
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
1 สกสค. โรงพยาบาลครู ตนเอง 850.00              ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

2 สกสค. โรงพยาบาลครู ตนเอง 850.00 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

3 สกสค. โรงพยาบาลครู ตนเอง 850.00 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

4 สกสค. โรงพยาบาลครู ตนเอง 850.00 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

5 น.ส.วณี  ณ พัทลุง ตนเอง 780.00              780.00              9081207172 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

6 นางจันทร์เพ็ญ  รักชุม ตนเอง 780.00              780.00              9081207091 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

7 นางสุรัตน ์ กลุประสูติ ตนเอง 980.00 980.00              9081190385 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

8 นางสุภารัตน ์ จันทระ ตนเอง 780.00 780.00              8011405365 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

9 นายสุนนัท์  จันทระ ตนเอง 780.00 780.00              8011485148 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

10 นายช านาญ  น านาผล ตนเอง 850.00 850.00              8011968661 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

11 นางจรูญ  เพชรคง ตนเอง 2,560.00 2,560.00           9081169432 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

12 นางสุนยี์  เนาว์สุวรรณ บดิา 656.00 656.00              9080611166 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

13 น.ส.จริยา  ล่ิมศรีวิไล ตนเอง 2,000.00 2,000.00           9081189190 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

14 นางสุประวีณ์  ภู่ คู่สมรส 4,152.00 4,152.00           8151286830 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

15 นายเชีย่วบณุย์  ทิชินพงศ์ คู่สมรส 5,580.00 5,580.00           8011141554 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

16 นางรัตนา  รัตนสมบติั คู่สมรส 1,400.00 1,400.00           8011217658 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

17 น.ส.วิไล  เปาะทองค า มารดา 4,700.00 4,700.00           8010055336 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

18 นางเสาวนยี์  สุบรรณวงศ์ ตนเอง 4,138.00 4,138.00           9081218298 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

19 นางวีรวรรณ  วงศ์พิศาล ตนเอง 330.00 330.00              8011490133 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

20 นางสุพิศ  ธรสิทธุ์ ตนเอง 346.00 346.00              8161659370 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

21 นางณัฐนนัท์  เดชารัตน์ บดิา 6,600.00 6,600.00           8141021133 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

22 นายไพบลูย์  ยกชม ตนเอง 1,831.00 1,831.00           8021122099 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ป่วยนอก

23 นางธนศิรา  ชูขันธ์ มารดา 5,593.00 5,593.00           9520057358 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

24 นางสาวปิยลักษณ์  หะริตวัน 7,097.74 7,097.74           8200186989 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

25 นางสาวเกศรินทร์  มหรณพ 3,406.50 3,406.50           8160551479 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

26 นางสาวพรรณรุจ ี ด้วงเกตุ 2,329.50 2,329.50           6778253282 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

27 นางกชทกร  วุฒิมานพ 1,460.00 1,460.00           8280002804 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยใน

28 น.ส.กุลนันท์  ขุนทองจันทร์ ตนเอง 2,756.00 2,756.00           8201346815 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

29 นางโสภา  เพชรแกว้ 280.00 280.00              8261168093 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

30 นางนงรัตน ์ เหมทานนท์ บดิา 3,500.00 3,500.00           9810843968 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

31 นายปฏเิวช  แกว้นาม ตนเอง 1,800.00 1,800.00           9080588636 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

32 นางสุกญัญา  รัตนสุภา ตนเอง 20,708.00 20,708.00         8151091886 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

33 นางนชิกลุ  ใจมนต์ ตนเอง 800.00 800.00              8261220087 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

34 นางจาณิศา  พรหมทอง มารดา 810.00 810.00              4870214091 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

35 นางธนศิรา  ชูขันธ์ บดิา 2,490.00 2,490.00           9520057358 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

36 นางพสัตราภรณ์  แผลงรักษา ตนเอง 2,255.00 2,255.00           8151803509 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

37 นางสุนัญญา  อนันต์ธนานุรักษ์ คู่สมรส 250.00 250.00              8200383016 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

38 นายปราโมทย ์ หอมประกอบ 3,700.00 3,700.00           8261090159 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

39 ส.ต.ต.อภรัิกษ ์ ชุมชาติ ตนเอง 240.00 240.00              4870589559 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

40 นางสาวพนดิา  อนิณรงค์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00           8131207250 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

41 นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ ตนเอง 3,000.00 3,000.00           8011808192 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

