
ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
สพม.12 9,089.00 

1 นางละอองทิพย์  บุณยะเกยีรติ บิดา นายประทวน  พิณกุล 9,089.00 9,089.00 xxxxxx9521
9,089.00 9,089.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
สพม.12 18,500.00 

1 นางสาวจรีรัตน์  สามารถ ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx4880 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 นางสาววาริพนิทร์  จติตารมย์ ตนเอง 110.00 110.00 xxxxxx9741
3 นางมันทนา  รัตนะรัต ตนเอง 3,980.00 3,980.00 xxxxxx5945 ตรวจสุขภาพประจ าปีและทั่วไป

4 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป ตนเอง 18,500.00 18,500.00 xxxxxx5621
5 นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1916 ตรวจสุขภาพประจ าปี

24,100.00 24,100.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นายสานันท์  บุญคล่อง ตนเอง 9,000.00 9,000.00 xxxxxx3126

9,000.00 9,000.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลหัวไทร 39,750.00 39,750.00 xxxxxx9304
2 โรงพยาบาลพัทลุง 28,360.00 28,360.00 xxxxxx8374
3 โรงพยาบาลสิชล 54,790.00 54,790.00 xxxxxx003634

122,900.00 122,900.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - ขา้ราชการบ านาญ

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - สพม.12

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - สพม.12



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางจิตติยา  ทองอ าภา มารดา นางจ าปี  สังขืทอง 6,000.00 6,000.00 xxxxxx0503
2 นายชล  รักดินแดน ตนเอง 1,315.00 1,315.00 xxxxxx6097
3 นางนงนุช  สิงหโอภาส ตนเอง 830.00 830.00 xxxxxx4784 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 นางจิตรา  พิบูลย์ ตนเอง 1,030.00 1,030.00 xxxxxx2243 ตรวจสุขภาพประจ าปี

5 นายส าเริง  ทองบุญยัง ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx0825
6 นายสุไพ  รัตนนาคินทร์ ตนเอง 1,220.00 1,220.00 xxxxxx1317
7 นางวิภาวี  อุ่นเสียม ตนเอง 14,387.00 17,762.00 xxxxxx9675

คู่สมรส นายประวิทย์  อุ่นเสียม 3,375.00 
8 นางณัฐปราง  สุจารีย์ มารดา นางแนน  สุจารีย์ 2,897.50 2,897.50 xxxxxx5452
9 นางจงดี  นนทภักด์ิ ตนเอง 1,170.00 1,170.00 xxxxxx6896
10 นางวรรณวิภา  กาฬสินธุ์ ตนเอง 700.00 700.00 xxxxxx0237
11 นางจินตนา  เส้งนนท์ ตนเอง 1,050.00 1,050.00 xxxxxx9417
12 นางพรรณี  รุ่งเรือง ตนเอง 400.00 400.00 xxxxxx0961
13 นายพินิต  เรืองนาค ตนเอง 1,300.00 1,300.00 xxxxxx7818
14 นางเตือนใจ  พลายด้วง ตนเอง 595.00 1,245.00 xxxxxx7027

มารดา นางอิ่น  จอกทอง 650.00 
15 นางจรัสศรี  ส้มเขียวหวาน ตนเอง 420.00 1,430.00 xxxxxx9561

มารดา นางละออ  สุวรรณมณี 1,010.00 
16 นางสุพรรณี  ภักษา ตนเอง 1,500.00 1,500.00 xxxxxx7463
17 นางเสาวนีย์  สุบรรณวงศ์ ตนเอง 2,800.00 2,800.00 xxxxxx8298
18 นายถาวร  ศรีละมุล ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1352 ตรวจสุขภาพประจ าปี

19 นางสาวอาภรณ์  ทองขุนด า ตนเอง 1,910.00 2,040.00 xxxxxx6605
มารดา นางเอม  ทองขุนด า 130.00 

