
ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.พิปูนฯ 12,000.00 

นาอภินันท์  ส่งแสงรัตน์ บิดา นายเนื้อม  เกล้ียงเกลา 12,000.00 12,000.00 xxxxxx1638
2 รร.เบญจมราชทูิศ 10,049.00 

นางเยาวธิดา  ค าคง บุตร ดญ.จิณห์นิภาห์  ค าคง 9,049.00 9,049.00 xxxxxx9144
นายพิชาภพ  ศรีทองมาศ คู่สมรส นางพิมพ์วิมล  ศรีทองมาศ 1,000.00 1,000.00 xxxxxx7599

3 รร.โยธิน 851.00 
นส.กนกวรรณ  เทพแก้ว (บุญเมือง) ตนเอง 851.00 851.00 xxxxxx4725

4 รร.ทุง่ใหญ่วิทยาคม 11,720.00 
นายวนิต  หมีรักษา คู่สมรส นางจงจิต  หมีรักษา 11,720.00 11,720.00 xxxxxx4745
รวมทัง้สิ้น 34,620.00 34,620.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นายวิชัย  พูลสวัสด์ิ ตนเอง 3,300.00 3,300.00 xxxxxx7656
2 นางอรุณ  แก้วพิชัย ตนเอง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx2024
3 นส.สุชาดา  แซ่เล็ก มารดา นางน้อย  แซ่เตียว 3,280.00 3,280.00 xxxxxx6271
4 นายมงคล  จันทร์วงค์ ตนเอง 2,797.00 xxxxxx1213

คู่สมรส นางพิมลรัตน์  จันทร์วงค์ 350.00 3,147.00 
5 นางวาสนา  รุ่งเรือง ตนเอง 1,430.00 1,430.00 xxxxxx5190

12,157.00 12,157.00 

ประจ าเดอืน ธันวาคม/2562
 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยใน)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/ 2562

 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยนอก)



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.ประชาบ ารุง 210.00 

นายพรศักด์ิ  ชุมทอง ตนเอง 210.00 210.00 xxxxxx3298
2 รร.พรหมพินิตฯ 955.00 

นายปองพล  ตาแก้ว ตนเอง 40.00 xxxxxx1626
คู่สมรส นางสุนี  ตาแก้ว 530.00 
มารดา นางบุญชื่น  ตาแก้ว 385.00 955.00 

3 รร.วชริธรรมฯ 160.00 
นางกัลยา  นามสังข์ ตนเอง 160.00 160.00 xxxxxx3970

4 รร.ปากพะยูน 140.00 
นายสุริยา  บุญยัง บิดา นายอิ้ง  บุญยัง 50.00 xxxxxx6211

มารดา นางคลาด  บุญยัง 90.00 140.00 
รวมทัง้สิ้น 1,465.00 1,465.00 

ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวนราย โรงเรียน จ านวนเงนิ รวมเงิน

1 โรงพยาบาลควนขนุน 11 โรงเรียนพนางตุง 7,940 7,940 

2 โรงพยาบาลพัทลุง 78 โรงเรียนสตรีพัทลุง 58,090 58,090 

รวม 66,030 66,030 (หกหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี
ประจ าเดอืน ธันวาคม/ 2562

 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................

หมายเหตุ

โรงพยาบาลควนขนุน

ธ.กรุงไทย เลขที่ xxxxxx2278

โรงพยาบาลพัทลุง

ธ.กรุงไทย เลขที่ xxxxxx8374

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12(พัทลุง)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/ 2562

 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.ฉลองรัฐราษฎร์ฯ 14,850.00 

นายระพีพัฒน์  เชาวพ้อง มารดา นางจารี  เชาวพ้อง 13,500.00 13,500.00 xxxxxx0685 เบิกตามรหัสกรมบัญชีกลาง 

นางศศิกานต์  ศรีสวัสด์ิ บิดา นายแสตม  พฒันะจ ารูญ 980.00 xxxxxx8397
มารดา นางบวน  พัฒนะจ ารูญ 150.00 1,130.00 

นายสมพล  บริสุทธิ์ ตนเอง 220.00 220.00 xxxxxx9771
2 รร.อินทร์ธานี 2,074.00 

นายจักรรัตน์  ภักดีกิจ คู่สมรส นางอังคณา  ภักดีกิจ 2,074.00 2,074.00 xxxxxx3386
3 รร.พิปูนฯ 1,600.00 

นางพันธิตรา  เชื้อพลพิชัย ตนเอง 620.00 xxxxxx2536 ตรวจสุขภาพประจ าปี

มารดา นางกิ้มหม่น  บุญรุ่งโรจน์ - 620.00 ตรวจสุขภาพประจ าปีมารดาเบิกไม่ได้

นางอภินันท์  ส่งแสงรัตน์ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx1638 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 รร.หัวไทรบ ารุงฯ 14,872.00 
นส.นภัสสร  คงจันทร์ มารดา นางกิ้มั้น  คงจันทร์ 13,500.00 xxxxxx6185 เบิกตามรหัสกรมบัญชีกลาง 

