
ล ำดบั เลขทีบั่ญชี ช่ือบัญชี  จ ำนวนเงิน
1 xxxxxx3613 รพ.ทหารผ่านศึก 87,880.00                
2 xxxxxx2278 รพ.ควนขนุน 47,260.00                
3 xxxxxx5232 นางจิตติมา  วชิระพงษ์ 620.00                     
4 xxxxxx2173 นายจารึก  สุทิน 620.00                     
5 xxxxxx4955 นายคมฑรัต  รักษาพล 600.00                     
6 xxxxxx1617 นางลดัดา  ศิริพรหม 3,520.00                  
7 xxxxxx4254 นางณฎัฐพร  บุญกอง 330.00                     
8 xxxxxx8125 นส.ญานิศา  สุจเสน 442.00                     
9 xxxxxx1715 นางศิริจนัทร์  รัตนะ 700.00                     

10 xxxxxx2878 นางรัตนา  วิเวกรวงทอง 12,056.50                
11 xxxxxx2183 นายปชานนท ์ ชนะราวี 1,461.00                  
12 xxxxxx3022 นส.นตัธ์ชนนัต ์ สุวรรณชนะ 160.00                     
13 xxxxxx9301 นางอนุ  แสงแกว้ 6,050.00                  
14 xxxxxx8860 นายศุภชยั  ขนอม 1,190.00                  
15 xxxxxx2752 นางเสาวลกัษณ์  ทองเหลือ 840.00                     
16 xxxxxx5091 นางนิตยา  ผลอินทร์ 910.00                     
17 xxxxxx0452 นางปัทมพร  คงทอง 8,000.00                  
18 xxxxxx0547 นส.สุจิตรา  ภู่ภกัดีพนัธ์ 414.00                     
19 xxxxxx3232 นางเติมทิพย ์ นิชลานนท์ 760.00                     
20 xxxxxx8397 นางศศิกานต ์ ศรีสวสัด์ิ 2,260.00                  
21 xxxxxx9292 นส.จนัทร์ทิพย ์ รอดมา 940.00                     
22 xxxxxx2993 นางเพญ็ทิพย ์ สังขรัตน์ 10,000.00                
23 xxxxxx9330 นางภทัรา  ชายวงศ์ 2,396.50                  
24 xxxxxx8872 นางชุติมา  ชูแกว้ 286.00                     

ค่ำรักษำพยำบำล



25 xxxxxx8996 นส.ปิยนุช  ชูดว้ง 490.00                     
26 xxxxxx1947 นายสุจินต ์ นุ่นด า 410.00                     
27 xxxxxx0115 นส.หรรษา  คงทอง 330.00                     
28 xxxxxx9647 นส.ภิรัญญา  อินถิติ 3,648.00                  
29 xxxxxx2741 นายสราวฒิุ  ลกัษณะคชา 326.00                     
30 xxxxxx8562 นางอารีย ์ อุดหลี 1,200.00                  
31 xxxxxx2474 นส.อ าพร  สุวรรณโล 780.00                     
32 xxxxxx9689 นางส ารวย  สุวรรณโณ 780.00                     
33 xxxxxx5919 นางรังสิมา  บวัแกว้ 780.00                     
34 xxxxxx1434 นางฉลวย  ณรงคร์าช 1,989.00                  
35 xxxxxx0521 นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ 780.00                     
36 xxxxxx1337 นางวารุณี  รอเกต 810.00                     
37 xxxxxx3322 นางวนิดา  ศรีชูทอง 589.00                     
38 xxxxxx9239 นางสุกลัยา  เกษตรกาลาม์ 780.00                     
39 xxxxxx2778 นางสุพิศ  เน้ือเอ่ียม 2,580.00                  
40 xxxxxx8636 นายตะวนั  เหมือนชู 1,080.00                  
41 xxxxxx9808 นางจุดาลกัษณ์  ศรีโยธา 354.00                     
42 xxxxxx9467 นส.สุนีย ์ ทองไซร์ 200.00                     
43 xxxxxx6462 นางณาตยา  มโนทศัน์ 250.00                     
44 xxxxxx8889 นส.นิศาชล  สูบผอม 250.00                     
45 xxxxxx8947 นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย 2,490.00                  
46 xxxxxx5722 นายมงคล  สืบวงศ์ 780.00                     
47 xxxxxx3414 นส.อิงอร  ชยัเพชร 775.00                     
48 xxxxxx8947 นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย 1,300.00                  
49 xxxxxx9866 นส.อุไร  นิตยป์ราณ 1,300.00                  
50 xxxxxx4595 นส.ประทุมทิพย ์ หกหนู 1,300.00                  



51 xxxxxx3414 นส.อิงอร  ชยัเพชร 1,300.00                  
52 xxxxxx2047 นางเรวดี  ดีกล่อม 1,300.00                  
53 xxxxxx1732 นางส ารวย  ดาวดวง 1,300.00                  
54 xxxxxx8198 นางส าอางค ์ รัตนพนัธ์ 1,300.00                  
55 xxxxxx1202 นางประนอม  คงหนู 1,300.00                  
56 xxxxxx6146 นส.จงดี  ศรีอินทร์ 1,300.00                  
57 xxxxxx8657 นส.บุญยา  หอยสกุล 980.00                     
58 xxxxxx3425 นายมู่ห ่าหมดั  หีมเขียว 610.00                     
59 xxxxxx5713 นางอรวรรณ  นกหมุด 3,000.00                  
60 xxxxxx2258 นางอรสา  ชูรักษ์ 2,250.00                  
61 xxxxxx4389 นายประเสริฐ  บุญชู 600.00                     
62 xxxxxx0311 นางอุษณีย ์ จนัทร์สุวรรณ 1,050.00                  
63 xxxxxx2505 นายจรูญ  บุญสถิตย์ 2,080.00                  
64 xxxxxx1101 นางพนัธิภา  รุจิวณิชยก์ุล 500.00                     
65 xxxxxx6702 นายสมพร  พลูเพ่ิม 3,429.00                  
66 xxxxxx3025 นางอฏัฐพร  วิไลศรี 620.00                     
67 xxxxxx7486 นางนงลกัษณ์  แผว้พนัธ์ชู 850.00                     
68 xxxxxx9437 นายพิชยั  เอียดใหญ่ 1,610.00                  
69 xxxxxx3910 นางสุภาพ  สุคนธชาติ 510.00                     
70 xxxxxx3085 นางวิลาศ  จนัทร์ณรงค์ 893.00                     
71 xxxxxx9109 นางอารี  ใจเยน็ 830.00                     
72 xxxxxx2802 นส.สุวนิตย ์ จุลวจัน์ 610.00                     
73 xxxxxx9807 นายสมไชย  ขวญัสุวรรณ 1,350.00                  
74 xxxxxx6023 นายวินยั  สุกใส 12,000.00                
75 xxxxxx6990 นางโสภา  บุญค า 490.00                     
76 xxxxxx0954 นางกนกพร  เดชสโร 250.00                     



77 xxxxxx4604 นางพนัธ์รัตน์  สุขสวา่ง 1,767.00                  
78 xxxxxx0954 นางกนกพร  เดชสโร 11,000.00                
79 xxxxxx4961 นายโอภาส  จิตบรรเจิด 7,735.00                  
80 xxxxxx4863 นางวิภาวี  อุ่นเสียม 78,919.21                
81 xxxxxx0092 นายสมชาย  เพช็รข า 500.00                     
82 xxxxxx3621 นายอภิชยั  ณ นคร 800.00                     
83 xxxxxx5319 นายสุรชยั  แสนภกัดี 1,000.00                  
84 xxxxxx7956 นส.ดวงตา  ดวงมุสิก 175.00                     
85 xxxxxx1076 นายเสนอ  หม่อมพิบูลย์ 2,390.00                  
86 xxxxxx4506 นางผกากรอง  โยธารักษ์ 620.00                     
87 xxxxxx8525 นางภารตี  สตางคม์งคล 380.00                     
88 xxxxxx1663 นายอดิศกัด์ิ  ผสมบุญ 320.00                     
89 xxxxxx0882 นส.วาสนา  ภู่ทรัพยมี์ 480.00                     
90 xxxxxx9609 นายศตวรรษ  เหมทานนท์ 320.00                     
91 xxxxxx7550 นส.กิตติญา  ชยัฤกษ์ 1,210.00                  
92 xxxxxx1010 นางพชัรินทร์  เจสา 250.00                     
93 xxxxxx3044 นางจุลีพร  ภู่พงศเ์พช็ร 300.00                     
94 xxxxxx0955 นางภูษิตา  มีสวสัด์ิ 2,635.00                  
95 xxxxxx6236 นายบณัฑิต  พรหมณะ 25,391.00                
96 xxxxxx9009 นางสุนิสา  เพียรดี 280.00                     
97 xxxxxx5621 นส.สาคร  สุภทัรประทีป 26,500.00                
98 xxxxxx7528 นางยพุา  ถาวระ 420.00                     
99 xxxxxx0230 วา่ท่ีร้อยตรี ผดุงศกัด์ิ  เชาวช่์วงเหล็ก 830.00                     

100 xxxxxx6390 นส.วรรณวิโรจน์  ศรีพฒุ 970.00                     
101 xxxxxx7671 นางปาริชาติ  สุขแกว้ 2,571.00                  
102 xxxxxx2183 นส.พกัตร์ผกา  ศรีสวา่ง 800.00                     



103 xxxxxx0565 นางสลิล  สุขแสน 1,040.00                  
104 xxxxxx1474 นางช่อทิพย ์ ใจแจง้ 2,750.00                  
105 xxxxxx8415 นางทศันีย ์ สัขเนาว์ 1,700.00                  
106 xxxxxx3465 นส.ฤทยั  สุขเกษม 499.00                     
107 xxxxxx5719 นางปฏิมา  สุพงษวิ์บูลพนัธ์ 900.00                     
108 xxxxxx6760 นางกนกวรรณ  แสงระวี 150.00                     
109 xxxxxx9721 นางสุภาพ  เสถียร 1,400.00                  
110 xxxxxx5061 นายนิพนัธ์  มณีสม 602.00                     
111 xxxxxx5186 วา่ท่ี รต.อคัรเดช  สินภิบาล 2,375.00                  
112 xxxxxx9478 นส.ชนนิกานต ์ จิตโสภา 263.00                     
113 xxxxxx8107 นางนพคุณ  พลูสวสัด์ิ 3,000.00                  
114 xxxxxx1895 นางสายใจ  พลเดช 3,000.00                  
115 xxxxxx3106 นางอุทยั  พิกุลงาม 600.00                     
116 xxxxxx3891 นายจีรวิทย ์ มัน่คงวฒันา 680.00                     
117 xxxxxx4105 นายสาโรจน์  อองแกว้ 6,000.00                  
118 xxxxxx0636 นส.จุฑารัตน์  สังขนุกิจ 6,673.50                  
119 xxxxxx8358 นายจตุพร  มัน่คง 16,597.50                
120 xxxxxx9629 นางวนัดี  แป้นสุข ฮอฟสตาด 5,759.00                  
121 xxxxxx4321 นส.จิตสุภา  พริกคง 750.00                     
122 xxxxxx7148 นางศิริพร  สุขนุย้ 218.00                     
123 xxxxxx1037 นส.พรเพญ็  นกทวี 827.00                     
124 xxxxxx1765 นายสุรชน  น่ิมดวง 3,000.00                  
125 xxxxxx3361 นางลิดาวรรณ  เดชสง 1,000.00                  
126 xxxxxx0366 นายนิยม  กาวชู 2,565.00                  
127 xxxxxx9423 นส.นิศาชล  มธัยม 1,920.00                  
128 xxxxxx1820 นายปรีชา  รักษพ์ทุธ์ิ 1,060.00                  



129 xxxxxx0616 นางกานติมา  ไหมคง 780.00                     
130 xxxxxx3187 นางฟารีดา  ชยัสุโย 780.00                     
131 xxxxxx5225 นางเยาวลกัษณ์  บุญยงั 780.00                     
132 xxxxxx7660 นายชม  รุ่งเรือง 780.00                     
133 xxxxxx5895 นางแสงเดือน  ชูม่ิง 780.00                     
134 xxxxxx5555 นส.สุกญัญา  อินทะนก 780.00                     
135 xxxxxx9930 นายชาติ  อาษาช านาญ 1,490.00                  
136 xxxxxx3082 นางชลินาถ  อาษาช านาญ 270.00                     
137 xxxxxx8556 นางนุศรา  ลอยคลงั 190.00                     
138 xxxxxx2350 นส.เศาวนิตย ์ ดว้งชู 230.00                     
139 xxxxxx3379 นส.สุพร  อิสโม 12,000.00                
140 xxxxxx9642 นายนิวฒัน์  หนูเก้ือ 830.00                     
141 xxxxxx6228 นายปรีชา  โชติก าเกิง 850.00                     
142 xxxxxx1459 นายสมโชค  วรรณเวช 780.00                     
143 xxxxxx2475 นายสมหมาย  กรดเตม็ 1,130.00                  
144 xxxxxx1511 นางวรรณดี  ทองนุ่น 830.00                     
145 xxxxxx9022 นางเครือทิพย ์ ฉิมดิษฐ 850.00                     
146 xxxxxx8831 นายสุขสันต ์ ตระกูลดิษฐ์ 830.00                     
147 xxxxxx7365 นางจรูญศรี  ลีละวฒันพนัธ์ 8,880.00                  
148 xxxxxx2168 นายเสริมศกัด์ิ  ดิษฐปาน 620.00                     
149 xxxxxx2265 นางศรีรัญญา  ดิษฐปาน 820.00                     
150 xxxxxx7725 นางสุนีย ์ ไชยฤกษ์ 740.00                     
151 xxxxxx1360 นายสุระพล  อุ่นใหญ่ 780.00                     
152 xxxxxx9294 นายวชัรา  พรหมศร 730.00                     
153 xxxxxx5714 นส.รัตนารมย ์ อนุจนัทร์ 1,010.00                  
154 xxxxxx8645 นางสมยา  อริมุตติกุล 570.00                     



155 xxxxxx8123 นางแข  รัตนะรัต 6,600.00                  
156 xxxxxx7658 นางรัตนา  รัตนสมบติั 1,000.00                  
157 xxxxxx5173 นายเดชา  เปล่งแสง 12,000.00                
158 xxxxxx9675 นางวิภาวี  อุ่นเสียม 4,350.00                  
159 xxxxxx8738 นส.อรชร  ตราชู 1,510.00                  
160 xxxxxx4461 นายบุญลือ  ขนุทอง 1,389.50                  
161 xxxxxx9675 นางวิภาวี  อุ่นเสียม 15,878.00                
162 xxxxxx9922 นางพวงเพชร  เปล่งแสง 1,075.00                  
163 xxxxxx003634 รพ.สิชล 11,080.00                