42 นางนรัิตน ์ หอมทิพย์ ตนเอง 2,250.00 2,250.00           8220250135 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

43 นางพรทิพย์  อปุถัมภ์ บตุร 1,850.00 1,850.00           8161231648 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

3,400.00           0590377469
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ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
44 นางวธัญญู  ทองเหลือ ตนเอง 1,300.00 1,300.00           8161328889 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

45 นายสมใจ  จันสุกสี ตนเอง 10,500.00 10,500.00         8220314869 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

46 นางสาวณัฎฐณิชา  สินทอง(สุทธวิริิวรรณ) 880.00 880.00              8010548790 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

47 นายธนาวิทย์  ใจเด็ด มารดา 1,300.00 1,300.00           8013053377 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

48 นางจีรารัตน ์ เด่ียวกลุ ตนเอง 1,324.00 1,324.00           8011947133 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

49 นางจีรารัตน ์ เด่ียวกลุ ตนเอง 138.00 138.00              8011947133 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

50 นางจีรารัตน ์ เด่ียวกลุ ตนเอง 805.00 805.00              8011947133 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

51 นายจีรวิทย์  ม่ันคงวัฒนะ มารดา 1,120.00 1,120.00           8151413891 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

52 น.ส.แพรพรรณ  ทองมาก ตนเอง 5,552.00 5,552.00           8131244067 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

53 สกสค โรงพยาบาลครู ตนเอง 850.00 850.00              590377469 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

54 นางละเมยีด  ยังสังข์ บดิา 900.00 900.00              9081329693 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

55 น.ส.สุนศิา  ศรีหนสุูด มารดา 1,450.00 1,450.00           9086642789 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

56 นายตะวัน  เหมอืนชู ตนเอง 250.00 250.00              9080588636 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

57 นายสนอง  หมาดเหล่ บดิา 991.00 991.00              9083034690 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

58 นางทิยาภรณ์  รักษายศ คู่สมรส 140.00 140.00              9570176199 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

59 น.ส.อ าพร  สุวรรณโล บดิา 2,542.00 2,542.00           9261172474 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

60 นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ บตุร 190.00 190.00              9080683388 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

61 นางสุชาดา  ชูสุคนธ์ มารดา 120.00 120.00              9080683388 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

62 นางจินตนา  ใจตรง ตนเอง 3,310.00 3,310.00           9804398222 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

63 นายธธีชั  เหมือนพรรณราย 2,824.00 2,824.00           9081455389 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

64 นางทิพย์วัลย์ ศรีเกตุ บดิา 220.00 220.00              9160262672 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

65 นางศิริรักษ ์ เกดิขุมทอง ตนเอง 1,700.00 1,700.00           9131247970 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

66 นางปราณี  หนทูอง ตนเอง 780.00 780.00              9081465368 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

67 นางนศุรา  ลอยคลัง มารดา 350.00 350.00              9080608556 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

68 นายโชติ  จิตขาว บตุร 520.00 520.00              9370179119 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

69 นางบงัอร  ทองสง ตนเอง 1,050.00 1,050.00           9081785281 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

70 นางพรรณี  ปทัมาวิไล 7,510.50 7,510.50           8281023651 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ปว่ยใน

71 นางสุพิศ  ธรสิทธุ์ 12,000.00 12,000.00         8161659370 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญ ปว่ยใน

72 โรงพยาบาลหวัไทร 34,120.00 34,120.00         8021409304 ค่ารักษาพยาบาล(ตรวจสุขภาพ) ป่วยนอก

73 นายธีรพล  ชนะภยั 713.00 713.00              9260221986 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

74 นางสาวกติติมา  โอพั่ง 1,200.00 1,200.00           4870534029 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

75 นายอดุม  เจริญผล 500.00 500.00              8150212469 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

76 นางจีรารัตน ์ เด่ียวกลุ 225.00 225.00              8011947133 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

77 นางขวัญศิริ  อนิทฤทธิ์ 550.00 550.00              9824090843 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

78 นางณหทัย  อนจุร 1,680.00 1,680.00           8151185619 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

79 นางอทุัย  พิกลุงาน 865.00 865.00              8151283106 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

80 นางสุจิตรา  นิม่นวล 100.00 100.00              8261405540 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครู สพม.นศ ป่วยนอก

รวม 212,788.24 212,788.24 (สองแสนหน่ึงหมืน่สองพันเจด็ร้อยแปดสบิแปดบาทยีส่บิสีส่ตางค์)


