
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสาวพรทิพย ์ เกิดสม 500.00                               xxxxxx2223 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการในสังกดั ป่วยนอก

นายชาญณรงค ์ รัตนบุรี 250.00                               xxxxxx8369 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการในสังกดั ป่วยนอก

นางศรีสุดา  แสงแกว้ 590.00                               xxxxxx3397 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางมยรีุ  ส าเภาพล 980.00                               xxxxxx7510 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายมงคลมณีรัตน์  ส าเภาพล 780.00                               xxxxxx6476 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสาวสารี  สุวรรณโชติ 4,446.00                            xxxxxx3131 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางวิภาวี  อุ่นเสียม 18,275.00                          xxxxxx9675 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางอารีย ์ ชนะกาญจน์ 350.00                               xxxxxx3133 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสาววลี  สรวงพนากุล 700.00                               xxxxxx4768 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางรัตนา  รัตนสมบติั 500.00                               xxxxxx7658 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายสาโรจน์  อองแกว้ 2,130.00                            xxxxxx4105 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางวสาวอุไรวรรณ  แซ่หล่ิม 945.00                               xxxxxx6131 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายจรูญ  เพชรคง 1,960.00                            xxxxxx9432 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายโอภาส  จิตบรรเจิด 5,150.00                            xxxxxx4961 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยใน

นายโอภาส  จิตบรรเจิด 5,175.00                            xxxxxx4961 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยใน

นายสรายทุธ  หมดัหละ 5,645.00                            xxxxxx7527 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางนภาวรรณ   แกว้ทอง 1,048.00                            xxxxxx5790 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางวารุณี  รอเกต 940.00                               xxxxxx1337 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางปารีดา  ชยัสุโข 279.00                               xxxxxx3187 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางกรองกาญจน์  ตุลโน 740.00                               xxxxxx9237 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายชาตรี  สารวงศ์ 350.00                               xxxxxx7579 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางลิดาวรรณ  เดชสง 760.00                               xxxxxx3361 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางละเมียด  ยงัสังข์ 1,580.00                            xxxxxx9693 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางสาวิตรี  อินทร์แป้น 685.00                               xxxxxx6986 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายธนรัฐ  เก้ือหนุน 1,550.00                            xxxxxx0157 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางพรทิพย ์ อินทรชุมนุม 1,750.00                            xxxxxx5155 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายเจริญ  เอียดชุม 420.00                               xxxxxx9142 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายธวชัชยั  บุญผลา 3,105.00                            xxxxxx9741 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางอิงอร  นาคศูนย์ 6,738.50                            xxxxxx3069 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นางสุพาภร  วฒิุเศรษฐ์ 5,302.00                            xxxxxx8606 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นางพชัรินทร์  รัชชะ 10,987.00                          xxxxxx0928 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นาฃสาววิไลลกัษณ์  ปลอดเถาว์ 400.00                               xxxxxx0185 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางจงจิต  รุ่งเรือง 3,710.00                            xxxxxx9025 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาลประจ าเดอืนมีนาคม 2563



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางจนัทร์จิรา  เจย้เปร้ียว 181,502.00                        xxxxxx8696 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางณหทยั  อนุจร 1,700.00                            xxxxxx5619 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางนิภาาภรณ์  นาคฤทธ์ิ 990.00                               xxxxxx1665 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางปาริชาติ  สุขแกว้ 690.00                               xxxxxx7671 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางปาริชาติ  สุขแกว้ 1,030.00                            xxxxxx7671 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางพชัรา  วฒัพรหม 860.00                               xxxxxx6112 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางพศันี  สนธิคุณ 2,264.00                            xxxxxx1080 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางมยรุฉตัร  เก้ือนุย้ 1,600.00                            xxxxxx8892 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก 920.00                               xxxxxx8882 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางราตรี  ทองเมือง 16,050.00                          xxxxxx0378 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางวิลาด  พรหมเกิด 780.00                               xxxxxx4713 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางศรณฐัภคัชน์  สืบพสุวรรณ 280.00                               xxxxxx4199 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางศุภทัรชา  วงศส์วา่ง 825.00                               xxxxxx8088 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสนิฎา  วงศสิ์ริยามาศ 320.00                               xxxxxx2672 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวกญัจนพร  พรหมแกว้ 740.00                               xxxxxx8605 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวเกศศิรินทร์  มหวรรณพ 3,000.00                            xxxxxx1479 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวจุรีรัตน์  เสนา 1,010.00                            xxxxxx3732 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวชวนี  ปุริโสดม 1,750.00                            xxxxxx5973 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวนาตยา  วรรณมาศ 1,690.00                            xxxxxx8394 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวไมตรี  รักซ้อน 7,200.00                            xxxxxx8007 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด 5,434.00                            xxxxxx5519 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวโสพิช  ปลอดเขียว 980.00                               xxxxxx7741 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 1,850.00                            xxxxxx5923 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสุพตัรา  แคลว้ภยั 5,329.00                            xxxxxx2617 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 780.00                               xxxxxx3044 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางอมรรัตน์  แขดวง 1,780.00                            xxxxxx7013 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางอาทิตยา  เจย้ทอง 358.00                               xxxxxx5192 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางอุทยั  พิกุลงาม 800.00                               xxxxxx3106 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายกิตติพงษ ์พรหมณะ 780.00                               xxxxxx4016 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายโกเวท  อมัพกานนท 4,800.00                            xxxxxx6133 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายจารึก  สุทิน 1,060.00                            xxxxxx2173 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายธรรมนูญ  ศรีนุรัตน์ 920.00                               xxxxxx4518 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายประจกัษ ์ วฒัพรหม 1,020.00                            xxxxxx2987 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายสมพล  บริสุทธ์ิ 623.00                               xxxxxx9771 ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก


