
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นายโอภาศ  จิตบรรเจิด ตนเอง 4,560.00 4,560.00 xxxxxx4961
2 นางวิภาวี  อุ่นเสียม ตนเอง 46,997.68 46,997.68 xxxxxx9675

51,557.68 51,557.68 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นายกิจจา  บุญชูวงศ์ ตนเอง 1,890.00 1,890.00 xxxxxx5169
2 นางอรุณ  แก้วพิชัย คู่สมรส นายวัชรชาติ  แก้วพิชัย 360.00 360.00 xxxxxx2024
3 นางสุพิศ  แก้วเฉย ตนเอง 600.00 600.00 xxxxxx6408
4 นายสุเมธ  ไทรทศ ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx9343 ตรวจสุขภาพประจ าปี

5 นางพิณทิพย์  เรืองกลับ ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx7857 ตรวจสุขภาพประจ าปี

6 นายวีรยุทธ์  ศิริพรหม ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx0391 ตรวจสุขภาพประจ าปี

7 นายเชี่ยวบุณย์  ทิชินพงศ์ คู่สมรส นางอุมาพร  ทิชินพงศ์ 710.00 xxxxxx1554
นางอุมาพร  ทิชินพงศ์ 650.00 1,360.00 

8 นายจิณวัฒน์ อักษรชู มารดา นางจวน  อักษรชู 1,100.00 1,100.00 xxxxxx4424
9 นางอุษา  พนังนุวงศ์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00 xxxxxx3968
10 นางนิรมล  ก าไลทอง มารดา นางอาภรณ์  แซ่เล่ียว 2,900.00 2,900.00 xxxxxx8164
11 นางพรรณี  รุ่งเรือง ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx0961
12 นางอุทัยวรรณ  วรรณพงศ์ ตนเอง 250.00 xxxxxx5159

ตนเอง 780.00 ตรวจสุขภาพประจ าปี

บิดา นายชิต  บัวเกตุ 750.00 1,780.00 
13 นายอภินันท์  วรรณพงศ์ ตนเอง 780.00 xxxxxx5853 ตรวจสุขภาพประจ าปี

ตนเอง 250.00 1,030.00 
14 นางรัตนา  รัตนสมบัติ ตนเอง 250.00 xxxxxx7658

คู่สมรส นายสถาพร  รัตนสมบัติ 250.00 500.00 
15 นายพิทักษ์  รัตนวรรณี ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx4444 ตรวจสุขภาพประจ าปี

16 นางเอมอร  ภูข่วัญทอง ตนเอง 620.00 620.00 xxxxxx8608 ตรวจสุขภาพประจ าปี

18,030.00 18,030.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยใน)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2562

 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการบ านาญในสังกัด สพม.12 (ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/2562

 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................



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

นางทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ บิดา นายช านาณ  สืบสาย 1,854.00 xxxxxx2672
มารดา นางอุบล  สืบสาย 77.00 1,931.00 

2 รร.ป่าบอน
นางเกศินี  หนูอุดม มารดา นางช้อย  เกตุชู 690.00 690.00 xxxxxx5338
นางปราณี  ด าช่วย ตนเอง 700.00 700.00 xxxxxx1413 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 รร.กงหราพิชากร
นางสิด๊ะ  ชอบงาม บิดา นายหาม  วุน่ชูแก้ว 1,183.00 xxxxxx3753

มารดา นางหนับส๊ะ  วุน่ชูแก้ว 1,620.00 2,803.00 
นายสนธยา  หนูมาก บิดา นายสมพร  หนูมาก 8,000.00 8,000.00 xxxxxx3860

4 รร.สตรีพัทลุง
นส.ณัฎฐกัญญา  ขาวมาก ตนเอง 1,470.00 xxxxxx0829

บิดา นายธม  ขาวมาก 490.00 1,960.00 
ธัญญารัตน์  สังข์วิสุทธิ์ ตนเอง 199.00 xxxxxx8135

