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28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ผศ.นพ.สธน ธรรมอ ำนวนสุข ผศ.นพ.สธน ธรรมอ ำนวยสุข 20,000.00           662/62
โครงกำรประชุมวิชำกำรศัลยกรรมประจ ำปี 

30/8/62
5 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.วันวิสำข์ แก้วสีนำค น.ส.วันวิสำข์ แก้วสีนำค 60,000.00           663/62
ค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิตและค่ำธรรมเนียม

ธนำคำร 1-30/9/62
15 ต.ค. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.ชลดำ แซ่ล้ิม น.ส.ชลดำ แซ่ล้ิม 60,020.00           664/62 จัดกำรเรียนกำรสอน 1,2,3,4,8,9,12,13/9/62 27 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พัชกำญจน์ เช้ือสกุล น.ส.พัชกำญจน์ เช้ือสกุล 56,000.00           665/62
โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ด้ำนแพทยศำสตร์ 

กิจกรรมท่ี 6 2-3/9/62
13 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย พญ.ศิดำยุ สุริยะ พญ.ศิดำยุ สุริยะ 19,920.00           666/62 ค่ำเดินทำง 1-9/9/62 17 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.ภัทรสุดำ โยธหะลักษณ์ น.ส.ภัทรสุดำ โยธหะลักษณ์ 17,000.00           667/62
ค่ำอำหำรกลำงวันจัดกิจกรรมวิชำกำรภำควิชำ

อำยุรศำสตร์ ก.ย.62
15 ต.ค. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย นำงทิพวัลย์ วันนู นำงทิพวัลย์ วันนู 14,264.00           668/62 ค่ำเดินทำง 30/8-1/9/62 10 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 กรุงศรี น.ส.เรณู สงวนดิษ น.ส.เรณู สงวนดิษ 27,544.00           669/62 ค่ำเดินทำง 30/8-1/9/62 10 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง น.ส.พิกุล ขวัญเมือง 1,400.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(6200311300619) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จ ำกัด 2,750.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(S190612025) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง ดีเคเอสเอช(ปทท) บจ. 2,568.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(5329488035) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกกส์ จ ำกัด 2,140.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(5447661721) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท นิวไลฟ์ฟำร์ม่ำ จ ำกัด 2,600.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(IV62062028) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท แมคโครฟำร์แลบ จ ำกัด 2,400.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(ML19061322) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท เอ.พี.เทค(ประเทศไทย) จ ำกัด 1,600.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(IV6202030) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด 1,971.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(IV6110264) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ำกัด 1,850.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(QQ62-0064) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด 2,250.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(8080085633) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 ไทยพำนิชย์ น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 1,500.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(19030) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 ไทยพำนิชย์ น.ส.พิกุล ขวัญเมือง บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 3,000.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(19029) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 กสิกร น.ส.พิกุล ขวัญเมือง ที.แมน ฟำร์มำ บจ. 800.00               670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(IV6206002902) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 กสิกร น.ส.พิกุล ขวัญเมือง โรงงำนเลิศสิงห์เภสัชกรรม หจก. 2,950.00             670/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(1213241) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย นำยบรรจง ทองสุข นำยบรรจง ทองสุข 1,790.00             671/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(IV0011966) 2 ก.ย. 62
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28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย น.ส.สุนิสำ แก้วชัยวงศ์ น.ส.สุนิสำ แก้วชัยวงศ์ 1,250.00             672/62 วัสดุยอดต่ ำกว่ำ 3,000 บำท(INV6112-0561) 2 ก.ย. 62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ภก.ชัยวัฒน์ บูรณะชนอำภำ 2,520.00             รด.3612/328731 ยำ

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ภก.ชัยวัฒน์ บูรณะชนอำภำ 3,500.00             รด.3612/328731 ยำ

