หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ปตอ.2 พัน.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
รวม 2 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
50,839.91
116,018.55
166,858.46

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
น่าน
ฮอด
นราธิวาส
กองบัญชาการกองทัพบก
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปัตตานี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
น่าน
น่าน
ปัตตานี
เชียงใหม่
น่าน
นราธิวาส
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
กระทรวงกลาโหม
เชียงใหม่
ชัยภูมิ
ยะลา
ศรีสะเกษ
สิงห์บุรี
อุตรดิตถ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กรม ทพ.32
กรม ทพ.36
กรม ทพ.46
ขว.ทบ.
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.15
พล.ร.7
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สห.41
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.33
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.151
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศศท.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.ต.
รวม 32 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
3,133.21
4,967.62
300.00
2,109.05
4,933.50
2,157.04
1,147.49
3,220.09
10,880.74
5,907.25
54.76
800.00
9,337.80
14,304.75
10,353.37
6,456.15
1,681.77
4,188.00
42.16
4,365.20
4,029.00
9,016.54
1,665.52
1,600.00
1,550.41
94,736.63
1,559.00
10,984.00
2,884.00
8,839.00
3,878.00
5,101.00
236,183.05

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สาขา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลพบุรี
สนามเสือป่า
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ชลบุรี
เพชรบุรี
ย่อยบางบัว
อุดรธานี
ตาก
ตรัง
เชียงราย
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
กองบัญชาการกองทัพบก
นครศรีธรรมราช
เลย
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
ช.21
ป.6
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.722
พล.1 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.6
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 2
ม.7 พัน.14
มทบ.14
มทบ.15
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.14 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.17 พัน.3
รพศ.1 พัน.2
ร้อย ตถ.พล.ร.6
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สตน.ทบ.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
59,935.01
22,000.00
100,000.00
69,374.31
151,824.96
90,000.00
256,988.43
100,000.00
192,069.37
404,084.28
71,597.62
152,918.91
219,000.00
66,000.00
276,489.47
115,899.27
109,756.04
24,253.61
198,541.69
300,000.00
37,000.00
50,599.44
40,859.47
40,000.00
3,149,191.88

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
ลพบุรี
อุบลราชธานี
สระบุรี
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.มทบ.13
บ.มทบ.22
ม.1 พัน.17 รอ.
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รวม 4 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
1,071.00
600.00
39,150.00
924.00
41,745.00
3,593,978.39

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ จันทนะชาติ
จ.ส.อ. บุญฤกษ์ แก่นกล้า

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00280-70
001-100-2004-05655-12

ปตอ.2 พัน.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
รวม เงินอทบ.ฝาก 2 ราย

จํานวนเงิน
50,839.91
116,018.55
166,858.46

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปราโมทย์ เรื องจุย้
ร.ท. สายชล ชัยชนะ
จ.ส.อ. ชาญ กลีบเมฆ
จ.ส.ต. สมพล ภูวงศ์
พ.ต. เรื องฤทธิG เสาวพนธ์
จ.ส.ท. สกล สุวรรณไพจิตร
ร.ท. วินยั โมหนองเดิ#น
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ มังกรทอง
ส.อ. ภัทราวุธ ภูมาศรี
ร.ต. ทวีศกั ดิG ขรวงค์
จ.ส.อ. ไพโรจน์ มโนสมุทร
ร.ท. ธีระศักดิG รบช้าง
พ.ต. ศานติG ทวีลาภพูนผล
จ.ส.อ. เฉลิม ชื#นสว่าง
จ.ส.อ. สายัณ ไทยน้อย
ร.ต. ชัยรัตน์ ไชยรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. จรัส แก้วหนองเสม็ด
จ.ส.อ.เทพพนม พราวศรี
จ.ส.อ. เฉลิมพล ทองดีเพ็ง
จ.ส.อ. พิทกั ษ์พงษ์ ศรี ลาฉิ ม
ส.ต. ธนายง ทองลอบ
ส.ต. ชาญวุธ เปาป่ า
จ.ส.อ. ประวุฒิ วรรณทัต
จ.ส.อ. เฉลิม กาบทอง
ร.ต. สมเกียรติ ไชยภักดี
ร.ต. สุริยา รุ่ งระวี
ส.อ. รณยุทธ สงฆ์อุทก
พ.ท. ศุภกิจ ธิติมูล
ร.ต. มงคล ชินายศ
จ.ส.อ. ภาสกร หงษ์กลาง
จ.ส.อ. อนุวตั ร สุรินดร
ส.อ. สุเทพ ไชยะ
จ.ส.อ. ธีระ หิ รัญรัตน์

