หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30052562
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

สาขา
ราชบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
เตาปูน
งามวงศ์วาน
ปัตตานี
ลพบุรี
พนัสนิคม
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สูงเม่น
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
เพชรบุรี
ขอนแก่น
เชียงใหม่
พิษณุโลก
พิษณุโลก
หาดใหญ่
ปัตตานี
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สุรินทร์
ระนอง
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กช.
ขกท.
ช.11 พัน.602
ช.3 พัน.302
ทภ.4
ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พล.ร.15
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
ม.3
ม.3 พัน.13
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.23
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
ร.153 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.3
ร.25 พัน.2
ร.4 พัน.3

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
13,424.69
57,674.17
13,699.48
154,737.00
43,281.25
408,413.14
285,641.01
155,644.75
56,149.49
288,981.85
115,018.72
4,757.72
29,619.85
31,973.07
161,641.51
105,632.65
5,450.72
106,942.73
401,028.13
1,068,598.49
8,415.51
148,752.45
180,479.32
11,294.28
45,707.89
45,806.46
32,722.46
97,494.49
2,749.98
593,628.26
14,484.77
308,320.22
177,872.71

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขา
กาญจนบุรี
ร้อยเอ็ด
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ลพบุรี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กระทุ่มแบน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.ป.ศป.
ส.1พัน.101
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 42 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
172,522.01
61,219.02
58,116.50
3,676.01
11,397.43
43,331.50
6,380.19
8,283.35
200,501.21
5,741,466.44

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30052562
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

สาขา
ราชบุรี
ปัตตานี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สนามเป้า
สนามเสือป่า
ชุมพร
สงขลา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
คลองปาง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สนามเป้า
เพชรบูรณ์
สระบุรี
ขอนแก่น
หล่มสัก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
กาญจนบุรี
สุรินทร์
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ชุมพร
กาญจนบุรี
ลพบุรี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กช.
กรม ทพ.43
กสษ.1 กส.ทบ.
ช.1 พัน.112 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ดย.ทบ.
ทภ.1
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.5
ป.6 พัน.6
ป.72 พัน.721
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.5
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.6
พัน.สห.21
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.3 พัน.18
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
ร.112 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.31 รอ.
ร.7

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
240,415.00
190,000.00
100,000.00
100,000.00
157,503.29
200,000.00
70,045.07
75,956.07
100,000.00
100,000.00
209,151.15
100,000.00
141,227.33
245,166.64
152,316.10
297,968.82
180,000.00
37,224.18
60,144.02
187,000.00
115,055.83
160,000.00
102,994.09
200,000.00
270,000.00
296,630.44
400,000.00
141,439.83
200,000.00
622,520.95
79,090.24
200,000.00
138,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขา
ชุมแพ
เตาปูน
นครราชสีมา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สระบุรี
ปัตตานี
สนามเสือป่า
อยุธยา
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.8 พัน.2
รร.ขส.ขส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศพม.
ศม.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.อ.ย.
สส.
รวม 42 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
152,659.31
159,000.00
177,612.05
53,283.02
77,675.35
108,000.00
115,660.04
110,555.83
117,417.22
6,941,711.87
12,683,178.31

