
ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสรินยา  ตุลยศกัด์ิ xxxxxx4151 8,600.00                       

นางประพฤติดี  เอ้ียวซิโป xxxxxx1737 5,260.00                       

นายปัญญา  พลายชุม xxxxxx3183 5,675.50                       

นางเสาวลกัษณ์  จุลโพธ์ิ xxxxxx7442 21,000.00                     

นางพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์ xxxxxx7128 9,835.50                       

น.ส.วรัญญา  แกว้ล่องลอย xxxxxx6934 10,029.00                     

นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป xxxxxx5621 780.00                          

นางสาวยพุยงค ์ เกตุแกว้ xxxxxx8485 980.00                          

นางวนัเพญ็  ด าแกว้ xxxxxx6903 480.00                          

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก xxxxxx3613 850.00                          

นายเฉลิมเกียติ  อุ่นสุข xxxxxx5432 1,340.00                       

นางวลยัภรณ์  พิมเสน xxxxxx3037 4,000.00                       

นางจกัรกมล  สุจินตโ์ณ xxxxxx9400 1,120.00                       

นายสุจินต ์ พิมเสน xxxxxx7474 3,790.00                       

นางสุคนธ์  มณีฉาย xxxxxx3215 870.00                          

นายอิสร่อเฝน  บิลหล๊ะแตะ๊ xxxxxx2991 830.00                          

นางกิจจา  คุณวลัลี xxxxxx2671 1,330.00                       

นายปรีชา  ธรฤทธ์ิ xxxxxx7126 10,980.00                     

นางจรัสศรี  ส้มเขียวหวาน xxxxxx9561 3,160.00                       

นายสุนนัท ์ จนัทระ xxxxxx5148 900.00                          

นางนวลพรรณ  อภิสิทธิวงศ์ xxxxxx6648 1,490.00                       

นางสมศรี  บุรีภกัดี xxxxxx2866 580.00                          

นายบุญเยีย่ม  วิเศษสิงห์ xxxxxx0959 4,380.00                       

นายชลอ  ลาชโรจ์ xxxxxx9137 730.00                          

นายสาทก  จนัทร์อุดม xxxxxx7294 650.00                          

นางสุภารัตน์  จนัทระ xxxxxx5365 900.00                          

นางสาวเพญ็ศรี  สุทรีวงศ์ xxxxxx9067 405.00                          

นายเสรี  นาคเทวญั xxxxxx7601 2,170.00                       

นางโสภา  บุญด า xxxxxx6990 7,400.00                       

ค่ำรักษำพยำบำล



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางเยาวนารถ  จนัธุรต xxxxxx5510 1,995.00                       

นางวลยัภรณ์  พิมเสน xxxxxx3037 890.00                          

นายบณัฑิต  แกว้บุญส่ง xxxxxx1447 750.00                          

นายบุญเยีย่ม  วิเศษสิงห์ xxxxxx0959 3,820.00                       

นายสุคลีป  ครุฑทอง xxxxxx0019 780.00                          

นางอรุณ  แกว้พิชยั xxxxxx2024 1,030.00                       

นางออ้ยอบ  สิทธิพล xxxxxx0737 670.00                          

นายพงศกัด์ิ  ลีละวฒันพนัธ์ xxxxxx6411 2,345.00                       

นางวิภาวี  อุ่นเสียม xxxxxx9675 850.00                          

นายเอกพล  ทองพลาย xxxxxx8516 1,100.00                       

นางสุรีรัตน์  มณีนิล xxxxxx5724 250.00                          

นางประคอง  คงสุวรรณ xxxxxx4235 1,000.00                       

นางละเมียด  ยงัสังข์ xxxxxx9693 740.00                          

นางสุดใจ  ขวญัศรี xxxxxx3690 165.00                          

น.ส.ชยัพร  แหละหีม xxxxxx5685 250.00                          

น.ส.บุญยา  หอยสกุล xxxxxx8657 732.00                          

นางทิพวรรณ  ทองขาว xxxxxx2016 1,031.00                       

นางวงเดือน  เทพรักษ์ xxxxxx3568 15,300.00                     

นางเพญ็แข  ชูสง่า xxxxxx2946 140.00                          

นางรุ่งระวี  สาเหล็ม xxxxxx3230 2,000.00                       

นางสาวพรเพญ็  นกทวี xxxxxx1037 472.00                          

นางสุภทัรา  แมนยี xxxxxx6067 700.00                          

นายสมพงศ ์ บุญชรัตน์ xxxxxx9434 1,038.00                       

นายธนรัฐ   เก้ือหนุน xxxxxx0157 730.00                          

นางสาวสุธญัญา  ข  านุย้ xxxxxx9371 350.00                          

นางปวีณา  ทรงเดชะ xxxxxx5229 120.00                          

นางภาษิตา  มาสวสัด์ิ xxxxxx4702 27,980.00                     

นางส่องแสง  อินทองแกว้ xxxxxx9906 330.00                          

นางแสงเดือน  ชูม่ิง xxxxxx5895 170.00                          

นางปารีดา  ชยัสุโข xxxxxx3187 170.00                          



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางสาวพนม  ช่วยจนัทร์ xxxxxx0366 250.00                          

