หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
นราธิวาส
เพชรบูรณ์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
พญาไท
พญาไท
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
สนามเป้า
กาญจนบุรี
ปราณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
สุรินทร์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กบ.ทบ.
กรม ทพ.46
ป.21 พัน.30
ป.6 พัน.6
พล.ร.2 รอ.
พัน.บ.21
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.3
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.2
ศร.พัน.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ส.ร.
รวม 15 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
2,062.07
33,401.30
2,168.43
2,615.32
60,640.77
266,398.60
556.86
29,149.62
50,808.79
6,203.24
20,135.38
139,916.51
6,626.62
486,059.50
145,372.83
1,252,115.84

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15082561
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นางรอง
นางรอง
อยุธยา
ปากช่อง
ศรีย่าน
ราชบุรี
เสนานิคม
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
ลพบุรี
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ทุ่งสง
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
เตาปูน
ปัตตานี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปากช่อง
หาดใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
ขกท.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.8 พล.ม.1
ดย.ทบ.
นสศ.
บชร.1
บชร.2
บชร.3
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.15
ป.71 พัน.713
ปตอ.1 พัน.5
พล.ป.
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15

วันที่เช็ค : 15 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
500,000.00
23,730.12
42,000.00
98,112.35
155,940.18
300,000.00
60,000.00
100,000.00
45,894.05
40,000.00
100,000.00
33.83
47,117.72
7,677.86
48,961.71
64,000.00
100,000.00
136,017.29
95,000.00
269,631.90
24,000.00
47,000.00
43,000.00
60,000.00
110,000.00
21,000.00
60,000.00
100,000.00
341,077.05
128,760.64
137,859.78
309,483.08
18,448.40

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15082561
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
64
65
66

สาขา
หาดใหญ่
ทุ่งสง
เพชรบูรณ์
พญาไท
พญาไท
พิษณุโลก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
น่าน
สระบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
นครพนม
อุตรดิตถ์
สุราษฎร์ธานี
สนามเป้า
สนามเป้า
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชุมพร
ร้อยเอ็ด
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ศรีย่าน
วังน้อย
อุดรธานี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ปากช่อง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.8
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
มทบ.12
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.1
รร.ส.สส.
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศศท.
ศศท.
ศสท.กส.ทบ.

วันที่เช็ค : 15 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
61,524.94
75,459.41
112,000.00
36,000.00
50,000.00
88,037.60
117,000.00
26,992.99
54,000.00
46,000.00
42,247.87
30,000.00
51,037.26
34,137.91
130,000.00
62,000.00
77,000.00
46,432.03
92,000.00
53,311.19
78,196.17
47,068.48
60,000.00
109,514.28
26,148.65
173,441.77
143,460.11
42,699.17
51,259.64
70,000.00
196,377.52
516,355.39
80,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15082561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75

สาขา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครราชสีมา
ขอนแก่น
ชลบุรี
นครนายก
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
แพร่
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ร.
สส.
สส.
รวม 75 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 15 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
98,000.00
60,000.00
12,981.78
106,039.35
22,000.00
300,000.00
100,000.00
70,282.27
84,014.38
7,367,766.12
8,619,881.96

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื#อบัญชี
ส.ต.หญิง ปณัชชา ตรี ลพ
ส.อ. ภูริชภณ ขาวผ่อง
ส.ต. ภานุวฒั น์ จันทร์โท
ส.ท. ธนาพล เขื#อนแก้ว
จ.ส.อ. เอนก โอสถานนท์
จ.ส.อ.จํารอง ในแก้ว
จ.ส.อ. อธิปไตย ยุปาระมี
จ.ส.ท. เพิ#มพล สุนา
จ.ส.ต.สมยศ ครองยุทธ
ร.ต. ธนิสร เดชาจือเกร็ ด
ส.อ.วัชรพล สายหยุด
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิJ ศรี รักษา
ส.อ. ปานะพันธ์ แสงสว่าง
ส.อ. อภิวฒั น์ วงศ์ชุติกาญจน์
จ.ส.อ. นิรุจ เศษวิกา
ร.ท. ลพนเรศ เพ่งผล
พ.อ.(พิเศษ) อนุรัตน์ ลีวโิ รจน์
จ.ส.ท. สมควร บุราคร

เลขที#บญั ชี
001-100-2016-00617-10
001-100-2008-00320-01
001-100-2016-00315-42
001-100-2016-00484-36
001-100-2004-04147-77
001-100-2004-13139-61
001-100-2007-00131-04
001-100-2004-05412-66
001-100-2004-03114-43
001-100-2004-03635-43
001-100-2004-01594-72
001-100-2005-00247-40
001-100-2010-00380-55
001-100-2011-00066-84
001-100-2004-09406-07
001-100-2004-11293-53
001-100-2004-08551-50
001-100-2004-06517-85

วันที#เช็ค : 15 ส.ค. 61
หน่วย

กบ.ทบ.
กรม ทพ.46
ป.21 พัน.30
ป.6 พัน.6
พล.ร.2 รอ.
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.3
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.2
ศร.พัน.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ส.ร.
รวม เงินอทบ.ฝาก 18 ราย

