
ล าดบัที่ โรงพยาบาล จ านวนราย โรงเรียน จ านวนเงนิ รวมเงิน

1 โรงพยาบาลหัวไทร 25 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 15,370 15,370 

8 โรงเรียนเขาพังไกร 4,580 4,580 

13 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง 7,460 7,460 
27,410 27,410 

2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 23 โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม 18,460 18,460 
20 โรงเรียนเชียรใหญ่ 14,180 14,180 

26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 19,540 19,540 

16 โรงเรียนชะอวด 11,080 11,080 

63,260 63,260 

3 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 18 โรงเรียนกงหราพิชากร 12,430 12,430 
16 โรงเรียนเขาชัยสน 9,670 9,670 

9 โรงเรียนตะโหมด 7,180 7,180 

25 โรงเรียนบางแก้ว 18,900 18,900 

19 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 15,040 15,040 

63,220 63,220 

รวม 153,890 153,890 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
สพม.12 21,000.00 

1 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป ตนเอง 14,500.00 14,500.00 xxxxxx5621
2 นางนิชนันท ์ พงษเ์กษมพรกุล บิดา นายสมชัย  พงษเ์กษมพรกุล 6,500.00 6,500.00 xxxxxx1912

รวม 21,000.00 21,000.00 

จ านวน 9 ราย

จ านวน 25 ราย

จ านวน 19 ราย

ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดี-รังสิต 5

เลขทีบ่ัญช ีxxxxxx3613

จ านวน 26 ราย

จ านวน 16 ราย

ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดี-รังสิต 5

เลขทีบ่ัญช ีxxxxxx3613

จ านวน 18 ราย

จ านวน 16 ราย

หมายเหตุ

จ านวน 25 ราย

จ านวน 8 ราย

จ านวน 13 ราย

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง

เลขทีบ่ัญช ีxxxxxx9304

จ านวน 25 ราย

จ านวน 20 ราย

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12 
ประจ าเดอืน กันยายน/2563

(สองหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)

รวมจ่าย รพ.ทหารผ่านศึก

รวมจ่าย รพ.ทหารผ่านศึก

(หน่ึงแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี
ประจ าเดอืน กันยายน/ 2563

รวมจ่าย รพ.หัวไทร



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

นายศราวุธ  ศรีสุวรรณ ตนเอง 2,164.00 2,164.00 xxxxxx4642
2 รร.ประชาบ ารุง

นางวันดี  พลเพชร บิดา นายเขียว  แนบเพ็ชร 400.00 400.00 xxxxxx0814
3 รร.บางแก้วพิทยาคม

นางเนาวรัตน์  ปานเพชร บุตร ดช.ภควัต  ปานเพชร 250.00 250.00 xxxxxx3132
4 รร.วชริธรรมสถิต

นางลิดาวรรณ  เดชสง มารดา นางล่อง  หมอกม่วง 1,130.00 1,130.00 xxxxxx3361
5 รร.เขาชยัสน

นายสหธรณ์  อินทนะนก มารดา นางคลาย  อินทนะนก 1,944.00 1,944.00 xxxxxx4532
นางคณิตา  สุวรรณโณ ตนเอง 50.00 50.00 xxxxxx4452

6 รร.ประภัสสรรังสิต
นางชะมัยพร  หนูพุม่ ตนเอง 1,290.00 xxxxxx5673

บิดา นายจิต  โชติชูช่วง 150.00 1,440.00 
7 รร.สตรีพัทลุง

นายชาติ  อาษาช านาญ มารดา นางแจม่  อาษาช านาญ 1,010.00 1,010.00 xxxxxx9930
นางธัญญารัตน์  สังข์วิสุทธิ์ บิดา นายธเบศร์  โกมลเกียรติ 14,550.00 xxxxxx8135

บุตร ดญ.ลัลณ์ลิลน  สังข์วิสุทธิ์ 539.00 15,089.00 

นางสุมาลี  บุญพรานชู ตนเอง 800.00 xxxxxx0364 ตรวจสุขภาพประจ าปี

536.00 1,336.00 
นางสุพรรณี  สุขทอง บุตร ดญ.พิชญาภัค  สุขทอง 170.00 170.00 xxxxxx5327