20 นางนวลพรรณ  อภิสิทธวิงศ์ ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx6648
21 นางจุไรพร  ผดุงศักด์ิ ตนเอง 1,073.00 1,073.00 xxxxxx9351
22 นางวิมล  เมืองแก้ว ตนเอง 1,410.00 1,410.00 xxxxxx1447
23 นางประไพพิมพ์  สีแก้ว ตนเอง 1,700.00 1,700.00 xxxxxx4924
24 นายประเสริฐ  บุญชู ตนเอง 600.00 600.00 xxxxxx4389
25 นางเปรมฤดี  ธนอารักษ์ คู่สมรส นายธ ารงค์  ธนอารักษ์ 1,354.00 1,354.00 xxxxxx1738
26 นางสิริพร  หนูคง ตนเอง 2,180.00 2,180.00 xxxxxx7032
27 นางสุนีย์  เนาว์สุวรรณ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1166 ตรวจสุขภาพบิดา-มารดาเบิกไม่ได้

60,186.50 60,186.50 รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ขา้ราชการบ านาญ



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ

1 รร.เชียรใหญ่ฯ

นางสายหยุด  บุรินทโกษ บุตร ดช.พทุธภักด์ิ  บุรินทรโกษ 5,698 5,698 xxxxxx9415

2 รร.ท้องเนียนฯ

นายเกรียงศักด์ิ  ปรีชา บิดา นายจาย  ปรีชา 10,000 10,000 xxxxxx7964

3 รร.เบญจมราชูทิศ

นางว.อิสรา  ชามทอง บุตร ดญ.ว.วริศรา  ชามทอง 3,080 3,080 xxxxxx4700

4 รร.เตรียมอุดมฯ

นางพมรศรี  ชูรัตน์ ตนเอง 8,385 8,385 xxxxxx4369

27,163 27,163 รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - ขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช



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

นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร ตนเอง 400.00 400.00 xxxxxx5881
นางสาวอ าพร  สุวรรณโล ตนเอง 300.00 620.00 xxxxxx2474

บิดา นายหนูเปล่ียน  สุวรรณโล 320.00 
นางกาญจนา  คงสีปาน ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6302 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางวนิดา  ศรีชูทอง มารดา นางเอื้อม  ภูนุชอภัย 432.00 432.00 xxxxxx3322
นางอบุลวรรณ  เกดิสุวรรณ (พุม่แกว้) มารดา นางฉลวย  พุม่แก้ว 2,750.00 2,750.00 xxxxxx0521
นางประทีป  ศรีวุน่ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx8216 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 รร.ป่าพะยอมฯ
นายนฤดล  ดาวดวง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx9971 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางบังอร  ทองสง มารดา นางพุม่  เกิดด า 1,050.00 1,050.00 xxxxxx5281
3 รร.ชะรัดชนูปถัมภ์

นางปัญญธิดา  อัตบุตร บิดา นายเนื่อง  ดอกดวง 500.00 500.00 xxxxxx4530
นายอรุณ  หมานมา มารดา นางหนูเอียด  หมานมา 2,060.00 2,060.00 xxxxxx9107

4 รร.พรหมพินิตฯ
นายสุเชฐ  นวลยัง ตนเอง 6,150.00 6,150.00 xxxxxx7626

5 รร.ตะโหมด
นางศิริพร  สุขนุ้ย บุตร ดญ.กัญจารภา  สุขนุ้ย 50.00 50.00 xxxxxx7148
นายธนรัฐ  เกื้อหนุน มารดา นางอัมภา  เกื้อหนุน 1,080.00 1,080.00 xxxxxx0157
นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว ตนเอง 130.00 130.00 xxxxxx2797

6 รร.พัทลุงพิทยาคม
นายเอิบ  อักษรทอง มารดา นางหนูขิน  อักษรทอง 1,040.00 1,040.00 xxxxxx4721

