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

นางจงจิต  รุ่งเรือง บิดา นายใจ  ปานงาม 995.00 1,660.00 xxxxxx9025
มารดา นางนีย์  ปานงาม 665.00 

2 รร.ตะโหมด
นส.สุพร  อิสโม มารดา นางนีย์  ปานงาม 29,538.00 29,538.00 xxxxxx3379

รวมทัง้สิ้น 31,198.00 31,198.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
สพม.12 8,120.00 

1 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป ตนเอง 1,520.00 1,520.00 xxxxxx5621
2 นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ มารดา นางสาย  พรหมพิทักษ์ 6,600.00 6,600.00 xxxxxx7637
3 นางวันเพ็ญ  ด าแก้ว มารดา นางสถิตย์  ค าแก้ว 890.00 890.00 xxxxxx6903

รวม 9,010.00 9,010.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน เมษายน/2563

ประจ าเดอืน เมษายน/2563

(เก้าพันสิบบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12 



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.หารเทารังสีฯ 27,283.00 

นางนภาวรรณ  แก้วทอง คู่สมรส นายทวีศักด์ิ  แก้วทอง 11,058.00 11,108.00 xxxxxx5790
บุตร ดช.สิปปกร  แก้วทอง 50.00 

2 รร.ป่าพะยอมฯ 16,825.00 

นางภาณินี  วรเนติวุฒิ ตนเอง 16,000.00 16,000.00 xxxxxx1837
3 รร.บางแก้วพิทยาคม 1,325.00 

นส.ปิยนุช  ชูด้วง มารดา นางพักดี  เพ็งคล้าย 125.00 125.00 xxxxxx8996
นางเยาวรัตน์  ปานเพชร บุตร ดช.ภควัต  ปานเพชร 50.00 50.00 xxxxxx3132

4 รร.พัทลุงพิทยาคม 5,430.00 
นางศรีอรุณ  หงษ์ษา ตนเอง 650.00 1,150.00 xxxxxx5342

บิดา นายจวน  ปานแจ่ม 500.00 
5 รร.ควนขนุน 5,450.00 

นางวรรณี  ผลคง มารดา นางเวียง  ทองบัว 3,300.00 3,300.00 xxxxxx6939
6 รร.พนางตงุ 3,010.00 

นางจันทนา  พุฒเจริญ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx1247 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นส.พัชริดา  ชนะพันธ์ ตนเอง 920.00 920.00 xxxxxx5921
7 รร.กงหราพิชากร 4,954.00 

นางปรีญา  จันทร์เทพ ตนเอง 250.00 1,020.00 xxxxxx5088
บิดา นายสมหมาย  รัตนานุกูล 770.00 

นางสิด๊ะ  ชอบงาม บิดา นายหาม  วุน่ชูแก้ว 90.00 690.00 xxxxxx3753
มารดา นางหนับส๊ะ  วุน่ชูแก้ว 600.00 

นางสุภัชชา  รักษาแก้ว มารดา นางหนูทิน  รัตนภิรมย์ 3,244.00 3,244.00 xxxxxx6280
8 รร.สตรีพัทลุง 41,747.00 

นางสุมาลี  บุญพรานชู ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx0364 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายสุนทร  ผุดมี ตนเอง 600.00 600.00 xxxxxx3488
รวมทัง้สิ้น 40,167.00 40,167.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางสารภี  จินพันทัง มารดา นางประยูร  จิตรธรรม 12,000.00  12,000.00  xxxxxx1915
2 นางประพฤติดี เอี้ยวซิโป มารดา นางเจียม  หัสดินทร์ 2,260.00    2,260.00    xxxxxx1737

14,260.00 14,260.00 รวมทัง้สิ้น

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

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



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

นางศิริจันทร์  รัตนะ ตนเอง 610.00 1,100.00 xxxxxx1715
บุตร นส.ปิติมา  รัตนะ 490.00 

2 รร.ทุง่สงวิทยา 300.00 
นางลมัย  รัตนมณี มารดา นางพร้อย  รัตนมณี 300.00 300.00 xxxxxx2093

