
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางละอองทิพย ์ บุณยเกียรติ 8,827.00 xxxxxx9521 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการในสงักดั ป่วยใน

นส.สุวณี  สงวนโสตร์ 50.00 xxxxxx8721 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการในสงักดั ป่วยนอก

นางสมนึก  สงทิพย์ 940.00 xxxxxx7094 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการในสงักดั ป่วยนอก

นายบุญเศียร  คงเคลา้ 6,484.00 xxxxxx1048 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยใน

นางสมฤดี  บุญสิน 8,400.00 xxxxxx7367 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยใน

นายเดชา  เปล่งแสง 6,250.00 xxxxxx5173 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยใน

นางพวงเพชร  เปล่งแสง 2,655.50 xxxxxx9922 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยใน

นางจ าเนียร  เจริญพร 9,000.00 xxxxxx8500 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยใน

นางวนัดี  บุญปลูก 930.00 xxxxxx2793 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางราณี  วิชยัดิษฐ์ 3,000.00 xxxxxx6927 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายประสิทธ์ิ  กฐินทิพย์ 270.00 xxxxxx1080 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางละเมียด  ดินเด็ม 1,500.00 xxxxxx1760 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสุนิดา  รัตนโกมล 3,000.00 xxxxxx2990 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสายจิต  พนัธรักษ์ 1,350.00 xxxxxx3333 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายกิตติ  ดวงศิริ 850.00 xxxxxx4244 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสาวพรทิพย ์ สุวพนัธ์ 3,780.00 xxxxxx2703 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางโสภา  บุญด า 1,045.00 xxxxxx6990 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสาวสุพร  กุศลสกุล 620.00 xxxxxx6122 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสมยา  อภิมาตติกุล 810.00 xxxxxx8645 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางวิไล  ด าวงศ์ 6,160.00 xxxxxx4923 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางบวัคล่ี   จงหวงั 2,080.00 xxxxxx6341 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายพีระพงศ ์ รัตนสุภา 1,850.00 xxxxxx5701 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสุทธารมณ์  ตน้สุริยวงศ์ 830.00 xxxxxx8098 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางจุฑารัตน์  สงสุรินทร์ 400.00 xxxxxx4763 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางพนัธ์รัตน์  สุขสวา่ง 780.00 xxxxxx4604 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางภิรมย ์ จอเอียด 950.00 xxxxxx2762 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายสมชยั  ขวญัสุวรรณ 750.00 xxxxxx9807 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางสายจิต  พนัธรักษ์ 3,391.00 xxxxxx3333 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายกิตติศกัด์ิ  อุบล 1,620.00 xxxxxx0475 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางกุลณพชัร  นิลสลบั 930.00 xxxxxx1631 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายช านาญ  น านาผล 850.00 xxxxxx8661 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางกาญจนา  สวนกูล 1,050.00 xxxxxx3663 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นางจรัสศรี  ส้มเขียวหวาน 700.00 xxxxxx9561 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

คา่รักษาพยาบาลประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางสุพรรณี  แกว้ส่ีดวง 700.00                               xxxxxx9767 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายนิคม  ทองรักษ์ 10,460.00                          xxxxxx9276 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายจรัส  นวลเล่ือน 235.00                               xxxxxx2162 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการบ านาญ ป่วยนอก

นายสุริยา  บุญยงั 110.00                               xxxxxx6211 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางภมร  พลเพชร 200.00                               xxxxxx7761 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางส่องแสง  อินทองแกว้ 250.00                               xxxxxx9906 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางสมศรี  อินทรกนิฎฐ์ 250.00                               xxxxxx0602 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายสิทธิกร  มาตนุมตั 278.00                               xxxxxx5781 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางนุศรา  ลอยคลงั 340.00                               xxxxxx8556 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางจิตรา  คงแกว้ 340.00                               xxxxxx7652 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายสรณ์  นามสังข์ 356.00                               xxxxxx4185 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นส.วจัราพร  ไชยตรี 400.00                               xxxxxx1046 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายสุเทพ  เรืองคลา้ย 463.00                               xxxxxx7907 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นส.นิศาชล  มธัยม 600.00                               xxxxxx9423 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางไมตรี  ช่วยนิมิตร 700.00                               xxxxxx8894 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายสรณ์  นามสังข์ 758.00                               xxxxxx4185 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นส.ศิริวรรณ  ญาณสังฆพนัธ์ 780.00                               xxxxxx9684 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางศิริรักษ ์ เกิดขมุทอง 800.00                               xxxxxx7970 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายสาโรจน์  แกว้เขียด 888.00                               xxxxxx5960 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นส.พิชญก์านต ์ นวลแกว้ 920.00                               xxxxxx1523 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นส.สุนิสา  รัตนพนัธ์ 1,200.00                            xxxxxx2935 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายโชคสุวิชยั  สุภาพาส 1,290.00                            xxxxxx9261 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นส.ลกัษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ 1,640.00                            xxxxxx0868 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางสุจิตรา  มีรุ่งเรือง 1,845.00                            xxxxxx6831 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นายโสภา  สุขพุ่ม 2,197.00                            xxxxxx9873 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นางวรรณี  พลคง 4,800.00                            xxxxxx6939 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูพทัลุง ป่วยนอก