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00497-72
001-101-2005-00417-82
001-101-2009-00268-13
001-101-2018-00148-43
001-101-2006-00088-65
001-101-2018-00227-45
001-101-2018-00223-83
001-101-2006-01021-61
001-101-2017-00117-04
001-101-2011-00375-95
001-101-2008-00067-04
001-101-2006-00445-02
001-101-2018-00206-13
001-101-2006-00982-93
001-101-2008-00192-67
001-101-2018-00214-18
001-101-2005-00730-46
001-101-2007-00351-41
001-101-2016-00285-56
001-101-2018-00226-39
001-101-2018-00220-00
001-101-2018-00220-19
001-101-2018-00224-17
001-101-2005-00601-49
001-101-2014-00102-12
001-101-2017-00213-03
001-101-2009-00221-09
001-101-2005-01391-66
001-101-2018-00220-28
001-101-2005-00156-35
001-101-2007-00901-84
001-101-2012-00266-04
001-101-2006-00922-44

กร.ทบ.
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.36
กรม ทพ.46
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ป.พัน.7 พล.ร.7
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.15
พล.ร.7
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สห.41
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.151

จํานวนเงิน
3,133.21
3,057.00
26.62
1,884.00
300.00
2,109.05
2,404.85
1,200.86
1,327.79
2,094.00
63.04
1,147.49
3,220.09
4,394.00
4.58
700.00
2,656.00
3,126.16
5,907.25
54.76
400.00
400.00
9,337.80
5,576.00
1,911.00
3,401.00
3,416.75
1,500.00
200.00
3,859.00
1,928.37
2,866.00
2,474.55

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื#อบัญชี
ส.อ. สรันย์พล กําลังชัย
ส.ท. ทายวุฒิ จินดาวรรณ์
จ.ส.อ. รักเกียรติ คัมภีระ
จ.ส.ต. คชาวุธ สามใจ
จ.ส.ต. ชรัญQู จันทร์กาวี
ส.อ. ชัชวาล เสนาจิตร
ส.อ. กิตติกร ชุ่มศรี
จ.ส.อ.สัมพันธ์ ชูกาํ ลัง
ส.อ.หญิง เพ็ญปิ ลันธร์ ทิพย์ดวง
ร.ต. นิกร อุ่นนะ
ส.อ. วัชรพงษ์ สุบิน
ร.ต. อภิเชฏฐ์ คุณสิ งห์
จ.ส.อ. ศุภมิตร เหลี#ยมวงษ์
ส.อ. เอกภูมิ พลศรี
จ.ส.อ. วรศักดิG วิเศษ
จ.ส.อ. สมนึก ชุ่มใจ
ส.อ. นครชน ปานนาค
ร.ต. วิชยั บัวสนธิG
จ.ส.ต. วุฒิพงศ์ แก้วสว่าง
พ.ต. ชวานันท์ ธีรเจริ ญวงศ์
จ.ส.อ. เสถียร สุขอากาศ
ส.ท. อัศจรรย์ กฤษณเปโตร
ร.อ. ธนศักดิG สุวรรณกูฎ
ส.อ. กิตติศกั ดิG ภะคะโต
ส.อ. ธนพล ฉัตรทอง
จ.ส.อ. ปรเมษฐ ประดับมุข
จ.ส.อ. บัลลังก์ ไกรจันทร์

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00403-54
001-101-2018-00223-92
001-101-2005-01265-06
001-101-2012-00229-27
001-101-2018-00225-05
001-101-2012-00339-05
001-101-2018-00224-53
001-101-2005-01043-28
001-101-2018-00224-62
001-101-2008-00739-55
001-101-2016-00413-44
001-101-2008-00010-00
001-101-2018-00206-04
001-101-2018-00189-91
001-101-2018-00224-35
001-101-2007-00831-66
001-101-2012-00168-74
001-101-2007-00014-45
001-101-2012-00427-45
001-101-2005-00839-37
001-101-2012-00060-53
001-101-2016-00277-15
001-101-2008-00228-45
001-101-2016-00096-49
001-101-2017-00195-02
001-101-2012-00157-87
001-101-2010-00146-83

ร.151
ร.151
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศศท.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.ต.
รวม เงินฝากเกิน 60 ราย

จํานวนเงิน
2,070.60
1,911.00
1,681.77
62.48
1,663.53
1,757.26
704.73
42.16
4,365.20
2,866.00
1,163.00
4,942.54
2,911.00
1,163.00
1,665.52
1,600.00
1,550.41
94,736.63
1,559.00
2,942.00
8,042.00
2,884.00
5,196.00
1,968.00
1,675.00
3,878.00
5,101.00
236,183.05