3 รร.สตรีทุง่สง 280.00 
นส.อรัญญา  เหมมาน มารดา นางเส๊าะ  เหมมาน 280.00 280.00 xxxxxx4320
นส.จุฬาลักษณ์  ช านาญกิจ บิดา นายสมนึก  ช านาญกิจ 160.00 400.00 xxxxxx0346

มารดา นางจริพันธ์  ช านาญกิจ 240.00 
4 รร.โยธินบ ารุง 890.00 

นางปริยาภัทร  ช้างกลาง มารดา นางสวาท  ช้างกลาง 890.00 890.00 xxxxxx7405
นส.ลักขณา  รักเถาว์ มารดา นางมณี  รักเถาว์ 1,120.00 1,120.00 xxxxxx9547

5 รร.พรหมคีรีฯ 4,320.00 
นางลัดดา  ศิริพรหม ตนเอง 4,320.00 4,320.00 xxxxxx1617

6 รร.เชยีรใหญ่ 820.00 
นางณิชกุล  ใจมนต์ มารดา นางอ่อง  เพชรเกตุ 820.00 820.00 xxxxxx0087
นายนันทยา  สุวรรณมณี ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx6649 ตรวจสุขภาพประจ าปี

คู่สมรส นางศิริพร  สุวรรณมณี - ตรวจสุขภาพคู่สมรสเบกิไม่ได้

7 รร.นบพิต าวิทยา 1,120.00 
นางธนาภรณ์  วรรณิการ์ ตนเอง 1,120.00 1,480.00 xxxxxx8192

บุตร นส.ชญานิชฐ์  กรรณิการ์ 360.00 
8 รร.สิชลประชาสรรค์ 570.00 

นายอภิชัย  ณ นคร ตนเอง 570.00 570.00 xxxxxx3621
9 รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 700.00 

นายธันยาลักษณ์  สุจิพงศ์ มารดา นางจวน  สมพันธ์ 700.00 700.00 xxxxxx6158
10 รร.เบญจมราชทูิศ 285.00 

นางณิชากร  ชูมณี ตนเอง 285.00 285.00 xxxxxx4919
นางเยาวธิดา  ค าคง บิดา นายสุนทร  รักษายศ 1,820.00 1,820.00 xxxxxx9144

11 รร.พรหมคีรีฯ 1,305.00 
นางพิมพ์ชนก  วรรณมาศ บิดา นายสุภาพ  ภูมิสถิตย์ 1,305.00 1,305.00 xxxxxx1588

12 รร.ท่านครญาณฯ 980.00 
นางจินตนา  วรรคจันทร์ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx1470
รวมทัง้สิ้น 17,220.00 17,220.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน เมษายน/2563



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

นส.อ าไพ  จันทร์คง ตนเอง 3,642.50 3,642.50 xxxxxx1348
รวมทัง้สิ้น 3,642.50 3,642.50 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นายไตรรัตน์  คงโต ตนเอง 3,050.00 3,050.00 xxxxxx3033
2 นางระภีพรรณ  ขวัญศรี ตนเอง 1,580.00 2,375.00 xxxxxx2308

บิดา นายไข่  รักษ์แดง 205.00 
มารดา นางบุญมา  รักษ์แดง 590.00 

3 นางพาณิภัค  แซ่ภู่ ตนเอง 120.00 120.00 xxxxxx4040
4 นางรุไมด๊ะ  รักดี ตนเอง 300.00 300.00 xxxxxx1228
5 นายสมหวัง  ฤทธิรงค์ มารดา นางแคล้ว  ฤทธิรงค์ 1,900.00 1,900.00 xxxxxx8731
6 นางจินตนา  ชนะสงคราม ตนเอง 1,521.00 1,521.00 xxxxxx0156
7 นางพรรณพศิ  พลรัฐธนาสิทธิ์ ตนเอง 4,860.00 4,860.00 xxxxxx0184
8 นางเสาวนีย์  สุบรรณวงศ์ ตนเอง 3,572.00 3,572.00 xxxxxx8298

17,698.00 17,698.00 

ประจ าเดอืน เมษายน/2563

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยใน)
ประจ าเดอืน เมษายน/2563

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยนอก)