บุตร ดญ.ลัลณ์ลลิน  สังข์วิสุทธิ์ 170.00 
บุตร ดญ.นภลดา  สังข์วิสุทธิ์ 107.00 476.00 

นางสุพรรณี  สุขทอง บุตร ดญ.พิชญาภัค  สุขทอง 250.00 250.00 xxxxxx5327
นส.วิระตน์  จิตเนียม บิดา นายภาค  จิตเนียม 1,450.00 xxxxxx3193

มารดา นางอารีย์  จิตเนียม 140.00 1,590.00 
5 รร.ประภัสสรรังสิต

นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์ ตนเอง 140.00 140.00 xxxxxx8823
นส.พนม  ช่วยจันทร์ มารดา นางพราก  ช่วยจันทร์ 250.00 250.00 xxxxxx0366
นายสมปอง  หนูรัตน์ บิดา นายคลาด  หนูรัตน์ 400.00 400.00 xxxxxx6266

6 รร.ตะแพน
นางปนดา  บัวแก้ว ตนเอง 1,730.00 xxxxxx0976

บิดา นายคล่อง  จิตมงคล 350.00 2,080.00 
บุตร ดช.ชวกร  บัวแก้ว 1,180.00 

ดช.ชวนนท์  บัวแก้ว 220.00 1,400.00 
ตนเอง 1,650.00 
บุตร ดช.ชวกร  บัวแก้ว 850.00 2,500.00 

ตนเอง 1,250.00 1,250.00 
7 รร.ปัญญาวุธ

นางส่องแสง  อินทองแก้ว มารดา นางสุก  คงเรือง 530.00 530.00 xxxxxx9906

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12(พัทลุง)
ประจ าเดอืน ธันวาคม/ 2562

 เลขทีฏ่ีกา ................./.....................



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
8 รร.วชริธรรมฯ

นายเจษฎา  เล่ียนกัตวา ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6708 ตรวจสุขภาพประจ าปี

นางอารีรัตน์  เมืองสง ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx2520 ตรวจสุขภาพประจ าปี

9 รร.ปากพะยูน
นางจิราพร  จุลพันธ์ บิดา นายเทิม่  นวลชาย 1,110.00 xxxxxx8204

มารดา นางแวว  นวลชาย 440.00 1,550.00 
10 รร.นิคมควนขนุน

นายสิทธิกร  มาตนุมัต ตนเอง 250.00 xxxxxx5781
บุตร ดญ.รัชดา  มาตนุมัต 50.00 300.00 

นายศรายุธ  ศรีสุวรรณ ตนเอง 610.00 610.00 xxxxxx4642 ตรวจสุขภาพประจ าปี

11 รร.ควนขนุน
นางอรพิน  หนูแสง มารดา นางก้วน  กาญจนะรัตน์ 1,821.00 1,821.00 xxxxxx9854
นางวรรณี  พลคง มารดา นางเวียง  ทองบัว 5,000.00 5,000.00 xxxxxx6939
นส.สุมิตรา  หนูช่วย ตนเอง 1,300.00 xxxxxx1971

บิดา นายเคียน  หนูช่วย 70.00 
มารดา นางนิยม  หนูช่วย 5,000.00 6,370.00 

นางอุไรวรรณ  เรืองเพชร บิดา นายชัยสิทธิ ์ เรืองเพชร 200.00 200.00 xxxxxx3742
รวมทัง้สิ้น 44,561.00 44,561.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
สพม.12 27,087.50 

1 นางละอองทิพย์  บุณยเกยีรติ บิดา นายประทวน  พิณกุล 4,343.00 xxxxxx9521
บิดา นายประทวน  พิณกุล 7,374.00 
บิดา นายประทวน  พิณกุล 9,517.50 
บิดา นายประทวน  พิณกุล 5,853.00 27,087.50 

รวม 27,087.50 27,087.50 (สองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12 
ประจ าเดอืน ธันวาคม/ 2562

 เลขทีฏ่ีกา.................................


