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

1 นางเพ็ญ  เสมอภพ ตนเอง 120.00 120.00 xxxxxx3859
รวม 120.00 120.00 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 นางเพลินพิศ  รัตนกรัณฑ์ ตนเอง 680.00 xxxxxx7950
2 นางสาวนฤมล  เอื้อปกรณ์ชัย ตนเอง 870.00 xxxxxx6624
3 นายสัมฤทธิ ์ หอมหวน ตนเอง 250.00 xxxxxx9302
4 นางวิจิตร  จิตรพิศาล ตนเอง 3,925.00 xxxxxx0954
5 นายด าหริ  สกุลวิโรจน์ คู่สมรส นางเอริสา   สกุลวิโรจน์ 1,190.00 xxxxxx5512
6 นายสันติ  เจริญกุลพานิช ตนเอง 1,790.00 xxxxxx6893

8,705.00 - 

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

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12 
ประจ าเดอืน เมษายน/2563

(หน่ึงร้อยยี่สิบบาทถ้วน)



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ ชื่อ-สกุล จ านวนเงนิ รวมเงิน เลขทีบ่ัญชี หมายเหตุ
1 รร.อุดมวิทยายน 591.00 

นายปรีชา  รักษ์พุทธิ ตนเอง 110.00 110.00 xxxxxx1820
2 รร.นิคมควนขนุน 1,681.00 

นายศรายุธ  ศรีสุวรรณ ตนเอง 110.00 110.00 xxxxxx4642
นางพนิดา  สุขพงษ์ ตนเอง 70.00 xxxxxx5224

คู่สมรส นายพงศ์เกียรติ  สุขพงษ์ 140.00 
บุตร ดญ.กานต์สิณี  สุขพงษ์ 161.00 371.00 

3 รร.ประชาบ ารุง 1,980.00 
นางภมร  พลเพชร มารดา นางอ้อน  ศรีราชยา 200.00 200.00 xxxxxx7761
นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง ตนเอง 1,000.00 1,000.00 xxxxxx7970
นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์ ตนเอง 200.00 xxxxxx2605

บุตร ดช.ณฐกฤต  ไชยรัตน์ 200.00 400.00 
4 รร.ควนพระสาครินทร์ 12,900.00 

นายสุจินต์  นุ่นด า บิดา นายจัด  นุ่นด า 380.00 380.00 xxxxxx1947
5 รร.พนางตงุ 12,835.00 

นายธีธัช  เหมือนพรรณราย คู่สมรส นางจริาภรณ์  เหมือนพรรณราย 1,900.00 1,900.00 xxxxxx5389
นายพรประสิทธิ ์ พุฒเจริญ ตนเอง 3,949.00 3,949.00 xxxxxx2595
นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์ ตนเอง 6,421.00 6,421.00 xxxxxx9960

6 รร.สตรีพัทลุง 33,621.00 

นางรัตนา  ขันทโรจน์ มารดา นางพุม่  ชูสมัคร 250.00 250.00 xxxxxx3868
7 รร.วชริธรรมสถิต 33,371.00 

นายชาตรี  สารวงศ์ คู่สมรส นายอารีย์  สารวงศ์ 315.00 315.00 xxxxxx7579
8 รร.ตะโหมด 33,056.00 

นางสาวสุพร อิสโม ตนเอง 40.00 xxxxxx3379
มารดา นางพิน  อิสโม 525.00 565.00 ค่าตรวจสุขภาพมารดาเบิกไม่ได้

นายสัญญา  แก้วสม บิดา นายลอย  แก้วสม 633.00 633.00 xxxxxx7374
นายธนรัฐ  เกื้อหนุน บุตร ดญ.สุชาพชิญ์  เกือ้หนุน 800.00 800.00 xxxxxx0157
นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี บิดา นายปรีชา  นกทวี 490.00 490.00 xxxxxx1037
นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว บิดา นายปราโมช  ทองแก้ว 2,244.00 2,244.00 xxxxxx2797
นางธนิตา  กิ้มเส้ง บุตร นส.อิสรียา  สิงห์เนี่ยว 4,093.00 4,093.00 xxxxxx2414

24,231.00 24,231.00 

ประจ าเดอืน พฤษภาคม/2563

รวมทัง้สิ้น

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ของขา้ราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.12(พัทลุง)



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

นางกรรณิกา  นิ่มนวล คู่สมรส นายนิรันดร  นิ่มนวล 19,323.00 19,323.00 xxxxxx3484
2 รร.พิปูนสังฆรักษ์ฯ

นางสัมพันธ์  ด่ันสกุล ตนเอง 5,202.00 5,202.00 xxxxxx1743
3 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

นางชุลีพร  หมันเร๊ะ บิดา นายสมัย  ชลธาร 4,249.00 4,249.00 xxxxxx4060
4 รร.เบญจมราชทูิศ

นางภารตี  สตางค์มงคล มารดา นางวาสนา  หนูสังข์ 1,570.00 1,570.00 xxxxxx8525

5 รร.ท่านครญารฯ
นายคมฑวัต  รักษาพล บิดา นายสมนึก  รักษาพล 400.00 400.00 xxxxxx4955

6 รร.ฉลองรัฐฯ
นายสมพล  บริสุทธิ์ คู่สมรส นางสาวอบุลรัตน์  บริสุทธิ์ 840.00 840.00 xxxxxx9771
นางวนิดา  สาลีพันธ์ ตนเอง 280.00 280.00 xxxxxx5701

7 รร.เตรียมอุดมฯ
นางสาววันเพ็ญ  หตัถประดิษฐ์ มารดา นางเหล๊ะ  เสริมวาที 450.00 450.00 xxxxxx0520
นางสาวไมตรี  รักซ้อน มารดา นางอุ่นเรือน  รักซ้อน 5,700.00 5,700.00 xxxxxx8007

8 รร.ตรีนิมติรฯ
นางธนภรณ์  ฉายประทีป มารดา นางผ่อง  นาคะ 700.00 700.00 xxxxxx2777

9 รร.วิเชยีรประชาสรรค์
นางกรรณิการ์  นิ่มนวล คู่สมรส นายนิรันดร  นิ่มนวล 15,600.00 15,600.00 xxxxxx3484

10 รร.เฉลิมราชฯ
นางธันยาลักษณ์  สุจิพงศ์ มารดา นางจวน  สมพันธ์ 800.00 800.00 xxxxxx6158

11 รรพรหมคีรีฯ
นางลัดดา  ศิริพรหม ตนเอง 3,600.00 3,600.00 xxxxxx1617

58,714.00 58,714.00 

งบหน้ารายละเอียดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการครู นครศรีธรรมราช  (ประเภทผู้ป่วยนอก)
ประจ าเดอืน พฤษภาคม/2563

รวมทัง้สิ้น


