
ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
สพม.12 140.00 

1 นายชาญณรงค์  รัตนบุรี ตนเอง 140.00 140.00 xxxxxx8369
2 นางสาวพนิดา  มณี บิดา นายหยา  มณี 1,140.00 1,140.00 xxxxxx6220

รวม 1,280.00 1,280.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางวันทา  ไชยโย ตนเอง 1,150.00 1,150.00 xxxxxx6084
2 นางณิชมน  ธีระบัญชร ตนเอง 871.00 871.00 xxxxxx2952
3 นางประค่ิน  ลายทิพย์ ตนเอง 1,820.00 1,820.00 xxxxxx2060
4 นางพวงน้อย  รักษ์ทอง บิดา นายเจียร  พฤกษา 3,160.00 3,160.00 xxxxxx1971
5 นางศุภดี  รัตนบุรี ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx4021 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นางวิจิตร  จิตรพิศาล ตนเอง 19,580.00 19,580.00 xxxxxx0954
7 นางหยุกฟ้า  เทพเกื้อ ตนเอง 900.00 1,028.00 xxxxxx9890 ตรวจสุขภาพประจ าปี

128.00 
8 นางเสาวนีย์  สุบรรณวงศ์ ตนเอง 3,116.00 3,116.00 xxxxxx8298
9 นางอุบล  พรหมศร ตนเอง 1,267.00 1,267.00 xxxxxx7074
10 นางเอริสา  สกุลวิโรจน์ ตนเอง 1,880.00 1,880.00 xxxxxx3457
11 นายด าหริ  สกุลวิโรจน์ ตนเอง 2,740.00 2,740.00 xxxxxx5512

37,592.00 37,592.00 

(หน่ึงพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

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

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12 
ประจ าเดอืน กรกฎาคม/2563



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.ควนขนุน 1,960.00 

นางสารภี  อินทองปาล มารดา นางเพียร  จันทนชัย 1,960.00 1,960.00 xxxxxx7474
2 รร.ปัญญาวุธ 2,221.00 

นางส่องแสง  อินทองแก้ว มารดา นางสุก  คงเรือง 676.00 676.00 xxxxxx9906
นางรัญจวน  นิลสุข บิดา นายเฟือ่ง  อินทองปาน 665.00 665.00 xxxxxx6599
นางปราณี  หนูทอง ตนเอง 880.00 880.00 xxxxxx5368

3 รร.วชริธรรมสถิต 730.00 
นางอุบล   หนูมาก บิดา นายน้อย  หนูเมือน 400.00 400.00 xxxxxx5848
นายชาตรี  สารวงศ์ คู่สมรส นางอารีย์  สารวงศ์ 330.00 330.00 xxxxxx7579

4 รร.นาขยาดวิทยาคาร 1,540.00 
นางละเมียด  ยังสังข์ บิดา นายทุม่  แทนโป 150.00 330.00 xxxxxx9693

มารดา นางหวน  แทนโป 180.00 
นายดาหยาด  สดิน ตนเอง 1,210.00 1,210.00 xxxxxx9671 ตรวจสุขภาพฯและทั่วไป

5 รร.สตรีพัทลุง 16,063.00 

นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก ตนเอง 270.00 1,413.00 xxxxxx0829
คู่สมรส นายพิชยา  พฤษพันธ์ 270.00 
มารดา นางกาญจนา  ขาวมาก 560.00 
บุตร ดญ.กญัญ์ณพัชร์  พฤษพันธ์ 313.00 

นายมนูญ  พรหมรักษ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx2931 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวชยพัทธ์  ศรีกรด มารดา นางวันเพ็ญ  ศรีกรด 12,340.00 12,340.00 xxxxxx5246
นายชาติ  อาษาช านาญ มารดา นางแจม่  อาษาช านาญ 1,260.00 1,530.00 xxxxxx9930

บุตร นายโฆษิต  อาษาช านาญ 270.00 
6 รร.พัทลุงพิทยาคม 22,720.00 

นางวราภรณ์  ชุมทอง ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx6872 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางณาตยา  มโนทัศน์ ตนเอง 500.00 500.00 xxxxxx6462
นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณาคม ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx1004 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายธีรยุทธ  อินเรน ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx6736
นางณัฐยา  โชคพญะสมบัติ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx5171 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางหฤทัย  กาแก้ว ตนเอง 1,050.00 1,050.00 xxxxxx0047 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวมาตยา  ภักดีสังข์ ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx2337 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวจตุพร  สุกยัง ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx3438 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางธนภรณ์  บุญสิทธิ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx8711 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางณัฐชา  คงเพชร ตนเอง 1,100.00 1,100.00 xxxxxx4282 ตรวจสุขภาพฯและทั่วไป

นางณัฐกานต์  ศรีทวี ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx2062 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางเตือนใจ  นุ่นเอียด ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx9909 ตรวจสุขภาพประจ าปี