8 รร.พัทลุงพิทยาคม
นางธิดา  บุญญานุวัตร ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx6783
นางเตือนใจ  นุ่นเอียด ตนเอง 340.00 340.00 xxxxxx9909

9 รร.ป่าบอนพิทยาคม
นางอุไรลักษณ์  ทองบุญ บิดา นายว่อง  พงศ์ขจร 3,007.00 3,007.00 xxxxxx7319
นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา มารดา นางกญัญา  ลักษณะคชา - xxxxxx2741 เบิกไมไ่ด้ (ตามใบเสร็จ)

บุตร ดญ.สุภัสสรา  ลักษณะคชา 400.00 400.00 
10 รร.ควนขนุน

นางสาวภิรัญญา  อินถิติ บุตร ดญ.ชนมน  หนูฤทธิ์ 2,945.00 2,945.00 xxxxxx9647
11 รร.พรหมพินิตชยับุรี

นายสุเชษฐ์  นวลยัง ตนเอง 18,086.00 18,086.00 xxxxxx7626
นางภาษิตา  มาสวัสด์ิ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx4702 ตรวจสุขภาพเบกิค่าผู้ปว่ยนอกไม่ได้

12 รร.ปัญญาวุธ
นางส่องแสง  อินทองแก้ว มารดา นางสุก  คงเรือง 250.00 250.00 xxxxxx9906

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



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
13 รร.พัทลุงพิทยาคม

นางเนาวรัตน์  ขุนทอง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7406
นางณัฐกานต์  ศรีทวี ตนเอง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx2062

14 รร.ตะโหมด
นางอรสา  ชูรักษ์ บุตร ดช.กิตติพิชญ์  ชูรักษ์ 1,478.00 xxxxxx2258

ดญ.ณัฏฐมณฑ์  ชูรักษ์ 422.00 1,900.00 
นายทวี  ทองเมฆ มารดา นางเอียด  ทองเมฆ 670.00 670.00 xxxxxx9161
นางสมพิศ  เพ็ชรอ่อน ตนเอง 900.00 900.00 xxxxxx5501 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางวรรณ  ด้วงเอียด ตนเอง 900.00 xxxxxx8799 ตรวจสุขภาพประจ าปี

545.00 1,445.00 
นางประทีป  สุขสวัสด์ิ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx5368 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายธนรัฐ  เกื้อหนุน ตนเอง 310.00 xxxxxx0157 ตรวจสุขภาพประจ าปี

มารดา นางอัมภา  เกื้อหนุน 1,600.00 1,910.00 
นางสุภาพร  ก้อนเรือง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7491 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางยุพา  เพชรรัตน์ ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx6735 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางรุ่งระวี  สาเหล็ม ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx3230 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางเพ็ญแข  ชูสง่า ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx2946
นางสังวาย์  ทองปี้ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx9704
นางศศิธร  ชนะสิทธิ์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx0254
นางนัยนา  หมื่นห่อ ตนเอง 780.00 xxxxxx6607

มารดา นางประคอง  ณ ชาตรี 1,310.00 2,090.00 
นายสนิท  สุวรรณขาว ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx4279
นางสุภัทรา  แมนยี ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6067
นางชอ้อน  อภัยจิตต์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6440
นางสาวสุธัญญา  ข านุ้ย ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx9371
นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx2797
นางสาวโรยทราย  เกยีรติเดช ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx2897
นางพรเพ็ญ  นกทวี ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1037
นายสันติชัย  เสมือนใจ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7680
นางธนิตา  กิ้มเส้ง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx2414
นายส าเริง  ตาแก้ว ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx5481
นางสาวจันทร์นารี  เขียดแกว้ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx1771
นางพัชรี  ลักษณะคชา ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx6481
นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์ ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx6453
นางอรวรรณ  นกหมุด ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx5713
นางวันเพ็ญ  วังช่วย ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx2006
นางสาวศศิประภา  ไชยวงค์ ตนเอง 310.00 310.00 xxxxxx2295
รวมทัง้สิ้น 78,326.00 78,326.00 