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30052562
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
ร.อ. สุรินทร์ รอดทิม
พ.ท. กาญจนเดช บรรจุสุวรรณ
ส.อ. ณัฐวุฒิ สงวนศักดิA
จ.ส.อ. สุชาติ รัตนัง
พ.ท. โกญจนาท เทียนยุทธ
จ.ส.อ. ณรงค์ อุปคํา
จ.ส.อ. อธิเทพ เกิดทับทิม
จ.ส.อ. สุเวช ประดิษฐ์วงค์
จ.ส.อ. จิตบดี กรุ ตรนิยม
ส.อ. พิทยาธร ธรรมชาติ
จ.ส.ท. สมพร จันโทมา
จ.ส.อ.(พิเศษ) ศิริศกั ดิA นักธรรม
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิA ช่างภู่
จ.ส.อ. นริ นทรชาติ กลํ#าบรรจง
จ.ส.อ. ก้านแก้ว กลิ#นจันทร์
จ.ส.อ. พิพฒั น์ ฤกษ์ดี
จ.ส.อ. วรชาติ เม่งรักษ์
จ.ส.ท. ณรงค์ฤทธิA หาญพยัคฆ์
จ.ส.ต. จักรี สี ทา
จ.ส.ท. วุฒิไกร บุตรดี
จ.ส.อ. คนึง คําสร้อย
จ.ส.อ. ไพโรจน์ โรจนทวีธรรม
ร.ท. สุเนตร ประเสริ ฐสังข์
ส.อ. ปรัชญา เสาวลักษ์จินดา
ร.ท. ธวัช เสนะจํานงค์
ร.ท. มงคล สมโสภาพ
ร.ท. ทรงฤทธิA หาญสงคราม
ร.ท. ฉลอง ศรี ลาอ่อน
พ.ท. สมชาย สุวรรณคีรี
ร.ท. สุขสวัสดิA โสมา
จ.ส.อ. พลกฤต ทําบุญดี
ร.ท. สมหมาย อินดี
จ.ส.อ. ธวัชชัย ลพเกิด

วันที#เช็ค : 30 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00445-06
001-100-2006-00009-25
001-100-2014-00309-43
001-100-2004-01448-14
001-100-2005-00821-42
001-100-2004-08256-09
001-100-2004-12074-84
001-100-2004-00743-39
001-100-2004-10016-13
001-100-2014-00063-53
001-100-2006-00530-06
001-100-2004-03961-43
001-100-2004-00104-65
001-100-2004-11030-63
001-100-2004-11929-24
001-100-2005-00516-01
001-100-2004-04533-32
001-100-2006-00372-39
001-100-2009-00164-91
001-100-2011-00080-08
001-100-2004-08494-05
001-100-2004-10369-92
001-100-2004-09730-21
001-100-2013-00649-96
001-100-2004-10074-77
001-100-2004-03993-35
001-100-2004-05265-95
001-100-2004-06718-04
001-100-2004-13042-64
001-100-2004-06634-70
001-100-2004-08212-14
001-100-2004-04834-12
001-100-2004-01153-62

กช.
ขกท.
ช.11 พัน.602
ช.3 พัน.302
ทภ.4
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ร.15
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
ม.3
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.23
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

จํานวนเงิน
13,424.69
57,674.17
13,699.48
154,737.00
43,281.25
374,009.01
34,404.13
278,556.59
7,084.42
155,644.75
56,149.49
58,578.93
11,679.06
50,756.91
112,261.42
55,705.53
115,018.72
29,619.85
4,757.72
31,973.07
122,658.10
38,983.41
105,632.65
5,450.72
106,942.73
188,758.82
879,839.67
401,028.13
8,415.51
148,752.45
180,479.32
45,707.89
6,646.44

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30052562
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
61
62
63

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. รติวชั ร์ กาญทัพ
จ.ส.อ. วิภาค จําเริ ญนุสิต
ส.อ. วารุ ฒ เหล่าสุวรรณ์
ส.ท. สมพร หนูจนั ทร์
ส.อ. นฤพล ไชยเทพ
ส.อ. เรวัฒน์ ชัยเดช
ส.อ. ศราวุธ ภักดีไทย
จ.ส.อ. เทพพิทกั ษ์ อินวรรณ์
ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก
ส.ท. กฤตเมธ เนินกร่ าง
จ.ส.ต. เดชบดินทร์ ชื#นสว่าง
ร.ท. จารึ ก ปั ญญาโรจน์
ร.ต. คุณวุฒิ อภัยสวัสดิA
จ.ส.อ. กมล แก้วอู๋
จ.ส.อ.ไว คชคีรี
จ.ส.อ. จักรกริ ช มารยาท
ส.อ. รัฐศาสตร์ จันทะวัน
จ.ส.อ. หญิง พรพิมล ชรากาหมุด
จ.ส.อ.หญิง เพ็ญศรี เถาทิพย์
ส.ท. นฤดม จันโดม
จ.ส.ต. วิศิษฐ์ ศรี ทอง
ร.อ. ประเสริ ฐ ศรี รัตน์
ร.ท. วันชัย กันหาประกอบ
ร.ต.วินยั บุบผา
ร.ต.วรเมธ วิไลผล
จ.ส.ท. ธนศักดิA แก้วเนิน
ส.อ. อนุสรณ์ หน่อยโพ
ส.ท. อภิชาติ เปรมมณี
ส.อ. ภิญโญ สี หะวงษ์
พล.ท. เดชชาติ คชอัมพล

