
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายปวิช  เลือดฉิม 1,120.00                     9081286749 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นางนิตยา  ขนุทิพย์ 780.00                        9081582895 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

น.ส.นนัทพร  จิตมนสั 780.00                        9081362844 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นายสมบูรณ์  ขนุทิพย ์ 780.00                        9081582895 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นายสุภทัร  อินทร์แดง 10,500.00                   9081199595 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นางจินตนา  สุพรรณ 7,489.00                     9081315641 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นางวนิดา  เหมะรักษ์ 2,150.00                     9081325469 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นางเสาวนีย ์ สุบรรญณวงศ์ 8,586.00                     9081218298 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นางยพุา  กาแกว้ 1,005.00                     9081333135 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นายอนนัต ์ หนูพฒัน์ 15,369.00                   9081207423 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นางจินตนา  สุพรรณ 1,950.00                     9081315641 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นางดุษฎี  หวงัปาน 13,840.00                   9081361562 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นายสมหมาย  กรดเตม็ 780.00                        9081262475 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ  สพม.พทัลุง

นายพบศิริ  ขวญัเก้ือ 2,168.00                    6607684971 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

น.ส.รัติยา  ทองสีนุช 730.00                       8150126910 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นางจีรนนัท ์ แซมมงคล 20,500.00                  8151247991 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นางจินดา  ไตรภูมิ 610.00                       8150156615 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นางยพุา  ถาวระ 50.00                         8261207528 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

น.ส.ชุติมณฑน์  ผาดแผว้ 2,300.00                    3890287123 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นางสาวกฤษณี  เพชรทอง 600.00                       3631183313 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นางมณฑกานต ์ ตลึงจิตร 3,595.00                    8010411728 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นายสุนทร  ทองเอียด 4,160.00                    8011016881 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นางชนิฎา  จนัทวี 15,220.00                  8261086461 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ

นายจ าแลง  ทองคงแกว้ 10,000.00                  8261408035 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั  สพม.นศ ผูป่้วยใน

นางวนัเพญ็  ด าแกว้ 1,050.00                     8260156903 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ ผูป่้วยนอก สพม.นศ

น.ส.ซลัมา  สุมาลี 780.00                        8013073327 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ ผูป่้วยนอก สพม.นศ

น.ส.กตญัชลี  ทองเจือเพชร 1,901.00                     9020526847 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการ ผูป่้วยนอก สพม.พทัลุง

น.ส.กาญจุรี  หม่ืนอกัษร 550.00                        8220120495 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางละเมียด  ยงัสงัข์ 680.00                        9081329693 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

น.ส.วนัเพญ็  ฤทธิวงค์ 310.00                        9131315178 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางพรทิพย ์ อินทรชุมนุม 4,435.00                     9080105155 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางนภาวรรณ  แกว้ทอง 2,450.00                     9131265790 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางธิดา  บุญญานุวตัร 2,450.00                    9849486783 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

ค่ารักษาพยาบาล ประจ าเดอืนสิงหาคม 2565



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางอารีรัตน์  เมืองสง 510.00                        9081352520 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นายธาตรี  สารวงค์ 250.00                        9081147579 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

น.ส.สาวิตรี  อินทร์แป้น 900.00                        9823826986 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางรัญจวน  นิลสุข 562.50                       9080116599 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ 547.00                       9080683388 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

น.ส.ศิริรัตน์  หมาดนุย้ 687.00                       9570604212 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางกญัญานี  บุญเรืองขาว 759.00                        9081575856 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางนุศรา  ลอยคลงั 2,800.00                     9080608556 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

น.ส.ณัฐนิชาร์  อินทร์เหมือน 1,140.00                     9080422401 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางวงศก์ต  สงัขเ์สน 780.00                        9081190482 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นายชาติ  อาษาช านาญ 2,850.00                     9081869930 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางวาสนา  พิเคราะห์ 400.00                        9081532669 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง

นางสุมลรัตน์  จิตเท่ียง 780.00                        9260012015 คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการครูในสงักดั สพม .พทัลุง


