
  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยสิทธมิาศ วงศสุรเกียรติ์...อยูบานเลขท่ี....รพ.ดอนตาล...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนตาล......  จังหวดั.......มกุดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยสิทธิมาศ วงศสุรเกียรติ์..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 01-D04 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิวรรษมน สายคง...อยูบานเลขที่....รพ.มุกดาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร......  จังหวดั.......มุกดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงวรรษมน สายคง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 02-D13 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิยุวเรศ จันทรเตม็...อยูบานเลขที่....รพ.มุกดาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร......  จังหวดั.......มุกดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงยุวเรศ จันทรเตม็..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 03-D12 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิธนาพร ดวงมาลา...อยูบานเลขที่....รพ.ยโสธร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงธนาพร ดวงมาลา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 04-D53 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิชมพูนชุ เนตรหาญ...อยูบานเลขที่....รพ.ยโสธร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงชมพูนุช เนตรหาญ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 05-D14 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยนิยม ชพีเจริญรตัน...อยูบานเลขที่....รพ.ยโสธร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยนิยม ชีพเจรญิรัตน..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 06-D15 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิลักษม ีอึ้งศิรไิพศาล...อยูบานเลขที่....รพ.ยโสธร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงลักษม ีอึ้งศิรไิพศาล..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 07-D54 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยจิระวตัร วเิศษสังข...อยูบานเลขที่....รพ.เมืองจันทร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองจันทร......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยจิระวตัร วเิศษสังข..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 08-D52 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิชโยมนต พอกทอง...อยูบานเลขที่....รพ.ขุขนัธ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ขุขนัธ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงชโยมนต พอกทอง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 09-D60 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิณัฏฐกานต สุวรรณศกัดิศ์รี...อยูบานเลขที่....รพ.มุกดาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร......  จังหวดั.......มุกดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงณัฏฐกานต สุวรรณศักดิ์ศรี..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 10-D09 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยเชดิชาติ วิฑูราภรณ...อยูบานเลขท่ี....รพ.พยุห...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....พยุห......  จังหวัด.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยเชิดชาต ิวิฑูราภรณ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 11-D40 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิรชัดาพร รุงแกว...อยูบานเลขที่....รพ.ศรีสะเกษ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงรัชดาพร รุงแกว..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 12-D18 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิสิริรตัน อัศวเมธาพันธ...อยูบานเลขที่....รพ.ศรีสะเกษ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงสิรริัตน อศัวเมธาพันธ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 13-D19 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิวรรนนา พิมานแพง...อยูบานเลขที่....รพ.ศรีสะเกษ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงวรรนนา พิมานแพง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 14-D20 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิกรรณิการ สันตะวงศ...อยูบานเลขที่....รพ.อํานาจเจรญิ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจรญิ......  จังหวดั.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงกรรณิการ สันตะวงศ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 15-D43 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยเกรียง วานศิวณะทอง...อยูบานเลขที่....รพ.อํานาจเจรญิ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจรญิ......  จังหวดั.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยเกรียง วานิศวณะทอง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 16-D47 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยปริญญา นพเกา...อยูบานเลขท่ี....รพ.อํานาจเจรญิ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจรญิ......  จังหวดั.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยปริญญา นพเกา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 17-D48 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิปาลิดา เครอืเชา...อยูบานเลขที่....รพ.อํานาจเจรญิ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมอืงอํานาจเจรญิ......  จังหวดั.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงปาลิดา เครือเชา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 18-D49 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิรัชพร นุตพงษ...อยูบานเลขที่....รพ.50 พรรษาฯ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงรัชพร นตุพงษ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 19-D51 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิณัฐิกา วรรณแกว...อยูบานเลขที่....รพ.ดอนมดแดง...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนมดแดง......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงณัฐกิา วรรณแกว..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 20-D05 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิศิรวิรรณ ทองวิเศษ...อยูบานเลขที่....รพ.มุกดาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร......  จังหวดั.......มุกดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงศริิวรรณ ทองวิเศษ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 21-D11 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิณัชชารีย ศิรพงษรัตน...อยูบานเลขที่....รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอดุม
...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เดชอดุม......  จังหวดั.......อบุลราชธาน.ี..... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงณัชชารีย ศริพงษรัตน..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 22-D22 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 



วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงินภสร พรมวงศ...อยูบานเลขที่....รพ.มุกดาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร......  จังหวดั.......มุกดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงนภสร พรมวงศ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 23-D10 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงินฤมล หลักรตัน...อยูบานเลขที่....รพ.เขื่องใน...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เขื่องใน......  จังหวัด.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงนฤมล หลักรตัน..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 24-D02 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิอภิษฎา เวชกรณ...อยูบานเลขที่....รพ.อํานาจเจริญ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจรญิ......  จังหวดั.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงอภิษฎา เวชกรณ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 25-D46 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยนริศ โชติรสนิรมติ...อยูบานเลขที่....รพ.อํานาจเจริญ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจรญิ......  จังหวดั.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยนริศ โชติรสนริมิต..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 26-D44 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิประพิศ เทพอารกัษกุล...อยูบานเลขท่ี....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงประพิศ เทพอารักษกุล..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 27-D55 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยศรณัย กิจศรัณย...อยูบานเลขท่ี....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยศรัณย กิจศรณัย..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 28-D65 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยอนวิรรต เสงี่ยมศักดิ์...อยูบานเลขที่....รพ.อํานาจเจรญิ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอํานาจเจรญิ......  จังหวดั.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยอนิวรรต เสงีย่มศักดิ์..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 29-D45 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิเจษฎา โทนุสิน...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงเจษฎา โทนสิุน..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 30-D33 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิภาวนิี เหลืองรุงโรจน...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงภาวนิี เหลืองรุงโรจน..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 31-D56 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยวรวฒุิ ศิวะประภากร...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยวรวุฒ ิศิวะประภากร..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 32-D25 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิกนกวรรณ มิ่งขวัญ...อยูบานเลขที.่...รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงกนกวรรณ มิง่ขวญั..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 33-D23 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิสองหลา จิตแสง...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงสองหลา จิตแสง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 34-D28 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยสุรศักดิ ์สวัสดิ์นะที...อยูบานเลขท่ี....รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยสุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 35-D34 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงิอังคณา กววิังสานนท...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธาน.ี..... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงอังคณา กววิงัสานนท..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 36-D30 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงินุชรดา สามพายวรกิจ...อยูบานเลขท่ี....รพ.50 พรรษาฯ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงนชุรดา สามพายวรกิจ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 37-D01 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายแพทยแสนคม สีหะปญญา...อยูบานเลขที่....รพ.วารนิชําราบ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารนิชําราบ......  จังหวัด.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15400  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันส่ีรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายแพทยแสนคม สีหะปญญา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 38-D17 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...แพทยหญงินนทยา ผูกพันธ...อยูบานเลขที่....รพ.วารนิชําราบ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารนิชําราบ......  จังหวัด.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (นายแพทย)  
 ฉบบัละ ...200... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15200  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 15200  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....แพทยหญิงนนทยา ผูกพันธ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 39-D16 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายสมมติร  ดวงสมสา...อยูบานเลขท่ี....รพ.ดอนตาล...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนตาล......  จังหวดั.......มกุดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายสมมิตร  ดวงสมสา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 01-C01 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.สุวญิชา การพิศมัย...อยูบานเลขที่....รพ.มกุดาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร......  จังหวดั.......มุกดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.สุวญิชา การพิศมัย..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 02-C02 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายสุวฒัน  จินดามณีมาศ...อยูบานเลขที่....รพ.มุกดาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองมุกดาหาร......  จังหวดั.......มุกดาหาร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายสุวฒัน  จินดามณีมาศ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 03-C03 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางดวงดาว  วรนชุ...อยูบานเลขที่....รพ.กุดชมุ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....กุดชมุ......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางดวงดาว  วรนชุ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 04-C06 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายชัยนคร  แกวหลวง...อยูบานเลขที.่...รพ.ยโสธร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายชัยนคร  แกวหลวง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 05-C08 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายสุนนท  จันทรแกว...อยูบานเลขที่....รพ.ยโสธร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายสุนนท  จันทรแกว..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 06-C09 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.มยุรา  โพธิวรรณา...อยูบานเลขที่....รพ.ยโสธร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองยโสธร......  จังหวดั.......ยโสธร...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.มยุรา  โพธวิรรณา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 07-C11 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางบญุทิวา  ไกลถิ่น...อยูบานเลขที่....รพ.อุทมุพรพิสัย...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....อุทมุพรพิสัย......  จังหวัด.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางบุญทิวา  ไกลถิน่..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 08-C23 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.นวรตัน  อดุมหอม...อยูบานเลขที่....รพ.ขนุหาญ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ขุขนัธ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.นวรตัน  อดุมหอม..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 09-C14 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางเบญจรัตน  สุขใจ...อยูบานเลขที่....รพ.บึงบูรพ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....บึงบรูพ......  จังหวัด.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...0... ฉบบั 