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

นางวรรณี  ธรรมชาติ บิดา นายอารีย์  รอดพิษัติ 1,620.00 1,620.00 xxxxxx4129
2 รร.ขนุทะเลวิทยาคม

นางสาวจิตรา  เภรีพาส ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx3798
3 รร.นบพิต าวิทยา

นางนิรัตน์  หอมทิพย์ บุตร นายพรพพิฒัน์  หอมทพิย์ 130.00 130.00 xxxxxx0135
นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ ตนเอง 2,770.00 2,770.00 xxxxxx8192

4 รร.เสาธงวิทยา
นายวิชาญ  พรหมศร บุตร นส.ธนพร  พรหมศร 1,663.00 1,663.00 xxxxxx6733

5 รร.วิเชยีรประชาสรรค์
นายรัตตัญญู  ศรีไชย บุตร ดญ.ศรีนครินทร์  ศรีไชย 522.00 522.00 xxxxxx2919

6 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ
นายเมทา  โอลาพฤกษ์ บิดา นายประมวล  โอลาพฤกษ์ 560.00 560.00 xxxxxx6942

7 รร.เทพราชพิทยาสรรค์
นายสุวิทย์  ชลสินธุ์ คู่สมรส นส.อาภรณ์  ขุนฤทธิแ์กว้ 9,305.00 9,305.00 xxxxxx9892

8 รร.เฉลิมราชฯ
นางเบญจมาศ  มะห์โมดี มารดา นางบวน  บูรณะพล 17,265.00 17,265.00 xxxxxx4217

9 รร.โศภณคณาภรณ์
นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม มารดา นายน้อม  ไชยฉิม 100.00 100.00 xxxxxx6487

10 รร.บางขนัวิทยา
นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx8935
นางสาววไลลักษณ์  ดีทองออ่น คู่สมรส นายเทพรัตน์  ดีทองออ่น 738.00 738.00 xxxxxx1022

11 รร.บ้านเกาะวิทยา
นางสาวชฎารัตน ์ ชิวหากาญจน์ ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx5788 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางพัชรี  ภูนฤมิต ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx2547 ตรวจสุขภาพประจ าปี

12 รร.สิชลคุณาธาร
นางสาวนิธิวตี  ทองแท้ บุตร ดช.ชวัลวิทย์  ชูเกตุ 65.00 65.00 xxxxxx3862
นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ ตนเอง 340.00 340.00 xxxxxx0636
นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักด์ิ บิดา นายศิริ  ภูเ่ฉลิมศักด์ิ 250.00 250.00 xxxxxx9954
นางพรรณี  ชัยฤกษ์ ตนเอง 200.00 200.00 xxxxxx2074
นางสาวพกัตร์ผกา  ศรีสวา่ง ตนเอง 400.00 400.00 xxxxxx2183

13 รร.ขนอมพิทยา
นางพชรมน  พรหมคีรี ตนเอง 550.00 550.00 xxxxxx7368

14 รร.ก้างปลาวิทยาคม
นางอุทัย  พิกุลงาม ตนเอง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx3106

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน กันยายน/2563



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ บิดา นายปรีชา  เสริมบุญ 1,970.00 xxxxxx5923

มารดา นางสาวปรียา  รัตนคช 1,100.00 3,070.00 
15 รร.ทุง่สงวิทยา

นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย มารดา นางโชคดี  จันทร์ทัง 960.00 960.00 xxxxxx8892
นางอมรรัตน์  แขดวง มารดา นางสามารถ  ย้อยค า 1,210.00 1,210.00 xxxxxx7013

16 รร.สตรีทุง่สง
นางกรกวีย์  สุจิตะพันธ์ ตนเอง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx9236
นางศุภนุช  ศรีจันทร์ บิดา นายสุรีย์  ศรีจันทร์ 320.00 xxxxxx5433

มารดา นางประไพ  ศรีจันทร์ 624.00 
บุตร นายนนทกร  สุทธิผกาพนั 300.00 1,244.00 

นายจตุพล  วรินทรเวช บิดา นายถวิล  วรินทรเวช 3,250.00 3,250.00 xxxxxx9310
นายไกรศร  ขุนวิเศษ ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx8176