จํานวนเงิน
2,062.07
33,401.30
2,168.43
2,615.32
60,640.77
12,498.26
9,692.53
228,257.15
15,950.66
29,149.62
556.86
50,808.79
6,203.24
20,135.38
139,916.51
6,626.62
486,059.50
145,372.83
1,252,115.84

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15082561
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. อบ สมเทพ
จ.ส.อ. สุริยา ปราสาทหิ นพิมาย
ส.อ. สมศักดิJ จันทราภรณ์
จ.ส.อ. สมชาย เรื องปราชญ์
พ.ท. สุพจน์ รวมครบุรี
พ.ท. มนัส สุริยา
จ.ส.อ. สุรชัย ปานนิล
ร.ท. สมรัฐ จับศรทิพย์
จ.ส.อ. ปราโมทย์ โคตรพัฒน์
ส.อ. สุริยนั พลอาวรณ์
ร.อ. ชุติวตั ร์ ทึกงาม
จ.ส.อ. จรู ญ เพ็ชรสี เขียว
จ.ส.อ. วิรัช ไข่แสงศรี
จ.ส.ต. ครองศิลป์ ฉิ มณรงค์
จ.ส.อ. สมนึก จุย้ เรื อง
จ.ส.อ. จักรพงศ์ นนงาม
จ.ส.อ. พรมมาศ ปิ# นทอง
ร.ต. สํารวย พงษ์โพธิJ
จ.ส.ต. เด่น ภูพนั นาจ
จ.ส.อ. ธีระเดช ฐิติวฒั นา
จ.ส.อ. สรวุฒน์ สละชีพ
พ.ท. อลงกรณ์ ณ ป้ อมเพ็ชร์
ส.อ. นพดล ปานมา
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ทัตตะทองคํา
ส.อ. พิชิตพล ทิมเกตุ
จ.ส.อ. วสันต์ นาชัยเงิน
พ.ต. นันทภพ สงเคราะห์
จ.ส.ท. นิติพนธ์ ศิริบุตร
ส.อ. พีรดนย์ ภาชะโน
จ.ส.อ. สมคิด บัวดี
จ.ส.อ. เสกสรรค์ แม้นเมีSยน
ร.ท. แสงอรุ ณ พึ#งชัยภูมิ
ร.ท. ธวัช ไกรคุม้

วันที#เช็ค : 15 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00503-85
001-300-2018-00500-75
001-300-2018-00501-81
001-300-2018-00503-21
001-300-2018-00502-33
001-300-2018-00498-39
001-300-2018-00503-76
001-300-2018-00501-09
001-300-2018-00500-02
001-300-2018-00497-78
001-300-2018-00498-75
001-300-2018-00497-41
001-300-2018-00500-57
001-300-2018-00503-03
001-300-2018-00499-90
001-300-2018-00501-36
001-300-2018-00503-49
001-300-2018-00502-42
001-300-2018-00500-66
001-300-2018-00501-54
001-300-2018-00501-63
001-300-2018-00498-93
001-300-2018-00498-48
001-300-2018-00504-46
001-300-2018-00503-58
001-300-2018-00499-45
001-300-2018-00501-27
001-300-2018-00499-09
001-300-2018-00503-94
001-300-2018-00497-50
001-300-2018-00497-69
001-300-2018-00504-55
001-300-2018-00504-82

กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
ขกท.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.8 พล.ม.1
ดย.ทบ.
นสศ.
บชร.1
บชร.2
บชร.3
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.15
ป.71 พัน.713
ปตอ.1 พัน.5
พล.ป.
พล.ป.
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21

จํานวนเงิน
500,000.00
42,000.00
23,730.12
98,112.35
155,940.18
300,000.00
60,000.00
100,000.00
45,894.05
40,000.00
100,000.00
33.83
47,117.72
7,677.86
48,961.71
64,000.00
100,000.00
136,017.29
95,000.00
90,000.00
179,631.90
24,000.00
47,000.00
60,000.00
43,000.00
110,000.00
100,000.00
60,000.00
21,000.00
161,077.05
180,000.00
128,760.64
137,859.78

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15082561
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
64
65
66

