คําชี้แจง
เพื่อความรวดเร็วในการจายคาตอบแทนใหกับ Auditor จึงขอให Auditor สงแบบฟอรม ใบสําคัญรับเงิน
(สปสช.2) มาให สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ลวงหนา โดยให
- สั่ง Print แบบฟอรม ใบสําคัญรับเงิน (สปสช.2) เฉพาะหนาที่เปนชื่อของตัวเองเทานั้น (รวมกันมา 70 คน)
- ในแบบนั้น ไมตองลงวันที-่ เดือน-พ.ศ. ดานบนโดยเด็ดขาด เพราะยังไมทราบวันที่จะจายเงินใหแนชัด

- ลงลายมือชื่อ “ผูรับเงิน” ดานลางอยางเดียวเทานั้น

-เมื่อเสร็จใหสง EMS มาที่
นายไมตรี มูลสาร
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 อาคารไปรษณีย ชั้น 3 ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยสิทธิมาศ วงศสุรเกียรติ์...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลดอนตาล......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนตาล...... จังหวัด.......มุกดาหาร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยสิทธิมาศ วงศสุรเกียรติ์..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 01-D04
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงวรรษมน สายคง...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลมุกดาหาร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร...... จังหวัด.......มุกดาหาร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงวรรษมน สายคง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 02-D13
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงยุวเรศ จันทรเต็ม...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลมุกดาหาร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร...... จังหวัด.......มุกดาหาร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงยุวเรศ จันทรเต็ม..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 03-D12
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงชมพูนชุ เนตรหาญ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลยโสธร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงชมพูนุช เนตรหาญ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 04-D14
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยนิยม ชีพเจริญรัตน...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลยโสธร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยนิยม ชีพเจริญรัตน..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 05-D15
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงลักษมี อึ้งศิรไิ พศาล...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลยโสธร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงลักษมี อึ้งศิรไิ พศาล..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 06-D54
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยจิระวัตร วิเศษสังข...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลเมืองจันทร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองจันทร...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยจิระวัตร วิเศษสังข..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 07-D52
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงชโยมนต พอกทอง...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลขุขันธ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ขุขนั ธ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงชโยมนต พอกทอง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 08-D60
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยเชิดชาติ วิฑูราภรณ...อยูบ านเลขที.่ ...โรงพยาบาลพยุห......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....พยุห. ..... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยเชิดชาติ วิฑูราภรณ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 09-D40
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงรัชดาพร รุงแกว...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลศรีสะเกษ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงรัชดาพร รุงแกว..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 10-D18
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงสิริรตั น อัศวเมธาพันธ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลศรีสะเกษ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงสิรริ ัตน อัศวเมธาพันธ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 11-D19
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงวรรนนา พิมานแพง...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลศรีสะเกษ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงวรรนนา พิมานแพง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 12-D20
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงกรรณิการ สันตะวงศ...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลอํานาจเจริญ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจริญ...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงกรรณิการ สันตะวงศ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 13-D43
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงปาลิดา เครือเชา...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลอํานาจเจริญ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจริญ...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงปาลิดา เครือเชา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 14-D49
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงรัชพร นุตพงษ...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงรัชพร นุตพงษ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 15-D51
ฉบับที่ : 02

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงณัฐิกา วรรณแกว...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลดอนมดแดง......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนมดแดง...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงณัฐกิ า วรรณแกว..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 16-D05
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงณัชชารีย ศิรพงษรัตน...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เดชอุดม...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงณัชชารีย ศิรพงษรัตน..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 17-D22
ฉบับที่ : 02

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงนฤมล หลักรัตน...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลเขื่องใน......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เขื่องใน...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงนฤมล หลักรัตน..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 18-D02
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงประพิศ เทพอารักษกุล...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงประพิศ เทพอารักษกุล..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 19-D55
ฉบับที่ : 02

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยวรวุฒิ ศิวะประภากร...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยวรวุฒิ ศิวะประภากร..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 20-D25
ฉบับที่ : 02

