เบญจมราชทูิศ 2,410.00 
นางเยาวธิดา  คําคง บิดา นายสุนทร  รักษายศ 800.00 800.00 xxxxxx9144
นางสุมาลี  ใบธน มารดา นาบบุญรัตน์  บรรลือพชื 200.00 1,110.00 xxxxxx4688

บุตร นายสฤษฎ์ไชย  ใบธน 910.00 
นายธวัช  ไกรนุกูล บิดา นายนิยม  ไกรนุกูล 500.00 500.00 xxxxxx3901

19 รร.สตรีทุง่สง 21,969.00 

นางสาวจฬุาลักษณ์  ชํานาญกจิ บิดา นายสมนึก  ชํานาญกิจ 375.00 600.00 xxxxxx0346
มารดา นางจิรพันธ์ ชํานาญกิจ 225.00 

นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ มารดา นางจุไรวรรณ  ศรีพุฒ 440.00 440.00 xxxxxx6390
นางสาวอรัญญา  เหมมาน มารดา นางเส๊าะ  เหมมาน 2,000.00 2,000.00 xxxxxx4320
นางสาวอรณัฏฐ์  ทองประพันธ์ ตนเอง 14,500.00 14,500.00 xxxxxx7388
นางกรกวีย์  สุจิตรพันธ์ ตนเอง 3,345.00 3,345.00 xxxxxx9236 ตรวจสุขภาพและอื่น ๆ 

นายสุนิสันต์  จําปากลาย ตนเอง 1,084.00 1,084.00 xxxxxx9260



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
20 รร.พิปูนสังฆรักษ์ฯ 871.00 

นางศิริจันทร์  รัตนะ ตนเอง 790.00 871.00 xxxxxx1715
บุตร นางสาวปิติมา  รัตนา 81.00 

21 รร.ทุง่ใหญ่เฉลิมราชฯ 8,330.00 
นายสุวิทย์  สาระพงศ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx4953 ตรวจสุขภาพประจาํปี

นางวรรณา  บํารุงภักด์ิ คู่สมรส นายสุรศักด์ิ  บํารุงภักด์ิ 7,550.00 7,550.00 xxxxxx9479
22 รร.ทุง่สังพิทยาคม - 

นางวารินดา  จู้ห้อง ตนเอง - ผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนเบิกไม่ได้

23 รร.เฉลิมพระเกียรตฯิ 320.00 
นายสมพร  เภรีฤกษ์ บิดา นายพบ  เภรีฤกษ์ 320.00 320.00 xxxxxx0809

24 รร.ชะอวด 3,720.00 
นางประกอบ  แก้วสุวรรณ์ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx0361 ตรวจสุขภาพประจาํปี

นางสาวศิริพร  เอียดขลิก ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx9705 ตรวจสุขภาพประจาํปี

นางพัชรี  แดงช่วง ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx7768 ตรวจสุขภาพประจาํปี

นางจุรีย์  ชื่นบาน ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx9902 ตรวจสุขภาพประจาํปี

25 รร.ตรีนิมติร 287.00 
นายพรพิมล  พลายด้วง คู่สมรส นางพวงเพ็ญ  พลายด้วง 287.00 287.00 xxxxxx2610

26 รร.ขอนหาดประชาสรรค์ 1,664.00 
นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว มารดา นางมนัส  พรหมแก้ว 1,664.00 1,664.00 xxxxxx8605

27 รร.สวนกุหลาบฯ 350.00 
นางสุนันญา  อนันต์ธนานุรักษ์ คู่สมรส นายเกรียงไกร  อนนัต์ธนานรัุกษ์ 350.00 350.00 xxxxxx3016

28 รร.เทพราชฯ 1,410.00 
นางสิริรัฐ  แก้วคง ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx3447
นางรัตนา  ด่านไชยเพชร ตนเอง 290.00 290.00 xxxxxx3975
นายจารึก  สุทิน บุตร นายฤรรณ์  สุทิน 50.00 50.00 xxxxxx2173
นางสิณี  ขวัญแก้ว ตนเอง 70.00 220.00 xxxxxx4802

บุตร ดญ.นทัชชา  ขวัญแก้ว 150.00 
29 รร.พระพรหมพิทยานุสรณ์ 106,888.50 

นางจิรนันท์  เรืองรุก คู่สมรส นายไตรรักษ์  เรืองรุก 600.00 600.00 xxxxxx2130
30 รร.โมคลานฯ 106,288.50 

นายพัฒนา  ยังช่วย บิดา นายผก  ยังช่วย 4,365.00 4,365.00 xxxxxx8626
31 รร.สวนกุหลาบฯ 101,923.50 

นายสมจิตร  ชฎากาญจน์ บุตร นายสืบสกลุ  ชฎากาญจน์ 160.00 160.00 xxxxxx8411
รวมทัง้สิ้น 101,763.50 101,763.50 