วันที#เช็ค : 30 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11873-84
001-100-2004-08666-42
001-100-2015-00349-84
001-100-2004-10356-56
001-100-2009-00333-46
001-100-2015-00225-36
001-100-2015-00539-70
001-100-2006-00153-25
001-100-2004-05217-58
001-100-2016-00633-01
001-100-2011-00247-96
001-100-2004-12780-39
001-100-2004-06392-24
001-100-2004-06618-89
001-100-2004-02218-67
001-100-2007-00344-17
001-100-2012-00355-60
001-100-2004-01634-57
001-100-2004-13196-73
001-100-2015-00470-30
001-100-2004-04039-39
001-100-2004-09529-30
001-100-2004-00446-48
001-100-2004-03488-81
001-100-2004-11427-16
001-100-2004-13223-49
001-100-2009-00422-56
001-100-2015-00630-74
001-100-2010-00047-02
001-100-2004-09387-54

มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
ร.153 พัน.2
ร.153 พัน.2
ร.153 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.3
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.4 พัน.3
ร.9 พัน.1
ร.9 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.ป.ศป.
ส.1พัน.101
สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 63 ราย

จํานวนเงิน
4,647.84
40,722.54
730.98
4,352.94
22,773.86
6,146.60
3,802.00
97,494.49
593,628.26
2,749.98
14,484.77
106,242.57
202,077.65
177,872.71
38,044.74
115,014.51
19,462.76
61,219.02
58,116.50
3,676.01
11,397.43
5,980.03
15,125.22
8,990.37
4,061.54
6,810.71
2,363.63
6,380.19
8,283.35
200,501.21
5,741,466.44

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30052562
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
พ.ต. นที ชีกว้าง (คํVาประกัน 2 ราย)
ร.อ. วรวุฒิ โพธิอาศัย (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุนทร มองเพชร (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กมล ชาตวิทยา (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.ต. อภิชา มีศิลป์ (คํVาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พันธวัช เคนหงษ์ (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พิพฒั น์ พรมทองพันธ์ (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติ ขําคม (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สรยุทธ แสงเฟื# อง
ร.ต. ไผ่ หล้าบุดดา (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พิพฒั น์ เกืVอภักดิA (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คีรีขนั ธ์ เพ็งจันทร์ (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประสิ ทธิA สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สุวรรณ รามมะมะ (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อํานาจ ศรี สงคราม (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปั ญญา กุลวงษ์ (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ดาวุฒิ สว่างนิพนั ธ์ (คํVาประกัน 2 ราย)
ร.อ. จักรพงศ์ โดดยิมV (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชานันท์ แก่นจันทร์
จ.ส.อ. วีระพันธ์ ชาติวงศ์ (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พรศักดิA ปลายยอด
จ.ส.อ. คงศักดิA เกษม
ส.อ. พัฒน์พงษ์ เหลาเพ็ง
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ บุญโสพิส (คํVาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เชิดชัย สุขอ่อน
จ.ส.ต. จีรพันธ์ ชุรี
จ.ส.อ. อนุรักษ์ เกาหวาย (คํVาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. วราฤทธิA มาลาน้อย (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระพล ศรี ตุ่น (คํVาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สี สุทธิพงษ์ แผงดี (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรวิทย์ ตรงวานิชนาม (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จรัลชัย ปวงสุข (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศุภโชค บุดทะสุ (คํVาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 30 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00911-87
001-300-2019-00911-96
001-300-2019-00909-75
001-300-2019-00913-54
001-300-2019-00910-80
001-300-2019-00915-03
001-300-2019-00914-97
001-300-2019-00914-06
001-300-2019-00911-50
001-300-2019-00914-33
001-300-2019-00913-09
001-300-2019-00912-39
001-300-2019-00914-15
001-300-2019-00915-58
001-300-2019-00912-48
001-300-2019-00916-37
001-300-2019-00916-28
001-300-2019-00915-30
001-300-2019-00912-93
001-300-2019-00914-51
001-300-2019-00915-21
001-300-2019-00913-27
001-300-2019-00912-84
001-300-2019-00914-42
001-300-2019-00914-24
001-300-2019-00910-44
001-300-2019-00910-53
001-300-2019-00910-62
001-300-2019-00915-76
001-300-2019-00913-18
001-300-2019-00911-14
001-300-2019-00913-45
001-300-2019-00912-11