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สุพัตรำ สลีวงศ์ 440.00               รด.3360/327123 ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.รุ่งนภำ พุ่มชม 263.55               รด.3360/327123 ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำงภัทรียำ โฉมงำมดี 13,260.00           รด.3362/327125 ค่ำบริกำรรักษำพยำบำลคืนคนไข้

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักด์ิวุฒิพงษ์ 2,400.00             รด.3347/327109 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 20-21/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำงรุจิกำญจณ์ เหล่ียมเจริญ 200.00               บพ.0867/328284 ค่ำเดินทำง 20/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สิริสกุล ภู่เจริญ 150.00               บพ.0867/328284 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 16/5/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยคมกฤช ค ำตำ 450.00               บพ.0867/328284 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 11/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ว่ำท่ีรต.ธนกฤต รสแก้ว 750.00               บพ.0867/328284 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 11/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ว่ำท่ีรต.ธนกฤต รสแก้ว 650.00               บพ.0867/328284 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 4/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.รวีวรรณ ค ำม่ัน 600.00               บพ.0867/328284 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 12/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สำวิตรี สันโดษ 900.00               บพ.0867/328284 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 12/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.รวีวรรณ ค ำม่ัน 600.00               บพ.0867/328284 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 7/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สำวิตรี สันโดษ 1,200.00             บพ.0867/328284 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 7/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สำยชล ยอดนวล 1,800.00             บพ.0867/328284 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 31/5/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สำยชล ยอดนวล 1,560.00             บพ.0867/328284 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 31/5/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นพ.พิรุณ ต้ังศรีพงศ์ 3,096.00             บพ.0886/328303 ค่ำเดินทำง 1-16/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักด์ิวุฒิพงษ์ 4,000.00             บพ.0858/326793 ค่ำเดินทำง 20-23/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นพ.กตัญญู บุณยวำนิชย์กุล 5,000.00             บพ.0858/326793 ค่ำเดินทำง 18-23/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภำกร 3,128.00             บพ.0087/328327 ค่ำเดินทำง 19/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย พญ.ศิวำพร ผลดีนำนำ 6,812.00             บพ.0087/328327 ค่ำเดินทำง 12-16/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.อำรยำ ชัยช่อฟ้ำ 700.00               บพ.0082/328322 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 12/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.อำรยำ ชัยช่อฟ้ำ 600.00               บพ.0082/328322 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 26/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย ผศ.นพ.สธน ธรรมอ ำนวยสุข 4,640.00             บพ.0083/328323 ค่ำเดินทำง 7-8/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยฤทธิรงค์ แสนพรม 700.00               บพ.0083/328323 ค่ำตอบแทนพนักงำนขับรถตู้ 19-21/7/62
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28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ปิยธิดำ แสงอ่อน 1,752.00             บพ.0091/328331 ค่ำเดินทำง 29/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ทวีรัตน์ วงศ์สุทธ์ิ 2,328.00             บพ.0091/328331 ค่ำเดินทำง 13/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 500.00               บพ.0074/328314 ค่ำเดินทำง 30-31/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.อัญพร เช้ือสกุล 450.00               บพ.0095/328656 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 22/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สิริสกุล ภู่เจริญ 360.00               บพ.0095/328656 ค่ำอำหำรในกำรจัดประชุม 19/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำงรุจิกำญจณ์ เหล่ียมเจริญ 1,350.00             บพ.0095/328656 ค่ำบ ำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงำน 9/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำงรุจิกำญจณ์ เหล่ียมเจริญ 500.00               บพ.0095/328656 ค่ำตอบแทนผู้ป่วยสมมติ 4/7/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยฤทธิรงค์ แสนพรม 6,000.00             บพ.0079/328319 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 10-14/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยฤทธิรงค์ แสนพรม 3,600.00             บพ.0079/328319 ค่ำท่ีพักวิทยำกร 10-14/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยฤทธิรงค์ แสนพรม 8,900.00             บพ.0079/328319 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 10-14/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยฤทธิรงค์ แสนพรม 6,075.00             บพ.0079/328319 ค่ำอำหำร 10-14/6/62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยฤทธิรงค์ แสนพรม 465.00               บพ.0079/328319 ค่ำอำหำรรับรองวิทยำกร