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



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
นางสาวลักษณี  ทองจินดา ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx0436 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางประณีต  หมวดจันทร์ ตนเอง 1,800.00 1,800.00 xxxxxx4976 ตรวจสุขภาพฯและทั่วไป

นางจ าลอง  ทองทรัพย์ ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx8890 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางหนูพีช   หิรัญกร ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx7961 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางมณฑา  ฤทธิสุนทร ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx3330 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางศรีอรุณ  หงษ์ษา ตนเอง 900.00 900.00 xxxxxx5342 ตรวจสุขภาพฯและทั่วไป

นางวภิารัตน์   ลักษโณสรางค์ ตนเอง 780.00 1,700.00 xxxxxx1845
มารดา นางหนูกล่ิน  ช่วยชุมชาติ 920.00 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางอัมพร  วงษ์สวัสด์ิ ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx9248 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางปวีณา  ทรงเดชะ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx5229 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวพัศยา  สันสน ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx4811 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางธิดา  บุญญานุวัตร ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx6783 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ ตนเอง 920.00 920.00 xxxxxx9165 ตรวจสุขภาพฯและทั่วไป

7 รร.เขาชยัสน 1,165.00 
นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น บิดา นายพร้อม  แก้วยัง 1,115.00 1,165.00 xxxxxx8946

บุตร นางสาวชุลิตา  เซ้งอิ้น 50.00 
8 รร.ประภัสสรรังสิต 3,313.00 

นางศิริวรรณ  ขุนรักษ์ ตนเอง 3,313.00 3,313.00 xxxxxx7407
9 รร.อุดมวิทยายน 840.00 

นายปรีชา  รักษ์พุทธิ ตนเอง 840.00 840.00 xxxxxx1820
10 รร.พัทลุงพิทยาคม 3,980.00 

นางณัฐยา  โชคพญะสมบัติ บิดา นายไพโรจน์  จันทะโชติ 2,380.00 2,380.00 xxxxxx5171
นางสาวณัฐพร  จันทร์รักษ์ ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx3253
นางปวีณา  ทรงเดชะ ตนเอง 500.00 500.00 xxxxxx5229
นางสาวละมัย  ไล่กสิกรรม ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx8494

11 รร.ตะโหมด 3,810.00 
นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว บิดา นายปราโมช  ทองแก้ว 3,030.00 3,030.00 xxxxxx2797
นายศรัณย์  ยาชะรัด ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx4636 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รวมทัง้สิ้น 58,342.00 58,342.00 



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.พิปูนสังฆรักษ์ฯ 3,060.00 

นายสัมภาษณ์  ดารากุล ตนเอง 1,260.00 1,260.00 xxxxxx2785
นางสาวประภารินทร์  น้อยส าเนียง ตนเอง 880.00 880.00 xxxxxx0495
นางสาวจิราพร  บุญมาก ตนเอง 920.00 920.00 xxxxxx5420

2 รร.ตระพังพิทยาคม 1,690.00 
นายสมจิตร  จันทา ตนเอง 1,690.00 1,690.00 xxxxxx4273

3 รร.สตรีทุง่สง 2,020.00 
นางสาวจฬุาลักษณ์  ช านาญกจิ บิดา นายสมนึก  ช านาญกิจ 165.00 420.00 xxxxxx0346

มารดา นางจิระพันธ์  ช านาญกจิ 255.00 
นางสาววรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ มารดา นางจุไรวรรณ  ศรีพุฒ 1,600.00 1,600.00 xxxxxx6390

4 รร.นาบอน 1,247.50 
นางเบญจมาศ  นาคะโร มารดา นางสุมิตรา  บุญแก้ว 967.50 967.50 xxxxxx4297
นางอนุสรา  ปาหินา ตนเอง 280.00 280.00 xxxxxx3679

5 รร.ทุง่ใหญ่วิทยาคม 1,030.00 
นางจาริศา  พรหมทอง มารดา นางเรวดี  เพชรไข่ 1,030.00 1,030.00 xxxxxx4091

6 รร.พรหมคีรีพิทยาคม 10,836.00 

นางพชรมน  รักษทิพย์ ตนเอง 5,090.00 5,090.00 xxxxxx8594
นางวรรณะ  เพ็ญทอง ตนเอง 870.00 870.00 xxxxxx0127
นางพนัสภา  ช านาญนา ตนเอง 870.00 870.00 xxxxxx8751
นางศิริพร  มะเดช ตนเอง 1,190.00 1,190.00 xxxxxx3856
นายสุวัฒน์  มะเดช ตนเอง 1,190.00 2,816.00 xxxxxx3864

บุตร นายธีรวิชญ์  มะเดช 1,626.00 
7 รร.ทุง่สงวิทยา 12,285.00 

นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ ตนเอง 12,285.00 12,285.00 xxxxxx6815
8 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 5,910.00 