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยศรัณย กิจศรัณย...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยศรัณย กิจศรัณย..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 21-D65
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยอนิวรรต เสงี่ยมศักดิ์...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลอํานาจเจริญ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจริญ...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยอนิวรรต เสงีย่ มศักดิ์..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 22-D45
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงเจษฎา โทนุสนิ ...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงเจษฎา โทนุสิน..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 23-D33
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงภาวินี เหลืองรุงโรจน...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงภาวินี เหลืองรุงโรจน..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 24-D56
ฉบับที่ : 02

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงกอบพร แซจึง...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงกอบพร แซจงึ ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 25-D26
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ...อยูบานเลขที.่ ...โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงกนกวรรณ มิง่ ขวัญ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 26-D23
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงสองหลา จิตแสง...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงสองหลา จิตแสง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 27-D28
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยสุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยสุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 28-D34
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงอังคณา กวิวังสานนท...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงอังคณา กวิวงั สานนท..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 29-D30
ฉบับที่ : 02

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงนุชรดา สามพายวรกิจ...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาล50 พรรษาฯ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงนุชรดา สามพายวรกิจ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 30-D01
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยแสนคม สีหะปญญา...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลวารินชําราบ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารินชําราบ...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยแสนคม สีหะปญญา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 31-D17
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงนนทยา ผูกพันธ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลวารินชําราบ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารินชําราบ...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงนนทยา ผูกพันธ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 32-D16
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยเกรียง วานิศวณะทอง...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลอํานาจเจริญ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจริญ...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

23000

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

23000
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสามพันบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยเกรียง วานิศวณะทอง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 33-D47
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายแพทยปริญญา นพเกา...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลอํานาจเจริญ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจริญ...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายแพทยปริญญา นพเกา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 34-D48
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...แพทยหญิงธนาพร ดวงมาลา...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลยโสธร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (นายแพทย)
ฉบับละ ...200... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