7 รร.ควนขนุน
นส.สุนิษา  ศรีโดน ตนเอง 3,300.00 5,300.00 xxxxxx8516

มารดา นางร่ิม  ศรีโดน 2,000.00 
นางวรรณี  พลคง มารดา นางเวียง  ทองบัว 5,400.00 5,400.00 xxxxxx6939

8 รร.ประภัสสรรังสิต
นายสมชายนวัต  ลักษณะ ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx8491
นายสมปอง  หนูรัตน์ คู่สมรส นางสุนันท์  หนูรัตน์ 1,650.00 1,650.00 xxxxxx6266

9 รร.ประชาบ ารุง
นายสมศักด์ิ  ฤทธิเดช ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx0226

10 รร.สตรีพัทลุง
นายชาติ  อาษาช านาญ มารดา นางแจม่  อาษาช านาญ 1,085.00 1,085.00 xxxxxx9930
นางสาวเศาวนิตย์  ด้วงชู มารดา นางผิน  ด้วงชู 1,385.00 1,675.00 xxxxxx2350

บุตร ดช.วิชชาบรูณ์  ชนะชัย 100.00 
บุตร ดญ.ปทัยณิชา  ชนะชัย 190 

นางนุศรา  ลองคลัง มารดา นางเจิม  ทองนุ่น 70.00 70.00 xxxxxx8556

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ขา้ราชการครูพัทลุง



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
11 รร.ตะโหมด

นายธนรัฐ  เกื้อหนุน มารดา นางอัมภา  เกื้อหนุน 600.00 600.00 xxxxxx0157
นางพัชรี  ลักษณะคชา มารดา นางเปรมใจ  เกวะระ 1,300.00 1,300.00 xxxxxx6481
นางจิรัฐติกาล  สุทธิกุล ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx2403 ตรวจสุขภาพประจ าปี

12 รร.ป่าพะยอมฯ
นางจินตนา  สุพรรณ ตนเอง 1,275.00 1,275.00 xxxxxx5641

13 รร.อุดมวิทยายน
นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ บุตร ดช.พลวุฒิ  ชูสุคนธ์ 468.00 468.00 xxxxxx3388

14 รร.ปัญญาวุธ
นางส่องแสง  อินทองแก้ว มารดา นางสุก  คงเรือง 190.00 190.00 xxxxxx9906
นางรัญจวน  นิลสุข บิดา นายเฟือ่ง  อินทองปาน 460.00 655.00 xxxxxx6599

บุตร ดญ.เบญญาภา  นิลสุข 195.00 
15 รร.พัทลุงพิทยาคม

นายตะวัน  เหมือนชู คู่สมรส นางสาวสุชาดา  เหมือนชู 2,007.00 2,007.00 xxxxxx8636
นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1759

42,237.00 42,237.00 รวมทัง้สิ้น



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

นายแทนไท  ขาวทอง ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx4538 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 รร.สวนกุหลาบฯ - 
นางนภาพร  จงกล บุตร ดช.จอมภัทร  จงกล 529.00 529.00 xxxxxx5247

3 รร.บ้านเกาะฯ - 
นางกนกกาญจน ์ พูลพิพัฒน์ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx4471 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 รร.เชียรใหญ่ - 
นายเฉลิมชัย  กลับดี ตนเอง 1,300.00 1,300.00 xxxxxx6252

5 รร.พระพรหมฯ - 
นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ มารดา นางรัตน ์ ประมวลศิลป์ 970.00 970.00 xxxxxx3120

6 รร.เสม็ดจวน - 
นางพจนา  พรหมพิชญานนท์ ตนเอง 760.00 760.00 xxxxxx0422

7 รร.สวนกุหลาบฯ - 
นางสาวสุพรรณิกา  รุจิวณิชย์กุล มารดา นางพนิดา  รุจิวณิชย์กลุ 10,500.00 10,500.00 xxxxxx7444