กช.
กช.
กรม ทพ.43
กสษ.1 กส.ทบ.
ช.1 พัน.112 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ดย.ทบ.
ทภ.1
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.5
ป.6 พัน.6
ป.72 พัน.721
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.5
พล.ร.5
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.6
พัน.สห.21
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.

จํานวนเงิน
107,593.02
132,821.98
190,000.00
100,000.00
100,000.00
57,503.29
100,000.00
200,000.00
70,045.07
75,956.07
100,000.00
100,000.00
209,151.15
141,227.33
100,000.00
133,000.00
112,166.64
100,000.00
152,316.10
157,968.82
40,000.00
180,000.00
37,224.18
60,144.02
187,000.00
75,055.83
40,000.00
160,000.00
102,994.09
200,000.00
141,892.63
270,000.00
154,737.81

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื#อบัญชี
ร.ท. ณธัชพงศ์ เกตุมณี
จ.ส.อ.หญิง กนกวรรณ ขวัญทอง (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุทธิรัตน์ สิ งห์ศรี (คํVาประกัน 2 ราย)
ร.ต. จักรพันธ์ เพชรโทน (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นพดล มากคณา (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. เอก ขุนเศรษฐ์ (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ปราโมทย์ นิลช่วย (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พิสิทธิA ศรี สม (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อัครเดช สําแดงเดช (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.อ. โยธิน สองสี ใส (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ณัฐวัตร โพธา (คํVาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เจษฏากร เมืองใจ (คํVาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สาคร ฤทธิAตา
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ ทรัพย์คง (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรศักดิA ศรี สท้าน (คํVาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ณัฐพล ขําต้นวงษ์ (คํVาประกัน 1 ราย)
ร.ต. ศิวสรรค์ ราชมณี (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. นิพนธ์ มุณณี ย ์ (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิรุณ บุญพร้อม (คํVาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัฒนา มหาไวย (คํVาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) อภิจุลย์ ธะนะชัย

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 พ.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00916-64
001-300-2019-00910-99
001-300-2019-00912-66
001-300-2019-00908-23
001-300-2019-00908-41
001-300-2019-00908-32
001-300-2019-00908-50
001-300-2019-00908-69
001-300-2019-00907-53
001-300-2019-00916-55
001-300-2019-00916-46
001-300-2019-00914-79
001-300-2019-00909-66
001-300-2019-00914-60
001-300-2019-00914-88
001-300-2019-00913-90
001-300-2019-00912-57
001-300-2019-00915-49
001-300-2019-00915-85
001-300-2019-00910-08
001-300-2019-00916-91

มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
ร.112 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.7
ร.8 พัน.2
รร.ขส.ขส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศพม.
ศม.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.อ.ย.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 54 ราย
รวมเช็คเลขที# 30052562 117 ราย
รวมสัง# จ่ายทัVงหมด 117 ราย

จํานวนเงิน
400,000.00
141,439.83
200,000.00
113,183.23
100,000.00
124,337.72
135,000.00
150,000.00
79,090.24
100,000.00
100,000.00
138,000.00
152,659.31
159,000.00
177,612.05
53,283.02
77,675.35
108,000.00
115,660.04
110,555.83
117,417.22
6,941,711.87
12,683,178.31
12,683,178.31

