
ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางชลธิชา  ปิยะกาญจน์ ตนเอง 1,725.00  1,725.00  xxxxxx4948

1,725.00 1,725.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางวิภาวี  อุ่นเสียม ตนเอง 12,515.00 12,515.00 xxxxxx9675
2 นางมาลี  บรรจงเมือง ตนเอง 860.00 860.00 xxxxxx5700 ตรวจสุขภาพประจ าปี

3 นางสาวชอ้อน  มัฆาพาฬ ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx1748 ตรวจสุขภาพประจ าปี

มารดา นางหนูเอื้อน  มัฆาพาฬ ตรวจสุขภาพมารดาเบิกไม่ได้

4 นางผาณิตา  ประพันธ์บัณฑิต ตนเอง 4,664.00 4,664.00 xxxxxx3689
5 นางฆระณี  จันทคณางกูร ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx6236 ตรวจสุขภาพประจ าปี

คู่สมรส นายอภิวัฒน์  จันทณากูร ตรวจสุขภาพคู่สมรสเบกิไม่ได้

6 นางสุประวีณ์  ภู่ คู่สมรส นายภิญโญ  ภู่ 2,170.00 2,170.00 xxxxxx6830
7 นายศุภชัย  ชนะสงคราม ตนเอง 780.00 780.00 xxxxxx7413 ตรวจสุขภาพประจ าปี

8 นางสาววิไล  เปาะทองค า มารดา นางพิน  เปาะทองค า 3,800.00 3,800.00 xxxxxx5336
9 นายส าราญ  แดงงาม ตนเอง 3,124.00 3,124.00 xxxxxx8362
10 นายนิวัฒน์  หนูเกื้อ ตนเอง 740.00 740.00 xxxxxx9642
11 นางจรูญ  เพชรคง ตนเอง 1,720.00 1,720.00 xxxxxx9432
12 นางจักรกมล  สุจินต์โณ ตนเอง 780.00 1,040.00 xxxxxx9400

มารดา นางเขียว  คงมี 260.00 
13 นางวิลาศ  มีจิตร ตนเอง 250.00 250.00 xxxxxx0949
14 นางกิติยา  เลิศพยับ ตนเอง 1,300.00 1,300.00 xxxxxx3226
15 นางวิไล  เจริญกุลพานิช ตนเอง 980.00 980.00 xxxxxx0148

35,703.00 35,703.00 รวมทัง้สิ้น

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

รวมทัง้สิ้น

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



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.ป่าบอนพิทยาคม 8,400.00 

นายสมเกียรติ  คงสีปาน บิดา นายสว่าง  คงสีปาน 6,000.00 6,000.00 xxxxxx1073
2 รร.ควนพระสาครินทร์ 2,700.00 

นางสาวนิศาชล  มัธยม ตนเอง 1,520.00 1,520.00 xxxxxx9423
3 รร.กงหราพิชากร 1,400.00 

นายกันต์ธร  ขาวแย้ม ตนเอง 530.00 530.00 xxxxxx2070
นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด บิดา นายเริน  พรหมปลัด 200.00 350.00 xxxxxx4485

มารดา นางเจ๊าะ  พรหมปลัด 150.00 
4 รร.ประชาบ ารุง 1,875.00 

นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง ตนเอง 300.00 300.00 xxxxxx7970
5 รร.ป่าพะยอมพิทยาคม 1,575.00 

นางเจริญลักษณ์  เหมือนจันทร์ มารดา นางนิยม  สุขไข่ 220.00 220.00 xxxxxx4630
นางสาวอิงอร  ชัยเพชร ตนเอง 780.00 1,355.00 xxxxxx3414

มารดา นางเสง่ียม  ชัยเพชร 575.00 
10,275.00 10,275.00 

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

นางวันเพ็ญ  บุญศาสตร์ ตนเอง 6,937.00 6,937.00 xxxxxx2107
2 รร.เตรยีมอุดมศึกษาภาคใต้

นายณัฐชัย  สมจิต ตนเอง 5,000.00 5,000.00 xxxxxx8774
นางอรัญญา  ยกล้วน ตนเอง 3,088.50 3,088.50 xxxxxx5468

3 รร.คงคาประชารักษ์
นายพยัส  คีรีพันธุ์ บุตร ดช.บรรณวฒัน์  คีรีพันธุ์ 280.00 1,790.00 xxxxxx9324

บุตร ดญ.นัทข์หทัย  คีรีพันธุ์ 1,510.00 
4 รร.สตรีทุง่สง

นางสาวอรพิน  เพชรอาวุธ มารดา นางบุญเชือ้  เพชรอาวธุ 4,367.50 4,367.50 xxxxxx6855
5 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ

นางวรรณา  มีศิริ มารดา นางละม้าย  มีศิริ 17,000.00 38,000.00 xxxxxx6661
มารดา นางละม้าย  มีศิริ 21,000.00 

59,183.00 59,183.00 

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยใน)
ประจ าเดอืน มถุินายน/2563

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



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

นายจรัส  ขุนณรงค์ คู่สมรส นางสาวธัญญรัตน์  ขนุณรงค์ 6,826.25 7,626.00 xxxxxx9945
บุตร ดช.ชญณพฑัฒ์  ขุนณรงค์ 799.75 

2 รร.ร่อนพิบูลย์ฯ
นายบุญเอก  นวลล่อง มารดา นางเรือน  นวลล่อง 13,500.00 13,500.00 xxxxxx5757

3 รร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์
นางมนัสขวัญ  รักษา บุตร ดช.กิตติพศ  รักษา 598.00 598.00 xxxxxx6765
นางศุภกาญจน์  ขวัญหลี บุตร ดญ.รัตนาภรณ์  ขวัญหลี 423.00 423.00 xxxxxx5948

4 รร.สตรีทุง่สง
นายจุติ  ชนะกุล ตนเอง 870.00 870.00 xxxxxx0025
นางปาริชาติ  สุขแก้ว ตนเอง 715.00 715.00 xxxxxx7671
นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์ บิดา นายวิญญู   วิเชยีรนพรัตน์ 365.00 365.00 xxxxxx7819

5 รร.เฉลิมพระเกียรตฯิ
นายจรูญ  บุญล้อม มารดา นางเอียด  บุญล้อม 1,850.00 1,850.00 xxxxxx5882

6 รร.เบญจมราชทูิศ
นางภารดี  สตางค์มงคล มารดา วาสนา  หนูสังข์ 650.00 650.00 xxxxxx8525

7 รร.ก้างปลาวิทยา
นางณหทัย  อนุจร ตนเอง 1,700.00 1,700.00 xxxxxx5619
นางอุทัย   พิกุลงาม ตนเอง 860.00 860.00 xxxxxx3106
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ มารดา นางสาวปรียา  รัตนคช 1,350.00 1,350.00 xxxxxx5923

8 รร.สิชลคุณาธาร
นางจารุ  หนูชนะจิตร บิดา นายโรจน์  ชุมโรย 21,050.00 21,050.00 xxxxxx6037
นางสาวอุดมศรี  บัวแก้ว ตนเอง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx2935

9 รร.เตรียมอุดมฯ
นางเกษศิรินทร์  นาคสง มารดา นางมาลี  ชลสิทธิ์ 250.00 670.00 xxxxxx6843

บุตร นางสาวชุติมณฑน์  นาคสง 420.00 
10 รร.สระแก้วรัตนวิทย์

นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ตนเอง 480.00 480.00 xxxxxx4148
53,707.00 53,707.00 รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน มถุินายน/2563