นางจารุวรรณ  รอบคอบ บิดา นายคนอง  จงคง 900.00 900.00 xxxxxx0326
นายวิทยา  รอบคอบ บิดา นายทวี  รอบคอบ 860.00 860.00 xxxxxx4567
นางโกเวท  อัมพุกานน มารดา นางผ้ึง  แซ่ซวย 4,150.00 4,150.00 xxxxxx6133

9 รร.เบญจมราชทูิศ 1,656.00 
นางจีรารัตน์  เด่ียวกุล ตนเอง 76.00 76.00 xxxxxx7133
นายพุฒิพงศ์  ทุง่สว่าง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx4859
นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี ตนเอง 800.00 800.00 xxxxxx0670

10 รร.สิชลประชาสรรค์ 500.00 
นายกิตติพงษ์  พรหมณะ คู่สมรส นางสุภาวดี  พรหมณะ 500.00 500.00 xxxxxx4016

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน กรกฎาคม/2563



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
11 รร.โยธินบ ารุง 21,166.00 

นางปริยาภัทร  ช้างกลาง บิดา นายจ าแลง  ช้างกลาง 13,500.00 13,500.00 xxxxxx7405
นายอรรถ  เภรีกุล มารดา นางเบือ้น  เภรีกุล 1,190.00 1,190.00 xxxxxx7874
นางนวมน  สามัคคี บิดา นายเทพ  บุญทอง 4,150.00 4,150.00 xxxxxx2132
นางสาวพฐิชญาณ์  สุวรรณรัตน์ มารดา นางจิตรา  สุวรรณรัตน์ 2,326.00 2,326.00 xxxxxx7128

12 รร.สิชลคุณาธาร 270.00 
นายปริญญา  นุ่มน้อย คู่สมรส นางสุกัญญา  นุ่มน้อย 270.00 270.00 xxxxxx5047

13 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 1,673.00 
นายพีระพงษ์  สองวิหค บิดา นายยุพิน  สองวิหค 745.00 1,673.00 xxxxxx6929

มารดา นางถิน  สองวิหค 928.00 
14 รร.เชยีรใหญ่ 1,370.00 

นายชัยวัฒน์  บุญญัติศักด์ิ ตนเอง 1,370.00 1,370.00 xxxxxx7233
15 รร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 15,110.00 

นางสาวชญานิษฐ  เพ็งหนู ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx3369
นายคมฑวัต  รักษาพล บิดา นายสมนึก  รักษาพล 630.00 14,130.00 xxxxxx4955

มารดา นางล ายอง  รักษาพล 13,500.00 

16 รร.ชา้งกลางฯ 5,631.00 
นางละออ  ชนกชนีกุล บุตร นางสาวชยมร  ชนกชนีกลุ 2,490.00 2,490.00 xxxxxx1420
นางจงจิต  รุ่งเรือง บิดา นายใจ  ปานงาม 1,810.00 3,141.00 xxxxxx9025

มารดา นางนีย์  ปานงาม 1,331.00 
นางสาวศิราณี  ไมเด็น บิดา นายอนันต์  ไมเด็น 3,509.00 3,509.00 xxxxxx0262

17 รร.สิชลประชาสรรค์ 1,990.00 
นางสาวแพรพรรณ  ทองมาก ตนเอง 1,990.00 1,990.00 xxxxxx4067

18 รร.สวนกุหลาบฯ 1,040.00 
นางอัญชัน  ไชยรัตน์ บุตร นางสาวณาฐญา  ไชยรัตน์ 1,040.00 1,040.00 xxxxxx7172
รวมทัง้สิ้น 91,993.50 91,993.50 



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

นางสาวกรวรรณ  นววงศ์วิวัฒน์ ตนเอง 3,789.00 3,789.00 xxxxxx4926
2 รร.เบญจมราชทูิศ

นางปดิวรัดา ณ อุบล ตนเอง 9,832.50 9,832.50 xxxxxx9021
3 รร.พรหมคีรีพิทยาคม

นางนิตยาพนัธ์  ชาตะกาญจน์ ตนเอง 4,020.00 4,020.00 xxxxxx3182
4 รร.เตรียมอุดมฯ

นายณัฐชัย  สมจิต ตนเอง 2,250.00 2,250.00 xxxxxx8774
5 รร.เบญจมราชทูิศ

นายกุลพฤกษ ์ ต้ังพิริยะวารี ตนเอง 1,480.00 1,480.00 xxxxxx5013
6 รร.สตรีทุง่สง

ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักด์ิ  เชาว์ช่างเหล็ก มารดา นางอารีย์  เชาวช์่างเหล็ก 9,788.00 9,788.00 xxxxxx0230
7 รร.สวนกุหลาบฯ

นางสาวณัฎฐณิชา  สินทอง บุตร ดช.ณฤบฎณิร์  สุทธิวิริวรรณ 9,765.00 9,765.00 xxxxxx8790
รวมทัง้สิ้น 40,924.50 40,924.50 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยใน)
ประจ าเดอืน กรกฎาคม/2563