บุตร ดญ.โศศิษฐา  โสมจันทร์ 244.00 13,744.00 
นายชัยศักด์ิ  คงแก้ว มารดา นางปราณี  คงแก้ว 1,128.00 1,128.00 xxxxxx3052

5 รร.ตระพังฯ 4,030.00 
นางจินตนา  สนทะมิโน ตนเอง 930.00 930.00 xxxxxx3060 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ ตนเอง 930.00 930.00 xxxxxx7936 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายสมจิตร  จันทา ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx4273 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู ตนเอง 930.00 930.00 xxxxxx7936 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ว่าที ่ร.ต.ฐิติพงศ์   ใหมทอง ตนเอง 410.00 410.00 xxxxxx6319 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 รร.ขนุทะเล 1,060.00 
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ บุตร ดช.ณภัทร  รัตนวรรณ 1,060.00 1,060.00 xxxxxx2317

7 รร.โมคลานฯ 1,900.00 
นายอุดมศักด์ิ  จันทร์จ าปา บิดา นายผลดี  จันทร์จ าปา 1,000.00 1,000.00 xxxxxx2789

มารดา นางมณฑา  จันทร์จ าปา 900.00 900.00 
8 รร.สิชลประชาสรรค์ 3,734.00 

นายกิตติพงษ์  พรหมณะ คู่สมรส นางสุภาวดี  พรหมณะ 850.00 850.00 xxxxxx4016
นส.แพรพรรณ  ทองมาก ตนเอง 2,884.00 2,884.00 xxxxxx4067
นส.ศิริพร  พุทธแก้ว บุตร ดญ.ธญัชนกานต์  พรหมเศษ - - ผู้ปว่ยนอก รพ.เอกชนเบกิไม่ได้

9 รร.เบญจมราชทูิศ 6,848.00 
นางขวญัชนก  บริรักษ์ธนกุล ตนเอง 400.00 400.00 xxxxxx8067
นางกนกวรรณ  แสงระวี มารดา นางแจ่ม  ใจห้าว 250.00 250.00 xxxxxx6760
นางอรศรี  สุราราช ตนเอง 830.00 xxxxxx0737 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ตนเอง 1,300.00 2,130.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/ 2562

 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
นายบุญพา  ยานพะโยม ตนเอง 1,350.00 xxxxxx0689

บุตร ดญ.ซานียา  ยานพะโยม 1,880.00 3,230.00 
นางขวัญชนก  สีคงคา คู่สมรส นายบรรดิษฐ์  สีคงคา 458.00 458.00 xxxxxx6856
นายกวี  เชื้อชมสุข มารดา นางบุญทิพย์  เชือ้ชมสุข 380.00 380.00 xxxxxx0147

10 รร.ขนอมพิทยา 2,900.00 
นางพชรมน  พรหมคีรี ตนเอง 410.00 410.00 xxxxxx7368 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นส.สุวิณี  วาระเพียง ตนเอง 740.00 740.00 xxxxxx2455 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางจตุพร  สุจเสน ตนเอง 740.00 740.00 xxxxxx1513 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางคุณาพร  สิงหเดชา ตนเอง 740.00 740.00 xxxxxx2085 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางรวิวรรณ  อังคณานนท์ ตนเอง 270.00 270.00 xxxxxx3088
11 รร.ชา้งกลางฯ 1,230.00 

นางวิลาด  พรหมเกิด ตนเอง 1,230.00 1,230.00 xxxxxx4713
12 รร.ทุง่สงวิทยา 11,100.00 

นางมยุรฉัทฐ  เกื้อนุ้ย มารดา นางโชคดี  จันทร์ทัง 1,100.00 1,100.00 xxxxxx8892
นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม มารดา นางจ้วน  หนูแก้ว 6,600.00 6,600.00 xxxxxx6560 เบิกตามรหัสกรมบัญชีกลาง 

นางลมัย  รัตนมณี มารดา นางพร้อย  รัตนมณี 3,400.00 3,400.00 xxxxxx2093
13 รร.สิชลคุณาธารฯ 990.00 

นายวิเชียร   นวนมุสิก ตนเอง 990.00 990.00 xxxxxx7105 ตรวจสุขภาพประจ าปี

14 รร.เตรียมอุดมฯ 182,912.00 
นายพีระพงษ์  สองวิหค บิดา นายยุพิน  สองวิหค 771.00 xxxxxx6929

มารดา นางถิ่น  สองวิหค 439.00 1,210.00 
นางจันทร์จิรา  เจ้ยเปร้ียว บิดา นายนิพนธ์  จันทร์ทอง 181,502.00 181,502.00 xxxxxx8696
นางเกษศิรินทร์  นาคสง มารดา นางมาลี  ชลสิทธิ์ 200.00 200.00 xxxxxx6843