8 รร.ทุง่สงวิทยา 1,160.00 
นางกาญจนา  เลิศล้ า ตนเอง 630.00 630.00 xxxxxx0596 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางอมรรัตน์  แขดวง มารดา นางสามารถ  ย้อยค า 1,160.00 1,160.00 xxxxxx7013
9 รร.โยธินฯ - 

นางวิชุดา  เวชสารศรี มารดา นางชูศรี  งามข า 1,670.00 1,670.00 xxxxxx1726
10 รร.ทุง่ใหญ่เฉลิมราชฯ - 

นายเฉลิมพงศ์  ช่วยคุ้ม ตนเอง 845.00 845.00 xxxxxx2907
11 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์ฯ - 

นางปราณี  จุลพูน มารดา นางกิ้มใช้  ศรีคงมาก 750.00 750.00 xxxxxx2557
12 รร.สิชลประชาสรรค์ - 

นางสายชล  ชุมไชย ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx5539
13 รร.ก้างปลาวิทยาคม - 

นางสาวสุเชาวนี  รัตนพันธ์ ตนเอง 891.00 891.00 xxxxxx9427
14 รร.เบญจมราชูทิศ 3,980.00 

นางจารึก  มุขดาร์ ตนเอง 670.00 670.00 xxxxxx6163
นางกนกวรรณ  แสงระวี ตนเอง 3,980.00 3,980.00 xxxxxx6760
นายสถาพร  แสงระวี ตนเอง 1,910.00 1,910.00 xxxxxx2737

15 รร.สวนกุหลาบฯ - 
นางณัฏฐณิชา  สุทธิวิริวรรณ บิดา นายเยื้อง  สินทอง 630.00 2,930.00 xxxxxx8790

มารดา นางอารีย์  สินทอง 2,300.00 
16 รร.นาบอน - 

นางวราภรณ์  เขียวมา ตนเอง 6,043.00 6,043.00 xxxxxx6839
นางมนทกาน  ยะโก๊ะ ตนเอง 290.00 290.00 xxxxxx2216

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
นางสักการะ  จู่ซู่ คู่สมรส นายอายัน  จู่ซู่ 10,720.00 10,720.00 xxxxxx8017
นางพัตราภรณ์  แผลงรักษา ตนเอง 225.00 225.00 xxxxxx3509

17 รร.ชะอวด - 
นายธีระศักด์ิ  อินทร์ช่วย ตนเอง 2,080.00 2,080.00 xxxxxx7846

18 รร.สตรีทุง่สง 680.00 
นางปาริชาติ  สุขแก้ว ตนเอง 893.00 893.00 xxxxxx7671
นส.จุฬาลักษณ์  ช านาญกิจ บิดา นายสมนึก  ช านาญกิจ 240.00 680.00 xxxxxx0346

มารดา นางจริพันธ์  ช านาญกิจ 440.00 
นายจตุพล  วรินทรเวช บิดา นายถวิล  วรินทรเวช 3,700.00 3,700.00 xxxxxx9310
นางกรกวีร์  สุจิตรพันธ์ ตนเอง 1,330.00 1,330.00 xxxxxx9236
นางคนึงนิจ  กลีบแก้ว บุตร นายชูวงศ์  กลีบแก้ว 186.00 186.00 xxxxxx6783

19 รร.ทุง่ใหญ่วิทยาคม - 
นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร มารดา นางปรีดา  คงดวง 300.00 300.00 xxxxxx7216

20 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ - 
นายจรูญ  บุญล้อม มารดา นางเอียด  บุญล้อม 1,350.00 1,350.00 xxxxxx5882

21 รร.เตรียมอุดมฯ 90,801.00 
นางสาวไมตรี  รักซ้อน มารดา นางอุ่นเรือน  รักซ้อน 2,700.00 2,700.00 xxxxxx8007
นางจันทร์จิรา  เจ้ยเปร้ียว บิดา นายนิพนธ์  จันทร์ทอง 90,801.00 90,801.00 xxxxxx8696

152,333.00 152,333.00 รวมทัง้สิ้น


