
                       รายการเครื่องมอืแพทย์ทีไ่ดร้ับบริจาคในงานกฐินสามคัคี วัดมชัฌิมาวาส ปี 2557 

                                 วันที ่19 ตลุาคม 2557 ณ.วัดมชัฌิมาวาส อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ล าดบั วันทีร่ับของ รายการ ยี่ห้อ / รุ่นสินค้า จ านวน ราคาตอ่หน่วย   ราคารวม หน่วยงานทีร่ับ

นามผู้บริจาค พระอาจารย์สถิตย์ สมาหิโต ส านักสงฆ์เขาชปีิด  จ.ปราจีนบุรี พร้อมดว้ยคณะศิษยานุศิษย์ 

1 19-ต.ค.-57 รถเข็นผู้ป่วย - 2 5,500.00        11,000.00        งานกายภาพ

2 19-ต.ค.-57 ถังออกซิเจน - 2 5,000.00        10,000.00        ตึกผู้ป่วยใน

3 19-ต.ค.-57 เตียงนอนผู้ป่วย 2 ไก - 1 25,000.00      25,000.00        งานห้องคลอด

4 19-ต.ค.-57 หัวเกย์ออกซิเจน ยี่ห้อ Good win 1 2,500.00        2,500.00          ตึกผู้ป่วยใน

5 19-ต.ค.-57 หัวเกย์ออกซิเจน ยี่ห้อ Well udc 1 2,500.00        2,500.00          ตึกผู้ป่วยใน

6 19-ต.ค.-57 โถใส่ปัสสาวะแสตนเลส - 1 2,000.00        2,000.00          ตึกผู้ป่วยใน

7 19-ต.ค.-57 ถังแสตนเลส - 1 3,000.00        3,000.00          ตึกผู้ป่วยใน

8 19-ต.ค.-57 เคร่ืองดูดเสมหะ - 1 5,000.00                  5,000.00  ตึกผู้ป่วยใน

รวมเครื่องมอืแพทย์ทีร่ับบริจาค        61,000.00              ( หกหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน )



นามผู้บริจาค  - คุณชยัศักดิ์  มานุช (ร้านอุดรเคมภีัณฑ์) และคุณชนัญชดิา ฤกษ์ด ี (ร้านอุดรอินเตอร์เทรดดิ้ง)

ล าดบั วันทีร่ับของ รายการ ยี่ห้อ / รุ่นสินค้า จ านวน ราคาตอ่หน่วย   ราคารวม หน่วยงานทีร่ับ

9 19-ต.ค.-57 เกย์ออกซิเจน ยี่ห้อ โมนิก้า 10 2,500.00        25,000.00        งานผู้ป่วยใน

10 19-ต.ค.-57 โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส - 8 6,900.00        55,200.00        งานผู้ป่วยใน

11 19-ต.ค.-57 วอคเกอร์อลูมิเนียม 4 ขา - 10 900.00          9,000.00          งานกายภาพ

12 19-ต.ค.-57 ชุดตรวจหู Riester เยอร์มัน 1 15,000.00      15,000.00        งานห้องฉุกเฉิน

13 19-ต.ค.-57 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล Rossmax MJ7001 2 4,500.00        9,000.00          งานผู้ป่วยใน

14 19-ต.ค.-57 เคร่ืองพ่นละอองยา Nebulflaem super 1 7,000.00        7,000.00          งานห้องฉุกเฉิน

รวมเครื่องมอืแพทย์ทีร่ับบริจาค 120,200.00      

นามผู้บริจาค นางฉวี วรรณเรื่องศร,ี น.ส.สุจรรยา คนใหญ,่ นางกัลยา คนใหญ,่ นายชานุพงษ์  คนใหญ,่ ร.ต.ต. นิพนธ์ คนใหญ่

ล าดบั วันทีร่ับของ รายการ ยี่ห้อ / รุ่นสินค้า จ านวน ราคาตอ่หน่วย   ราคารวม หน่วยงานทีร่ับ