15 รร.เทพราชฯ 11,033.00 
นางจิตติมา  วชิระพงษ์ ตนเอง 640.00 xxxxxx5232

บุตร ดช.เจตนิพทัธ์  วชิระพงษ์ 280.00 920.00 
นายสวิทย์  ชลสินธุ์ คู่สมรส นส.อาภรณ์  ขุนฤทธิแ์กว้ 10,113.00 10,113.00 xxxxxx9892

16 รร.ก้างปลาฯ 2,500.00 
นางณทัย  อนุจร ตนเอง 2,500.00 2,500.00 xxxxxx5619

17 รร.พรหมคีรีฯ 2,283.00 
นายสุวัฒน์  มะเดช บุตร นายธีรวิชญ์  มะเดช 1,383.00 1,383.00 xxxxxx3864
นายสัมพันธ์  โสทรจิตร์ ตนเอง 900.00 900.00 xxxxxx3501 ตรวจสุขภาพประจ าปี

18 รร.บางขนัวิทยา 2,720.00 
นางวราภรณ์  ไชยรัตน์ มารดา นางบัวทอง  ลาไป 2,720.00 2,720.00 xxxxxx5485

19 รร.สระแก้วฯ - 
นางพัชรี  เทพทอง คู่สมรส นายมังกร  เทพทอง - - xxxxxx3927 ตรวจสุขภาพประจ าปีคู่สมรสเบิกไม่ได้

20 รร.ตรีนิมติร 730.00 
นายสมโภชน์  สมพงศ์ ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx2301 ตรวจสุขภาพประจ าปี



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
21 รร.ชะอวด 2,674.00 

นายทรงเกียรติ  ประดิษฐ์ ตนเอง 1,371.00 1,371.00 xxxxxx8512
นางพรพัฒน์  พรหมขวัญ บุตร ดช.ชัชพล  พรหมขวัญ 420.00 420.00 xxxxxx6820
นางจตุพร  จุลภักดี ตนเอง 233.00 233.00 xxxxxx8431
นส.มนชิดา  หนูแก้ว ตนเอง 650.00 650.00 xxxxxx3821

22 รร.ชะอวดวิทยาคาร 3,053.00 
นางจ าเนียน  เปล่ียนจันทร์ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx1571 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางขนิษฐา  ใจดี บิดา นายเสนอ  มีนุ่น 560.00 560.00 xxxxxx4467
นายศรีหราช  ขุนทอง คู่สมรส นางปิยลักษณ์  ขุนทอง 1,355.00 xxxxxx7718

บุตร ดช.ชวินภัทร  ขุนทอง 158.00 1,513.00 
23 รร.โยธินฯ 1,270.00 

นส.สุธาทิพย์  พาหนะ ตนเอง 400.00 xxxxxx9348
มารดา นางวารี  พาหนะ 870.00 1,270.00 

24 รร.นบพิต า 3,746.50 
นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ ตนเอง 1,090.00 xxxxxx8192

บุตร นส.ชญานิษฐ์  กรรณิการ์ 840.00 1,930.00 
นางนิรัตน์  หอมทิพย์ คู่สมรส นายสมบรูณ์  หอมทพิย์ 276.50 xxxxxx0135

บุตร นายพรพพิฒัน์  หอมทพิย์ 1,540.00 1,816.50 
25 รร.ทุง่สังฯ 280.00 

นางวิมล  หนูชุม ตนเอง 280.00 280.00 xxxxxx6695
26 รร.ทุง่ใหญ่วิทยาคม 780.00 

นางวิอาภรณ์  รังสิมันตุชาติ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7851 ตรวจสุขภาพประจ าปี

27 รร.เชยีรใหญ่ 780.00 
นายเฉลิมชัย  กลับดี ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6252 ตรวจสุขภาพประจ าปี

28 รร.หัวไทรบ ารุงฯ 7,570.00 
นายสันชัย  คงจันทร์ ตนเอง 1,060.00 1,060.00 xxxxxx2260 ตรวจสุขภาพประจ าปแีละอื่น ๆ 

นายโกเวท  อัมพุกาน มารดา นางผ้ัว  แซ่ซวย 1,650.00 1,650.00 xxxxxx6133
นายธวัชชัย  ถนนแก้ว มารดา นางพร้ิม  ถนนแก้ว 1,920.00 xxxxxx2972

บุตร ดญ.ณภศัราภา  ถนนแก้ว 140.00 2,060.00 
นส.อภาพร  คงยัง บิดา นายอรุณ  คงยัง 2,800.00 2,800.00 xxxxxx9726

29 รร.เชยีรใหญ่ 579.00 
นส.กาญจนา  สงณรงค์ ตนเอง 579.00 579.00 xxxxxx9457
รวมทัง้สิ้น 290,098.50 290,098.50 