นส.นนัทช์นก  เสือด า 400.00                               xxxxxx0750 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นายสุธี  พนัธุ์พิพฒัน์ 2,464.00                            xxxxxx9376 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นางจินตนา  สนทะมิโน 4,090.50                            xxxxxx3060 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นางพิมลรัตน์  รัฐธรรม 5,283.00                            xxxxxx3414 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นางชุลีพร  หมนัเร๊ะ 5,740.00                            xxxxxx4060 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นายชากริช  สมยัสงฆ์ 10,297.00                          xxxxxx7729 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยใน

นางภาวณี  รัตนสมบูรณ์ 184.00                               xxxxxx5877 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางจุติพร  ชาญณรงค์ 200.00                               xxxxxx2951 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นางณชัปภา  นิยมผล 200.00                               xxxxxx3097 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.วนัเพญ็  หตัถประดิษฐ 400.00                               xxxxxx0520 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.จนัทนา  เมืองเสน 450.00                               xxxxxx6103 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางอารมย ์ รัตนบรรดาล 460.00                               xxxxxx2688 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางมนทกานติ  ยะโก๊ะ 480.00                               xxxxxx2216 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายปรีชา  ปัญญานฤพล 550.00                               xxxxxx5236 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.อรัญญา  เหมมาน 570.00                               xxxxxx4320 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.ดวงตา  ดวงมุสิก 620.00                               xxxxxx7956 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.ปัทมา แกว้แดง 620.00                               xxxxxx1039 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นรางสุกญัญา  รัตนสุภา 620.00                               xxxxxx1886 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.วรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ 640.00                               xxxxxx6390 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางนงนภสั  ชนะปรีชากุล 680.00                               xxxxxx7889 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางกรวีย ์ สุจิตะพนัธ์ 688.00                               xxxxxx9236 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางวิยะดา  สงเสน 695.00                               xxxxxx5441 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.นิวรณ์  ผิวกระดา้ง 760.00                               xxxxxx4148 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายทวีศีกด์ิ  รัตนจิตต์ 770.00                               xxxxxx9132 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.อภิรดี  นุ่นวิเชียร 780.00                               xxxxxx1960 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางอุไรวรรณ   จงจิตต์ 780.00                               xxxxxx2609 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางจินตนา  วรรคจนัทร์ 780.00                               xxxxxx1470 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายกนัตพงษ ์ ศิริแกว้ 780.00                               xxxxxx1271 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางจิตรา  สังขเ์ก้ือ 800.00                               xxxxxx7580 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางนปภสั  ยางแกว้ 880.00                               xxxxxx2601 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.แพรพรรณ  ทองมาก 884.00                               xxxxxx4067 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.สุพรรณิกา  รุจิวณิชยก์ุล 920.00                               xxxxxx7444 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายอดิศกัด์ิ  บุญพิศ 936.00                               xxxxxx3737 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางสุดใจ   จนัทร์นวล 980.00                               xxxxxx6302 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางเบญจมาศ  มะห์โมดี 980.00                               xxxxxx4217 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.ปนฏัฐา  สังสุข 1,005.00                            xxxxxx8351 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางนิภา  ใหม่ชุม 1,020.00                            xxxxxx1858 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางอรนงค ์ ทองนุ่น 1,050.00                            xxxxxx0772 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายคมฑวตั  รักษาพล 1,130.00                            xxxxxx4955 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางพทัธนนัท ์ มหทัธนธีรวงศ์ 1,170.00                            xxxxxx5291 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.เสาวลกัษณ์  พระสงฆ์ 1,190.00                            xxxxxx8479 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.สุจารีย ์ ภู่เฉลิมศกัด์ิ 1,200.00                            xxxxxx9954 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
นายชากริช  สมยัสงฆ์ 1,236.00                            xxxxxx7729 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.วิบูลยศ์รี  มีเสน 1,260.00                            xxxxxx6529 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 1,730.00                            xxxxxx8192 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.กญัจนพร  พรมแกว้ 1,871.00                            xxxxxx8605 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางบุณยกร  อินทร์แกว้ศรี 2,000.00                            xxxxxx6496 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายสมมาศ  หนูแกว้ 2,000.00                            xxxxxx1901 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางจินตก์ญัญา  พงศน์าคินทร์ 2,359.00                            xxxxxx5736 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายสมศกัด์ิ  ไหมแกว้ 2,800.00                            xxxxxx1204 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นส.เนตรกมล  แกว้หวาน 3,100.00                            xxxxxx8743 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางธญัญชล  จิระภคัฆนากร 3,621.00                            xxxxxx0578 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางณฏัฐชล  จนัทร์สุวรรณ์ 6,000.00                            xxxxxx3361 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายสุคนธ์  สุขขา 6,061.00                            xxxxxx0030 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางบุษรา  ทองมณี 8,000.00                            xxxxxx6348 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นายสมศกัด์ิ  ทองค า 8,000.00                            xxxxxx6509 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางนวมน  สามคัคี 8,210.25                            xxxxxx2132 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก

นางจนัทร์จิรา  เจย้เปร้ียว 181,502.00                        xxxxxx8696 เบิกค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการครูนครศรีธรรมราช ป่วยนอก