15 19-ต.ค.-57 หัวเกย์ออกซิเจน  ยี่ห้อ Generico 1 2,500.00        2,500.00           งานผู้ป่วยใน

รวมเครื่องมอืแพทย์ทีร่ับบริจาค 2,500.00         

นามผู้บริจาค เภสัชกรโกวิท - วิภาวรรณ สีหาคม (ร้านยาเภสัชกรโกวิท อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)  

( หน่ึงแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน )

( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )



16 19-ต.ค.-57 ถังออกซิเจน 1 3,000.00        3,000.00          งานผู้ป่วยใน

รวมเครื่องมอืแพทย์ทีร่ับบริจาค 3,000.00         

                              รายการเครื่องมอืแพทย์ทีไ่ดร้ับบริจาคในงานกฐินสามคัคี วัดมชัฌิมาวาส ปี 2557 

                                         วันที ่6 พฤศจิกายน 2557 ณ.วัดมัชฌิมาวาส อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ล าดบั วันทีร่ับของ รายการ ยี่ห้อ / รุ่นสินค้า จ านวน ราคาตอ่หน่วย   ราคารวม หน่วยงานทีร่ับ

คณะศิษยานุศิษย์พระครูภัทรญาณโสภิต  

17 6-พ.ย.-57 เตียงผู้ป่วย พร้อมเบาะ พร้อมเสาน ้าเกลือ - 3 19,000.00      57,000.00        งานผู้ป่วยใน

 

พระครูอดลุย์ศุภกิจ เจ้าคณะต าบลโพธิไพศาล   

18 6-พ.ย.-57 เตียงผู้ป่วย พร้อมเบาะ พร้อมเสาน ้าเกลือ - 2 19,000.00      38,000.00        งานผู้ป่วยใน

 

พระครูโอภาสปัญญาธร  บ้านกลาง (ครูบาขอด) อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร   

19 6-พ.ย.-57 เตียงผู้ป่วย พร้อมเบาะ พร้อมเสาน ้าเกลือ - 2 19,000.00      38,000.00        งานผู้ป่วยใน

 

หลวงพ่อทศ  พลาดสุ    

( สามพันบาทถ้วน )



20 6-พ.ย.-57 เตียงผู้ป่วย พร้อมเบาะ พร้อมเสาน ้าเกลือ - 1 19,000.00      19,000.00        งานผู้ป่วยใน

แมช่วีิเชยีร พลาดส,ุ นางสร้อย สุดา, และนางค าสอน มอญปาก   

ล าดบั วันทีร่ับของ รายการ ยี่ห้อ / รุ่นสินค้า จ านวน ราคาตอ่หน่วย   ราคารวม หน่วยงานทีร่ับ

21 6-พ.ย.-57 เตียงผู้ป่วย พร้อมเบาะ พร้อมเสาน ้าเกลือ - 1 19,000.00      19,000.00        งานผู้ป่วยใน

คุณยายปิน่  พลาดสุ    

22 6-พ.ย.-57 เตียงผู้ป่วย พร้อมเบาะ พร้อมเสาน ้าเกลือ - 1 19,000.00      19,000.00        งานผู้ป่วยใน

รวมเครื่องมอืแพทย์ทีร่ับบริจาค ทัง้สิ้น  6   รายการ 190,000.00      

 

ร้านพีพี เมดคิอล

23 6-พ.ย.-57 Needle Holder  crile wood T/C ขนาด 20 cm ยี่ห้อ Mede technik 5         2,986.00         14,930.00 หน่วยจ่ายกลาง

14,930.00        

      391,630.00

( หน่ึงแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )

รวมทัง้สิ้น  23 รายการ  เป็นเงิน ( สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดหกร้อยสามสิบบาทถ้วน )

( หนึ่งหมื่นส่ีพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน )