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.กำญจนำภรณ์  สมยำประเสริฐ 3,000.00             บพ.043/327481 ค่ำเช่ำทีพักนิสิต รหัส 58 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.พิมพ์ประไพ  ศิลำกุล 3,000.00             บพ.043/327481 ค่ำเช่ำทีพักนิสิต รหัส 58 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.กำญจนำภรณ์  สมยำประเสริฐ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.พิมพ์ประไพ  ศิลำกุล 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยกฤษฎำ ภูดอนตอง 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.กำญจนำ เรืองชำญ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.กำนต์ชนิกำ จันทร์สุริย์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยกิตติศักด์ิ พุดหอมโพธ์ิ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยเกียรตินิยม รักษำผล 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยคณำวุฒิ พยอม 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.จิรัชญำ จิตประสำท 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.จุฑำมำศ อ่วมจ้อย 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ชยุดำ หุ่นสำระ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ฐำนิตำ วุธประดิษฐ์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ณฐินี ใยอินทร์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62
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28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ณัฐกมล เถลิงศก 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยทิวัตถ์ ว่องไวพำณิชย์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ธนภรณ์ ดอนไพรย้อน 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยธีรเมธ จังก๋ำ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.เบญญทิพย์ บุญทอง 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.พชรภรณ์ อ้ิมทับ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยพศุตม์ เรืองวำณิชยกุล 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.พิมสุดำ กันเจิม 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.พุธิตำ เล็กพุฒิกำนต์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยภูมิรพี สัตยชิติ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.มนัสนันท์ สุขช่วย 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.รัตนวลี เทพหยด 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.วรรณำ เอ่ียมสอำด 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยวสวัตต์ิ จันทร์เจริญกิจ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยศิวัตม์ ปำนอินทร์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยศุภกิตต์ิ กล่ินอำจ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ศุภิสรำ คงสุข 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สมพร สุวรรณกูล 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สิริสุข มณีวรรณ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยสุทธิรักษ์ สุทธรินทร์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สุวนันท์ จันจีด 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.อัจฉรำ กลมกล่อม 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยเอกชัย ชลดำวำรี 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.กรกฎกร เสือโต 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยภคสิษฐ์ิ พรมสุจำ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยกษิดิศเดช สวนปลิก 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.คนิษตำ สมเนตร 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62
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28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ชลดำ อรัญเจริญวัฒน์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยณัฐสิทธ์ิ โชตยันดร 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยทรงกลด เพียแก้ว 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยทวีภัทร ใจยะสิทธ์ิ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยธนภัทร พัฒนทวีสินสกุล 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยธนำยุทธ สำยค ำทอน 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยบรรยวัสถ์ สำเกกูล 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.ปีย์วรำ ค ำเสำร์ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยพงศภัค เล่ียมวัฒนสุธำ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย นำยภูธิป ยำเภำ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สกำวรัตน์ สุริยำ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สุธำรัตน์ อยู่รอด 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.สุมัชญำ สำรีค ำ 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.หทัยกำนต์ บุญมำก 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 กรุงไทย ไม่รองจ่ำย น.ส.อำทิตยำ เหล่ียมอุไร 5,000.00             บพ.042/327480 ค่ำครองชีพนิสิต รหัส 58,59,60 พ.ค.62

28 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 กรุงเทพ ไม่รองจ่ำย น.ส.พรพิศ ทิพย์ปรำบ 280.00               บพ.101/326776 ค่ำบริกำรรักษำพยำบำลคืนคนไข้

28 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 กรุงเทพ ไม่รองจ่ำย น.ส.พรพิศ ทิพย์ปรำบ 20.00                 รด.3362/327125 ค่ำบริกำรรักษำพยำบำลคืนคนไข้

681,066.55          

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


