
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางบวัคล่ี  จงหวัง ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6341 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 นางรัตนา  รัตนสมบติั ตนเอง 250.00 500.00 xxxxxx7658
คู่สมรส นายสถาพร  รัตนสมบติั 250.00 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 นายเฉลิมชัย  กลับดี ตนเอง 730.00 730.00 xxxxxx6252 ตรวจสุขภาพประจ าปี

4 นางประทมุพร  จันทร์ภกัดี ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx4181 ตรวจสุขภาพประจ าปี

5 นางวิไลวรรณ  ทิพยโสธร ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx9335 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นางเยาวนารถ  จันธุรต ตนเอง 650.00 650.00 xxxxxx5510
7 นางราน ี เทพหนู ตนเอง 812.00 812.00 xxxxxx6656
8 นางสายจิต  พันธรักษ์ บดิา นายจวน  ชูโลก 2,539.00 2,539.00 xxxxxx3333
9 นางราน ี เทพหนู ตนเอง 2,820.00 2,820.00 xxxxxx6656
10 นายสมไชย  ขวัญสุวรรณ ตนเอง 810.00 810.00 xxxxxx9807 ตรวจสุขภาพประจ าปี

11 นางเพ็ญศรี  หอยสกลุ ตนเอง 15,519.00 15,519.00 xxxxxx9386
12 นางปราถนา  พรหมกมล ตนเอง 840.00 840.00 xxxxxx4822 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นายสมจิต  พรหมกมล ตนเอง 840.00 840.00 xxxxxx4830 ตรวจสุขภาพประจ าปี

13 นายวินยั  สุขราษฎร์ ตนเอง 13,550.00 13,550.00 xxxxxx9604
14 นางพิณวัฒน์  แสงธรรมวรคุณ ตนเอง 885.00 885.00 xxxxxx1642
15 นางสารี  ณรงค์ทิพย์ ตนเอง 1,300.00 1,300.00 xxxxxx7247
16 นายจิตร  สุวรรณชวลิต ตนเอง 2,880.00 2,880.00 xxxxxx3644
17 นางเบญจมาศ  ทวยเจริญ ตนเอง 13,500.00 13,500.00 xxxxxx1521
18 นางรัตนา  รัตนสมบติั ตนเอง 500.00 1,000.00 xxxxxx7658

คู่สมรส นายสถาพร  รัตนสมบติั 500.00 
19 นางอรุณ  แกว้พิชัย ตนเอง 120.00 120.00 xxxxxx2024
20 นายพิทักษ ์ รัตนวรรณี ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx4444 ตรวจสุขภาพประจ าปี

21 นางเบญจพิศ  พรหมสุวรรณ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6475 ตรวจสุขภาพประจ าปี

22 นายเดชา  เปล่งแสง ตนเอง 11,906.00 11,906.00 xxxxxx5173
23 นางผกามาศ  พรหมอนิทร์ ตนเอง 720.00 720.00 xxxxxx7269 ตรวจสุขภาพประจ าปี

24 นางสาวอรชร  ตราชู ตนเอง 850.00 3,100.00 xxxxxx8738 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2,250.00 ค่ารักษาพยาบาลรายการอื่นๆ

25 นางยุพิน  เพชรศรีเงิน ตนเอง 370.00 370.00 xxxxxx2975
26 นางจ าเนยีน  เปล่ียนจันทร์ บดิา นายข า  เปล่ียนจันทร์ 11,110.00 11,110.00 xxxxxx1571
27 นางวิภาวี  อุน่เสียม ตนเอง 330.00 330.00 xxxxxx9675

90,601.00 90,601.00 

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
สพม.12 1,190.00 

1 นางสุมาลี  คงชู ตนเอง 460.00 460.00 xxxxxx7581 ตรวจสุขภาพประจ าปี

2 นางกชทกร  วุฒิมานพ ตนเอง 730.00 1,030.00 xxxxxx2804 ตรวจสุขภาพประจ าปี

บดิา นายมนญู  วุฒิมานพ 300.00 
รวม 1,490.00 1,490.00 

รวมทัง้สิน้

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ปว่ยนอก ของขา้ราชการและลกูจา้งประจ าในสงักัด สพม.12 
ประจ าเดอืน พฤศจกิาย  2563

(หน่ึงพันสีร่้อยเก้าสบิบาทถ้วน)

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.12 (ปว่ยนอก)
ประจ าเดอืน พฤศจกิายน  2563



ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 นางพรรณี  ปทัมาวิไล มารดา นางจาย  ปทัมาวิไล 18,000.00         18,000.00         xxxxxx3651
2 นางสรินยา  ตุลยศักด์ิ มารดา นางดะ  ลิมงั 11,800.00         11,800.00         xxxxxx4151

29,800.00 29,800.00 

งบหน้ารายละเอียดเบกิเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสงักัด สพม.12 (ปว่ยใน)
ประจ าเดอืน พฤศจกิาย  2563

รวมทัง้สิน้


