
วันท่ีโอนเงิน วันท่ีผู้รับได้รับเงิน ช่ือธนาคาร ผู้ยืม ผู้รับเงิน จ านวนเงิน เลขท่ีใบเบิก รายการ วันครบก าหนด

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.สุวิมล นาบ ารุง น.ส.สุวิมล นาบ ารุง 26,368.00            648/62 ค่าเดินทาง 28/8-1/9/62 6 ก.ย. 62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.บุษยา แสนร่ม น.ส.บุษยา แสนร่ม 19,536.00            649/62 ค่าเดินทาง 27-30/8/62 2 ก.ย. 62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย รอ.หญิงธารินี พันธ์เกตุ รอ.หญิ.ธารินี พันธ์เกตุ 31,740.00            650/62 ค่าเดินทาง 28-30/8/62 2 ก.ย. 62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.ปุณญริดา สวนภักดี น.ส.ปุณญริดา สวนภักดี 26,300.00            651/62
คชจ.คก.ตรวจสุขภาพตามความเส่ียงจากการ

ท างาน 26-30/8/62
2 ก.ย. 62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ 2,600.00             บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.(พิเศษ)นพ.กฤช จารุชาต 2,900.00             บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.อนุสรณ์ กองก่อ 500.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.กุลภัสสร์ ล้ิมสมุทรเพชร 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 300.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.วิรัชนี สุขวัฒนานนท์ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจ าวันท่ี 21 สิงหาคม 2562



วันท่ีโอนเงิน วันท่ีผู้รับได้รับเงิน ช่ือธนาคาร ผู้ยืม ผู้รับเงิน จ านวนเงิน เลขท่ีใบเบิก รายการ วันครบก าหนด

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจ าวันท่ี 21 สิงหาคม 2562

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.กาญจนา โอสถาเลิศ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.ณัฎฐธนิน เศรษฐวนิชย์ 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.จิรวัฒน์ สีต้ือ 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.รรินธร ธัญญานุวัติ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น 400.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ก่องกาญจน์ สุดสวาสด์ิ 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.ภาคภูมิ รู้คงประเสริฐ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ศุตาภัทร ซ้ิมเจริญ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1



วันท่ีโอนเงิน วันท่ีผู้รับได้รับเงิน ช่ือธนาคาร ผู้ยืม ผู้รับเงิน จ านวนเงิน เลขท่ีใบเบิก รายการ วันครบก าหนด

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจ าวันท่ี 21 สิงหาคม 2562

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ 400.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ชมพูนุท บุญโสภา 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ปิยนุช ประจง 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.นวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1



วันท่ีโอนเงิน วันท่ีผู้รับได้รับเงิน ช่ือธนาคาร ผู้ยืม ผู้รับเงิน จ านวนเงิน เลขท่ีใบเบิก รายการ วันครบก าหนด

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจ าวันท่ี 21 สิงหาคม 2562

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.ดร.พญ.พัชรดา อมาตยกุล 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ชนิดา จันทร์ทิม 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.อัฐพล จุลพันธ์ 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.ศิวาคม ชัยประเสริฐวิทย์ 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.ปาลีรัฐ จริยากาญจนา 300.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.นพ.วีระพงษ์ ประยูรเสถียร 300.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.พญ.อารีย์ หินเพชร 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย อ.นพ.ธัชชัย ฮ่ันตระกูล 200.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1



วันท่ีโอนเงิน วันท่ีผู้รับได้รับเงิน ช่ือธนาคาร ผู้ยืม ผู้รับเงิน จ านวนเงิน เลขท่ีใบเบิก รายการ วันครบก าหนด

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจ าวันท่ี 21 สิงหาคม 2562

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย รศ.พญ.วาณีรัตน์ กาฬสีห์ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.นพ.มณฑล กาฬสีห์ 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว 100.00                บพ.0837/326384

ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบส าหรับการจัด

สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ข้ันตอนท่ี 3 

(OSCE) ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข 3,000.00             บง.0215/406158/4057/62ค่าบริการรักษาพยาบาล

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.พญ.ละออ ชมพักตร์ 800.00                บง.0215/406158/4057/62ค่าบริการรักษาพยาบาล

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.พญ.วัชราภรณ์ ตาบูรี 2,150.00             บง.0215/406158/4057/62ค่าบริการรักษาพยาบาล

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.พญ.วัชราภรณ์ ตาบูรี 430.00                บง.0215/406158/4057/62ค่าบริการรักษาพยาบาล

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.รุ่งนภา พุ่มชม 250.00                บง.0215/406158/4057/62ค่าบริการรักษาพยาบาล

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.นพ.จิรนันท์ วีรกุล 9,600.00             บง.0216/406159/4073/62ค่าเล่าเรียนบุตร

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ 5,000.00             บง.0216/406159/4073/62ค่าเล่าเรียนบุตร

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม 4,800.00             บง.0216/406159/4073/62ค่าเล่าเรียนบุตร

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย นายฐปนินทร์ บรรณาธรรม 5,060.00             บพ.0060/326780 ค่าอาหาร 8-9/6/62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 700.00                บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 19/11/61

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 910.00                บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 13/11/61

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 1,050.00             บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 14/6/62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 1,050.00             บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 21/6/62



วันท่ีโอนเงิน วันท่ีผู้รับได้รับเงิน ช่ือธนาคาร ผู้ยืม ผู้รับเงิน จ านวนเงิน เลขท่ีใบเบิก รายการ วันครบก าหนด

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจ าวันท่ี 21 สิงหาคม 2562

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 1,050.00             บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 17/5/62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 770.00                บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 22/2/62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 630.00                บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 25/2/62

21 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่าย น.ส.อารยา ชัยช่อฟ้า 1,050.00             บพ.0859/326794 ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 24/10/61

21 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 กรุงศรี ไม่รองจ่าย น.ส.พรพิมล จุมพล 7,698.00             บพ.0844/326391 ค่าเดินทาง 23-26/6/62

21 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 กรุงศรี ไม่รองจ่าย นางพิมพ์ชนก พูลเพ่ิม 3,136.00             บพ.0845/326392 ค่าเดินทาง 31/5/62

21 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 ทหารไทย ไม่รองจ่าย นพ.วงศพันธ์ เลิศประยูรมิตร 5,920.00             บพ.0791/323604 ค่าเดินทาง 24-31/5/62

170,798.00          

1. ผู้ท่ีมีรายช่ือรับเงินข้างต้น กรุณาติดต่อลงลายมือช่ือรับเงินท่ีหน่วยการเงินทดรองจ่าย งานการเงิน ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

ติดต่อสอบถาม 055-96-7911 , 055-96-7913

2. กรณียืมเงินทดรองจ่าย ผู้ยืมต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการยืมเงินในคร้ังน้ี และกรุณาส่งชดใช้คืนเงินยืมตามระยะเวลาท่ีก าหนด

3. หากผู้ยืมไม่สามารถส่งคืนเงินได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต้องท าบันทึกช้ีแจงถึงสาเหตุของการคืนเงินเกินก าหนดทุกกรณี