22800

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบับ
รวมเปนเงิน

0

22800
จํานวนเงิน ...สองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....แพทยหญิงธนาพร ดวงมาลา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 35-D53
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายสมมิตร ดวงสมสา...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลดอนตาล......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนตาล...... จังหวัด.......มุกดาหาร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายสมมิตร ดวงสมสา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 01-C01
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.สุวญ
ิ ชา การพิศมัย...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลมุกดาหาร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร...... จังหวัด.......มุกดาหาร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.สุวญ
ิ ชา การพิศมัย..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 02-C02
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายสุวฒ
ั น จินดามณีมาศ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลมุกดาหาร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร...... จังหวัด.......มุกดาหาร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายสุวฒ
ั น จินดามณีมาศ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 03-C03
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายชัยนคร แกวหลวง...อยูบานเลขที.่ ...โรงพยาบาลยโสธร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายชัยนคร แกวหลวง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 04-C08
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายสุนนท จันทรแกว...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลยโสธร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายสุนนท จันทรแกว..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 05-C09
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.มยุรา โพธิวรรณา...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลยโสธร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.มยุรา โพธิวรรณา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 06-C11
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางมณีรัตน แกวลา...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลกันทรารมย......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....กันทรารมย...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางมณีรตั น แกวลา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 07-C13
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.นวรัตน อุดมหอม...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลขุขันธ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ขุขนั ธ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.นวรัตน อุดมหอม..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 08-C14
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.นพรรษสรณ สืบวงศ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลไพรบึง......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ไพรบึง...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.นพรรษสรณ สืบวงศ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 09-C18
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายสุนทร รมณียเพชร...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลศรีสะเกษ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายสุนทร รมณียเพชร..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 10-C19
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางศิราวรรณ สามสี...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลศรีสะเกษ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางศิราวรรณ สามสี..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 11-C20
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางสุชาดา ถันทอง...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลศรีสะเกษ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ...... จังหวัด.......ศรีสะเกษ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางสุชาดา ถันทอง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 12-C21
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางสุนิดา แสงยอย...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลปทุมราชวงศา......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ปทุมราชวงศา...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางสุนดิ า แสงยอย..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 13-C24
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.กัญญาภัค กาญจนสิงห...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลหัวตะพาน......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....หัวตะพาน...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.กัญญาภัค กาญจนสิงห..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 14-C29
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.สุพิชชา มัฐผา...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลกุดขาวปุน......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....กุดขาวปุน...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.สุพิชชา มัฐผา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 15-C30
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.กนกวรรณ จําปานาค...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลดอนมดแดง......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนมดแดง...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.กนกวรรณ จําปานาค..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 16-C31
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.รุงวิภา ออนมิง่ ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เดชอุดม...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.รุง วิภา ออนมิ่ง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 17-C34
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางวิภาพร โพธิไ์ ทร...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลน้ํายืน......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....น้ํายืน...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางวิภาพร โพธิไ์ ทร..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 18-C36
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.สมถวิล ชาริโท...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....พิบูลมังสาหาร...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.สมถวิล ชาริโท..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 19-C37
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายวิไชย ดอกพุฒ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายวิไชย ดอกพุฒ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 20-C39
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางพรวีนัส สายซื่อ...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางพรวีนสั สายซื่อ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 21-C40
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางชฎาพร พวงมาลา...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางชฎาพร พวงมาลา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 22-C41
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางปทุมพร เบิกบาน...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางปทุมพร เบิกบาน..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 23-C42
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางปติพร ปลอดสิริกุล...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางปติพร ปลอดสิริกุล..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 24-C43
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.วรรณกร คงเจริญ...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.วรรณกร คงเจริญ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 25-C44
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นายเอกลักษณ สมสุข...อยูบา นเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นายเอกลักษณ สมสุข..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 26-C45
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.จิดาภา สมชาติ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.จิดาภา สมชาติ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 27-C46
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางสุชาดา ทนโนนแดง...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางสุชาดา ทนโนนแดง..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 28-C47
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางกรรณิการ ประสานพิมพ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางกรรณิการ ประสานพิมพ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 29-C48
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.ปรียาภรณ มุง หมาย...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน
-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.ปรียาภรณ มุงหมาย..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 30-C49
ฉบับที่ : 02

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...ส.อ.หญิง พัชรสุดา โสภา...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารินชําราบ...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....ส.อ.หญิง พัชรสุดา โสภา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 31-C50
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.ทวีภรณ บุญมา...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลวารินชําราบ......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารินชําราบ...... จังหวัด.......อุบลราชธานี......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.ทวีภรณ บุญมา..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 32-C51
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นส.สุรีรตั น ถามะพันธ...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลพนา......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....พนา...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11500

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...115... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2300

13800
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นส.สุรรี ัตน ถามะพันธ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 33-C25
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางอุบลวรรณ บุญเลิศ...อยูบ านเลขที่....โรงพยาบาลเสนางคนิคม......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เสนางคนิคม...... จังหวัด.......อํานาจเจริญ......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางอุบลวรรณ บุญเลิศ..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 34-C28
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

ใบสําคัญรับเงิน

(แบบ สปสช.2)

วันที่ ……….. เดือน ..................... พ.ศ. ................
ขาพเจา...นางดวงดาว วรนุช...อยูบานเลขที่....โรงพยาบาลกุดชุม......
ตําบล .............-.................... อําเภอ....กุดชุม...... จังหวัด.......ยโสธร......
ไดรบั เงินจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชนั้ 3
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รายการ
จํานวนเงิน
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูป วยรวมศูนย:eMA (เวชสถิติ)
ฉบับละ ...100... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

11400

-คาบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ฉบับละ ...20... บาท จํานวน ...114... ฉบับ
รวมเปนเงิน

2280

13680
จํานวนเงิน ...หนึง่ หมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน...บาท
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ ....................................................................... ผูร บั เงิน
(.....นางดวงดาว วรนุช..... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง)
FM-402-01-002

Ref. 35-C06
ฉบับที่ : 02
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