  

                                                รวมเปนเงิน 0  
   
   
   
   
  

 
 

 0  

 
จํานวนเงนิ ...ศูนยบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางเบญจรัตน  สุขใจ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 10-C17 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.นพรรษสรณ  สืบวงศ...อยูบานเลขที่....รพ.ไพรบึง...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ไพรบึง......  จังหวัด.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.นพรรษสรณ  สืบวงศ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 11-C18 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายสุนทร  รมณียเพชร...อยูบานเลขที่....รพ.ศรีสะเกษ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายสุนทร  รมณียเพชร..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 12-C19 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางศริาวรรณ  สามสี...อยูบานเลขที่....รพ.ศรสีะเกษ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...154... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 15400  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...154... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 3080  
   
   
   
   
  

 
 

 18480  

 
จํานวนเงนิ ...หนึง่หมื่นแปดพันส่ีรอยแปดสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางศิราวรรณ  สามสี..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 13-C20 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางสุชาดา  ถันทอง...อยูบานเลขที่....รพ.ศรีสะเกษ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองศรีสะเกษ......  จังหวดั.......ศรีสะเกษ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางสุชาดา  ถันทอง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 14-C21 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางสุนิดา  แสงยอย...อยูบานเลขที่....รพ.ปทุมราชวงศา...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ปทุมราชวงศา......  จังหวดั.......อาํนาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (พยาบาลวิชาชีพ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางสุนดิา  แสงยอย..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 15-C24 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.สุรีรตัน  ถามะพันธ...อยูบานเลขที่....รพ.พนา...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....พนา......  จังหวดั.......อํานาจเจรญิ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.สุรรีัตน  ถามะพันธ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 16-C25 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางอบุลวรรณ  บญุเลิศ...อยูบานเลขที่....รพ.เสนางคนิคม...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เสนางคนคิม......  จังหวัด.......อํานาจเจริญ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางอุบลวรรณ  บญุเลิศ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 17-C28 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.กัญญาภัค  กาญจนสิงห...อยูบานเลขที่....รพ.หัวตะพาน...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....หัวตะพาน......  จังหวดั.......อํานาจเจรญิ...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.กญัญาภัค  กาญจนสิงห..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 18-C29 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.สุพิชชา  มัฐผา...อยูบานเลขที่....รพ.กดุขาวปุน...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....กุดขาวปุน......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.สุพิชชา  มฐัผา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 19-C30 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.กนกวรรณ  จําปานาค...อยูบานเลขที่....รพ.ดอนมดแดง...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....ดอนมดแดง......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.กนกวรรณ  จําปานาค..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 20-C31 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายอาทติย  ริทัศสาร...อยูบานเลขที่....รพร.เดชอดุม...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เดชอดุม......  จังหวดั.......อบุลราชธาน.ี..... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายอาทติย  ริทัศสาร..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 21-C32 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายพิทักษชัย  จิตรมัน่...อยูบานเลขที่....รพร.เดชอดุม...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เดชอดุม......  จังหวดั.......อบุลราชธาน.ี..... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายพิทักษชัย  จิตรมัน่..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 22-C33 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.มาลัยพร  พลสิมมา...อยูบานเลขที่....รพ.นาเยีย...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....นาเยีย......  จังหวัด.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.มาลัยพร  พลสิมมา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 23-C35 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางวิภาพร  โพธิไ์ทร...อยูบานเลขที่....รพ.น้าํยืน...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....น้ํายืน......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางวิภาพร  โพธิไ์ทร..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 24-C36 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.