นางลีลาวลัย ์ พร้อมมูล xxxxxx8257 261.00                          

นายสัญญา  แกว้สม xxxxxx7374 303.00                          

นางชนิสรา  พยคัพนัธ์ xxxxxx7202 560.00                          

นางส ารวย  ดาวดวง xxxxxx6984 600.00                          

นายราตรี  มีศรี xxxxxx6933 618.00                          

นายธนรัฐ   เก้ือหนุน xxxxxx0157 780.00                          

นายอุดมศกัด์ิ  บุณยาดิศยั xxxxxx0907 850.00                          

นายสมบูรณ์  ขนุทิพย์ xxxxxx3976 850.00                          

นายฉลอง  ชนะสิทธ์ิ xxxxxx4246 1,290.00                       

น.ส.โรยทราย  เกียติเดช xxxxxx2897 1,300.00                       

นางสุภทัรา  แมนยี xxxxxx6067 1,300.00                       

นางสังวาล  ทองป้ี xxxxxx9704 3,000.00                       

นางพชัรี  ลกัษณะเดชา xxxxxx6481 3,000.00                       

นายโศภน  รัตนะ xxxxxx8313 3,414.00                       

นางเพญ็นภา  คูวิบูลยศิ์ลป์ xxxxxx6709 150.00                          

วา่ท่ีร้อยตรีฐิติพงศ ์ ใหมทอง xxxxxx6319 240.00                          

นางสาวพรรณรุจี  ดว้งเกตุ xxxxxx3282 250.00                          

นางณฎัฐ์กานดา  หนูนิล xxxxxx9205 250.00                          

นายจรัส  ขนุณรงค์ xxxxxx9945 490.00                          

นายสมจิตร  จนัทา xxxxxx4273 500.00                          

นางสาวมณัฑนา  รัตนบุรี xxxxxx0670 520.00                          

นางรัตนภรณ์  เรืองรุก xxxxxx8882 531.00                          

นางกษมาวดี  ก าลงัเก้ือ xxxxxx3120 600.00                          

นางสาววรรณวิโรจณ์  ศรีพฒุ xxxxxx6390 620.00                          

นายอภิชยั  ณ. นคร xxxxxx3621 680.00                          

นายสงบ  บุญกอง xxxxxx7585 730.00                          

นายเด่นวฒัน  สักคุนา xxxxxx3513 730.00                          

นางอมรรัตน์  รัตนะ xxxxxx3979 740.00                          

นายวรรโชค  ไหมทอง xxxxxx6772 750.00                          



ช่ือ เลขทีบั่ญชี จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

นางเกษศิรินทร์  นาคสง xxxxxx6843 790.00                          

นางสาวนงเยาว ์ มาศมาลยั xxxxxx3236 800.00                          

นางสาวนิวร  ผิวกระดา้ง xxxxxx4148 860.00                          

น.ส.แพรพรรณ  ทองมาก xxxxxx4067 884.00                          

นางพิมพกานต ์ รัชูล xxxxxx5228 900.00                          

นางจินตรัตน์  ทิพยสุ์ขมุ xxxxxx6560 920.00                          

นางสุจิตร  จุติยนต์ xxxxxx6363 930.00                          

นายจรูญ  แซ่เหลียว xxxxxx6442 988.00                          

นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม xxxxxx3134 1,000.00                       

นางจินดา  ไตรภูมิ xxxxxx6615 1,000.00                       

นางสุคนธ์  บุรัมพฤกษ์ xxxxxx4802 1,030.00                       

นางนฎัฐพร  บุญกอง xxxxxx4254 1,097.00                       

นางสุภาณี  พรหมราช xxxxxx2363 1,152.00                       

นายไพโรจน์  ขตัสากาญจน์ xxxxxx2091 1,250.00                       

นางทิพวลัย ์ นางนวล xxxxxx3583 1,550.00                       

นายพิเชษฐ์  สุขไกรไทย xxxxxx1837 1,628.00                       

นางแพรวพรรณ  ศรทอง xxxxxx1061 1,700.00                       

นางละออ  ชนกชนกุล xxxxxx1420 2,050.00                       

นางจิรนนัท ์ เรืองรุก xxxxxx2130 2,400.00                       

นางจงจิต  รุ่งเรือง xxxxxx9025 2,742.50                       

นายสมบติั  ยศกิจ xxxxxx3255 2,800.00                       

นายณรงค ์ ต  าปาน xxxxxx6063 3,150.00                       

นางสาวสุเชาวนี  รัตนพนัธ์ xxxxxx9427 3,150.00                       

นางณฏัฐณิชา  สุทธิวิริวรรณ xxxxxx8790 3,275.00                       

นางสาวญัญพิดา  จงคง xxxxxx7784 5,050.00                       

นางพฒัจิรา  จนัทร์ด า xxxxxx1130 6,450.00                       

นางสุวิมล  ไชยภาวร xxxxxx9382 9,084.00                       

นางทิพวรรณ  สตารัตน์ xxxxxx0118 10,260.00                     

นายวนัชยั  บุญประสพ xxxxxx0866 11,010.00                     

นายศกัด์ิสิทธ์ิ  เหมือนดวง xxxxxx0449 11,455.00                     