17 รร.เบญจมราชทูิศ
นายสถาพร  แสงระวี ตนเอง 570.00 570.00 xxxxxx2737
นายธวัช  ไกรนุกูล บิดา นายนิยม  ไกรนุกูล 600.00 600.00 xxxxxx3901

18 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์
นายชัยศักด์ิ  คงแก้ว มารดา นางปราณ๊  คงแก้ว 1,000.00 1,000.00 xxxxxx3052
นส.มณฑา  สังข์แก้ว ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx4299 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางสาวพรทิพย์  ทองยามี ตนเอง - - xxxxxx1514 เบกิไมไ่ด้ตามใบเสร็จ

19 รร.เตรียมอุมศึกษาภาคใต้
นายชัยนุรักษ์  ศรีวิสุทธิ์ มารดา นางนวน  ศรีวิสุทธิ์ 1,270.00 1,270.00 xxxxxx1523
นายธนายุทธ  เหล่ือมเภา ตนเอง 380.00 380.00 xxxxxx1105

คู่สมรส นางสาวลัดดาวัลย์  เกื้อกลู - ค่าตรวจสุขภาพคู่สมรสเบกิไม่ได้

20 รร.แหลมราษฎร์บ ารุง
นายประจันทร์  วัฒพรหม ตนเอง 10,583.00 10,583.00 xxxxxx2987

21 รร.พรหมคีรีพิทยาคม
นางลาวัลย์  เอื้อศิริพรฤทธิ์ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx8850 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางลัดดา  ศิริพรหม ตนเอง 3,240.00 3,240.00 xxxxxx1617
นางสุนิสา  พรหมแก้ว ตนเอง 820.00 820.00 xxxxxx6449 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางพิมพ์ชนก  วรรณมาศ บิดา นายสุภาพ  ภูมิสถิตย์ 2,810.00 2,810.00 xxxxxx1588
นางเพชรา  จอมพงศ์ ตนเอง 820.00 820.00 xxxxxx4953 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางปวิตรา  สมถวิล ตนเอง 820.00 820.00 xxxxxx0059 ตรวจสุขภาพประจ าปี

22 รร.เชยีรใหญ่
นางนันทยา  สุวรรณมณี คู่สมรส นางศิริพร  สุวรรณมณี 1,263.50 1,263.50 xxxxxx6649
นางนิตยา  ผลอินทร์ บุตร นายปฏิพัทธ์  ผลอินทร์ 980.00 980.00 xxxxxx5091
นส.ฉันทนา   บุญศรี มารดา นางพิมประไพ บุญศรี 6,365.00 6,365.00 xxxxxx3901
นส.ภูรินารถ  โภคากรณ์ มารดา นางอ าพัน  โภคากรณ์ 280.00 280.00 xxxxxx5697
นางสายหยุด  บุรินทโกษ ตนเอง 825.00 825.00 xxxxxx9415



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
23 รร.ดอนศาลาน า

นางโสภา  เส้งสุ้น มารดา นางระไว  เทพรักษ์ 2,170.00 2,170.00 xxxxxx6763
24 รร.ชะอวดวิทยาคาร

นางชัชฎา  เทพอ านวย ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx0007 ตรวจสุขภาพประจ าปี

25 รร.นาบอน
นางพรพนา  ช่วยรักษา บุตร นส.ธัญชนก  ช่วยรักษา 490.00 490.00 xxxxxx6829

26 รร.โยธินบ ารุง
นางสาวพฐิชญาณ์  สุวรรณรัตน์ มารดา นางจิตรา  สุวรรณรัตน์ 11,424.00 11,424.00 xxxxxx7128

27 รร.หานโพธิ์พิทยาคม
นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล ตนเอง 290.00 290.00 xxxxxx4042

บิดา นายแดง  คงสกุล 9,392.00 9,392.00 
นางฟาริดา  ด้วงดล บิดา นายยะโกบ  ยาชะรัด 320.00 320.00 xxxxxx4058
นางสุจิตรา  หนูสิงห์ ตนเอง 700.00 700.00 xxxxxx5722 ตรวจสุขภาพประจ าปี