สมถวิล  ชารโิท...อยูบานเลขที่....รพ.พิบูลมังสาหาร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....พิบูลมังสาหาร......  จังหวดั.......อบุลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.สมถวิล  ชาริโท..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 25-C37 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.นัฐติยา  กุลโชติ...อยูบานเลขที่....รพ.โพธิ์ไทร...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....โพธิ์ไทร......  จังหวดั.......อบุลราชธาน.ี..... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.นฐัติยา  กุลโชติ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 26-C38 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายวไิชย  ดอกพุฒ...อยูบานเลขท่ี....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายวไิชย  ดอกพุฒ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 27-C39 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางพรวีนัส  สายซื่อ...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางพรวีนสั  สายซื่อ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 28-C40 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางชฎาพร  พวงมาลา...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางชฎาพร  พวงมาลา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 29-C41 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางปทุมพร  เบกิบาน...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางปทุมพร  เบิกบาน..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 30-C42 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางปติพร  ปลอดสิริกุล...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางปติพร  ปลอดสิริกุล..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 31-C43 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.ววรณกร  คงเจริญ...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.ววรณกร  คงเจรญิ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 32-C44 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นายเอกลักษณ  สมสุข...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นายเอกลักษณ  สมสุข..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 33-C45 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางจิดาภา  สุทธสุิวรรณ...อยูบานเลขที.่...รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางจิดาภา  สุทธิสุวรรณ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 34-C46 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางสุชาดา  ทนโนนแดง...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางสุชาดา  ทนโนนแดง..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 35-C47 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นางกรรณิการ  ประสานพิมพ...อยูบานเลขที่....รพ.สรรพสิทธปิระสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นางกรรณิการ  ประสานพิมพ..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 36-C48 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.ปรียาภรณ  มุงหมาย...อยูบานเลขที่....รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....เมืองอุบลราชธานี......  จังหวดั.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.ปรียาภรณ  มุงหมาย..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 37-C49 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...ส.อ.หญงิ พัชรสุดา โสภา...อยูบานเลขที่....รพ.คายสรรพสิทธิประสงค...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารนิชําราบ......  จังหวัด.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7700  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...77... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1540  
   
   
   
   
  

 
 

 9240  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....ส.อ.หญิง พัชรสุดา โสภา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 38-C50 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



  

 
     ใบสําคัญรับเงิน                (แบบ สปสช.2) 

 
      วันท่ี ………..  เดือน .....................  พ.ศ. ................ 

 
     ขาพเจา...นส.ทวีภรณ  บุญมา...อยูบานเลขที่....รพ.วารนิชําราบ...... 
ตําบล .............-.................... อําเภอ....วารนิชําราบ......  จังหวัด.......อุบลราชธานี...... 
ไดรบัเงนิจาก  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่อยู 145 อาคารไปรษณียชัน้ 3  
ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอบุลราชธานี  34000 

รายการ จํานวนเงนิ 
   
   
-คาตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยรวมศนูย:eMA (เวชสถติิ)  
 ฉบบัละ ...100... บาท  จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 7600  
   
-คาบนัทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน  
 ฉบบัละ ...20... บาท จํานวน ...76... ฉบับ 

  

                                                รวมเปนเงิน 1520  
   
   
   
   
  

 
 

 9120  

 
จํานวนเงนิ ...เกาพันหนึง่รอยย่ีสิบบาทถวน...บาท 
                            (ตวัอกัษร) 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผูรบัเงิน 

  (.....นส.ทวีภรณ  บุญมา..... ) 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผูจายเงิน(สวนกลาง) 
               

Ref. 39-C51 
FM-402-01-002             ฉบับที่ : 02 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2557



 