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชลชาติ กาญจนเกษม
ส.อ. ดํารงค์ แก้วจินดา
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ราชธานี
จ.ส.อ. วีระพงษ์ นิลสุวรรณ
จ.ส.อ. นิคม ปั ญญาประดิษฐ์
จ.ส.อ. จันทร พาศรี
จ.ส.อ. สกล จันทร์จิระ
จ.ส.อ. ธัญเทพ โชติสาร
ร.ท. ชูศกั ดิG ไม้ดดั
จ.ส.อ. เสนีย ์ พงษ์สมบัติ
จ.ส.อ. วิทยา อุชยั
จ.ส.อ. ชาญยุทธ สังขะไชย
จ.ส.อ. วรรณะ นามหล้า
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง บ่างกองกูล
จ.ส.อ. สุวชั ชัย บุญปลูก
จ.ส.อ. ไกรภพ ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. ทรงเดช วงษ์ชาลี
ส.อ. กาญจนวัฒน์ ชลเดช
พ.อ. เชาวลิต ฝักแคเล็ก
ร.อ. พงศ์พฒั น์ อ่วมเสงี#ยม
จ.ส.อ. สุริยนต์ อู่นอก
ร.ท. ประหยัด ทิพย์เนตร
จ.ส.ต. คําพันธ์ แสงกุดเรื อ
จ.ส.ต. ธีรวัฒน์ สี จุนลา
จ.ส.ต. นันทวุธ มุ่งดี
จ.ส.ต. ปริ ญากรณ์ พฤกษชาติ
ส.อ. รุ จิสรรค์ รอดขันเมือง
ส.อ. ศุภชัย ศรี นอ้ ย
ส.อ. อภิสิทธิG แสงบัวภา
จ.ส.อ. นิพิฐพนธ์ ปานเกิด
จ.ส.อ. สมพร ทองหอม
จ.ส.อ. วีระชน หมอกมุงเมือง
จ.ส.อ. ทัศนวัตน์ นาคสวาท

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00806-23
001-300-2018-00805-44
001-300-2018-00808-45
001-300-2018-00807-20
001-300-2018-00806-14
001-300-2018-00806-32
001-300-2018-00806-69
001-300-2018-00806-96
001-300-2018-00808-63
001-300-2018-00808-72
001-300-2018-00805-62
001-300-2018-00806-41
001-300-2018-00809-15
001-300-2018-00809-24
001-300-2018-00809-33
001-300-2018-00808-18
001-300-2018-00808-27
001-300-2018-00808-36
001-300-2018-00805-53
001-300-2018-00807-11
001-300-2018-00805-99
001-300-2018-00807-39
001-300-2018-00807-48
001-300-2018-00807-57
001-300-2018-00807-66
001-300-2018-00807-75
001-300-2018-00807-84
001-300-2018-00807-93
001-300-2018-00808-09
001-300-2018-00805-71
001-300-2018-00805-80
001-300-2018-00807-02
001-300-2018-00808-81

กรม ขส.
ช.21
ป.6
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
พล.1 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.6
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
มทบ.14
มทบ.15
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.14 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.17 พัน.3
รพศ.1 พัน.2

จํานวนเงิน
59,935.01
22,000.00
100,000.00
69,374.31
76,000.00
54,832.95
20,992.01
90,000.00
199,139.86
57,848.57
100,000.00
192,069.37
110,421.44
253,545.71
40,117.13
30,099.03
23,498.59
18,000.00
152,918.91
219,000.00
66,000.00
109,489.47
31,000.00
30,000.00
26,000.00
30,000.00
30,000.00
13,000.00
7,000.00
115,899.27
109,756.04
24,253.61
39,517.68

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประพัฒน์ นัดดาพรหม
ส.อ. สุเมธ สุวรรณอ่อน
ส.อ. สุเมธ สุวรรณอ่อน
จ.ส.อ. หิ รัญ บรรดาศักดิG
ร.อ. กิตติ เพ็งศาสตร์
จ.ส.ต. วรณัฐ รัตนโชติ
ส.อ. สุทธิพร ไกรนุกลู
จ.ส.อ. สุทิน เวชการ
จ.ส.อ.หญิง กชดา แก่นสาร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00808-90
001-300-2018-00809-06
001-300-2018-00809-06
001-300-2018-00805-35
001-300-2018-00806-50
001-300-2018-00806-78
001-300-2018-00806-87
001-300-2018-00808-54
001-300-2018-00806-05

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 61
หน่วย

รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
ร้อย ตถ.พล.ร.6
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สตน.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 42 ราย

จํานวนเงิน
35,024.01
35,024.01
88,975.99
300,000.00
37,000.00
20,599.44
30,000.00
40,859.47
40,000.00
3,149,191.88

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีVยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 30112561
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 61
หน่วย

001-500-2008-00283-50
จ.ส.อ. ลือชัย เรื องศรี
บ.มทบ.13
001-500-2007-00350-96
จ.ส.อ. สุเมธ ศรี บุญเรื อง
บ.มทบ.22
001-500-2016-00083-55
ร.อ. เฉลิมฤทธิG เสนคําสอน (ประกันภัย 43,200.-บาท)
ม.1 พัน.17 รอ.
001-500-2011-00018-70 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
จ.ส.อ. ประครอง สี นวนจันทร์
รวม เงินฝากเบีVยประกันล่วงหน้า 4 ราย
รวมเช็คเลขที# 30112561 108 ราย
รวมสัง# จ่ายทัVงหมด 108 ราย

จํานวนเงิน
1,071.00
600.00
39,150.00
924.00
41,745.00
3,593,978.39
3,593,978.39