รวมทัง้สิ้น 110,724.50 110,724.50 

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

นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์ มารดา นางนวลอนงค์  สุวรรณ์ 3,441.50 3,441.50 xxxxxx3057
2 รร.ชะอวดเคร่งฯ

นายโภไคย์   เกิดโภคา บุตร ดญ.วธูสิริ  เกิดโภคา 4,997.00 4,997.00 xxxxxx5290
3 รร.เชยีรใหญ่สามคัคีวิทยา

นายจ าแลง  ทองคงแก้ว บิดา นายแดง  ทองคงแก้ว 7,699.50 7,699.50 xxxxxx8035
รวมทัง้สิ้น 16,138.00 16,138.00 

ประจ าเดอืน กันยายน/2563
งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยใน)



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางพัฐนภาวรรณ์  พนอ าพน ตนเอง 5,870.00 5,870.00 xxxxxx0876
2 นายพินิจ  เรืองนาค ตนเอง 1,050.00 1,050.00 xxxxxx7818
3 นางอวยพร  นาคะ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx2240 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 นางสุดใจ  ขวัญศรี ตนเอง 130.00 130.00 xxxxxx3690
5 นายมงคล  พัฒนพงศ์ ตนเอง 510.00 510.00 xxxxxx7347
6 นางพวงน้อย  รักษ์ทอง บิดา นายเจียร  พฤกษา 610.00 1,450.00 xxxxxx1971

มารดา นางเขียน  พฤกษา 840.00 
7 นางสาวพจนา  รัตนสิงห์ มารดา นางจามรี  รัตนสิงห์ 2,322.00 2,322.00 xxxxxx4334
8 นางเพลินพิศ  รัตนกรัณฑ์ ตนเอง 1,310.00 1,310.00 xxxxxx3272
9 นายสุชาติ  คงฤทธิ์ ตนเอง 1,335.00 1,335.00 xxxxxx7796
10 นางสาวอุบล  รอดด า ตนเอง 1,880.00 1,880.00 xxxxxx2594
11 นางสาววิภาวี  อุ่นเสียม ตนเอง 23,931.00 23,931.00 xxxxxx9675
12 นางสุภารัตน์  จันทระ ตนเอง 1,150.00 1,150.00 xxxxxx5365
13 นายสุนันท์  จันทระ ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx5148 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

14 นางศิรดา  สันทยากร ตนเอง 1,050.00 1,050.00 xxxxxx7318 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

15 นายทรงวุฒิ  สันตยากร ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx9526 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

16 นางจันทร์ประดับ  บาลทิพย์ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx5536 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

17 นายเฉลิมเกียรติ  อุ่นสุข บุตร นางสาวณัฐริกา  อุ่นสุข 1,365.00 1,365.00 xxxxxx5432
18 นางประทีป  ช่วยพัฒน์ ตนเอง 880.00 880.00 xxxxxx5357 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

19 นางจรูญศรี  ลีละวัฒนพันธ์ ตนเอง 2,110.00 2,110.00 xxxxxx7365
20 นายประศาสน์  วิโรภาส ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx1077 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

21 นายวิชญะ  สินธนากุล ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx5554 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

22 นายทิพย์พร  เกษราพงศ์ ตนเอง 10,500.00 10,500.00 xxxxxx0393
23 นางพณิรัตน์  แสงธรรมวรคุณ ตนเอง 430.00 430.00 xxxxxx1642
24 นางเครือวัลย์  ฉิมดิษฐ์ ตนเอง 510.00 510.00 xxxxxx9022 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

25 นายกิตติ  ดวงศิริ ตนเอง 850.00 850.00 xxxxxx4244 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

26 นางอาภรณ์  บุญชัย ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx4289 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

27 นายธีระ  หนูทอง คู่สมรส นางจริยา  หนูทอง 2,997.00 2,997.00 xxxxxx9374
67,650.00 67,650.00 

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

รวมทัง้สิ้น