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พชร ชันเกษม
จ.ส.อ. รัฐพล เดชดอนบม
จ.ส.ต. มนตรี จันทร์เป้ า
ร.ท. ณัฐพงศ์ ศรี กาญจน์
จ.ส.อ. ประชุม วงศ์เพชรชัย
จ.ส.อ. ไพจิตร เชืSออุ่น
ส.อ. อวิรุทธ์ เหล่าอ่อน
ร.อ. บุญเหลือ พุม่ เล็ก
จ.ส.อ. สมศักดิJ เพชรสอาด
จ.ส.อ. วีระศักดิJ จันทร์หลวง
ส.อ. ศิวะบุตร โยตะสิ งห์
ร.ต. วัชรศักดิJ บุญแสง
จ.ส.อ. ธีรพล วงษ์เล็ก
ส.อ. สุทธิพงษ์ โพธิJตะ
จ.ส.อ. วรายุทธ์ สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. มนูญ ผาเจริ ญ
ร.ท. ยุทธพงษ์ มัง# เรื องสกุล
ร.ต. ชัยพงษ์ ชมนิสยั
ร.ท. ไพรพิชิต เดชป้ อง
จ.ส.อ. วีระพล คูณวงศ์
จ.ส.อ. วัชระ กันจู
จ.ส.อ. วัชระ ราษีมิน
จ.ส.อ. ธนากร สุ่ยหล้า
จ.ส.ท. สราวุธ ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. สราวุธ กันพล
ร.ต. กฤษกร จันทนะชาติ
ร.อ. ทศ ตัSงอยูด่ ี
ส.อ.หญิง ทิวาภรณ์ ด้วงคํา
ร.อ. รัชพล สิ งห์นอ้ ย
จ.ส.อ. สัมฤทธิJ หาตะ
จ.ส.อ. สําราญ อ่วมชื#น
จ.ส.อ. อดุล จิตต์สมุทร
จ.ส.อ.หญิง ดวงกมล เกตุจินดา

วันที#เช็ค : 15 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00502-51
001-300-2018-00501-72
001-300-2018-00499-72
001-300-2018-00502-06
001-300-2018-00504-73
001-300-2018-00508-80
001-300-2018-00497-32
001-300-2018-00502-60
001-300-2018-00504-28
001-300-2018-00504-91
001-300-2018-00506-13
001-300-2018-00504-37
001-300-2018-00497-87
001-300-2018-00500-20
001-300-2018-00501-90
001-300-2018-00510-56
001-300-2018-00501-45
001-300-2018-00500-84
001-300-2018-00497-96
001-300-2018-00499-54
001-300-2018-00503-12
001-300-2018-00500-11
001-300-2018-00499-81
001-300-2018-00503-30
001-300-2018-00504-19
001-300-2018-00505-07
001-300-2018-00502-15
001-300-2018-00502-24
001-300-2018-00505-98
001-300-2018-00500-39
001-300-2018-00505-43
001-300-2018-00506-04
001-300-2018-00500-48

พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.8
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
มทบ.12
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า

จํานวนเงิน
309,483.08
18,448.40
61,524.94
75,459.41
112,000.00
50,000.00
36,000.00
88,037.60
117,000.00
26,992.99
54,000.00
46,000.00
42,247.87
30,000.00
51,037.26
34,137.91
100,000.00
30,000.00
62,000.00
77,000.00
46,432.03
92,000.00
53,311.19
78,196.17
47,068.48
60,000.00
63,283.05
46,231.23
16,081.58
10,941.09
40,000.00
26,000.00
15,207.56

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15082561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง อมรรัตน์ บุญชด
จ.ส.ท.หญิง พวงทอง โสมะวงษ์
จ.ส.อ. เสฎฐวุฒิ วาปี โส
จ.ส.อ. พรเทพ รําพึงกิจ
จ.ส.อ. นพดล ม้าเพ็ง
พ.ต. จํานงค์ แสงกุดเรื อ
พ.ท. ปรี ชา ประวีณเจษฎากุล
พ.ท. ไพศาล พฤกษามุก
พ.ต. ยุทธนา บุญวงค์
พ.ต. คมสัน สุขเกษม
ร.ต. นพพร ช่วยนุกิจ
จ.ส.อ. สุริยา ดีราษฎร์วเิ ศษ
จ.ส.อ. ศรศักดิJ สําราญถิ#น
จ.ส.อ. ณัฐพล วงษ์เปี# ยม
จ.ส.อ. พินิช ขนตา
จ.ส.อ. ณัฐพล รัตนา
ส.อ. วัชรา ช่างทํา
จ.ส.อ. เทียนชัย โตจัน#
จ.ส.อ. พรชัย ขันแก้ว
ร.ท. อัศวิน ดอกไม้
จ.ส.อ. น่วม แก้วขวัญ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 15 ส.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00505-52
001-300-2018-00507-38
001-300-2018-00504-00
001-300-2018-00498-66
001-300-2018-00498-20
001-300-2018-00502-79
001-300-2018-00498-02
001-300-2018-00499-18
001-300-2018-00498-11
001-300-2018-00499-27
001-300-2018-00499-36
001-300-2018-00501-18
001-300-2018-00502-97
001-300-2018-00502-88
001-300-2018-00504-64
001-300-2018-00498-84
001-300-2018-00498-57
001-300-2018-00500-93
001-300-2018-00499-63
001-300-2018-00497-23
001-300-2018-00503-67

รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.1
รร.ส.สส.
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ร.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 87 ราย
รวมเช็คเลขที# 15082561 105 ราย
รวมสัง# จ่ายทัSงหมด 105 ราย

จํานวนเงิน
10,382.16
80,978.03
143,460.11
42,699.17
51,259.64
70,000.00
316,355.39
69,846.01
200,000.00
46,531.51
80,000.00
80,000.00
98,000.00
60,000.00
12,981.78
106,039.35
22,000.00
300,000.00
100,000.00
84,014.38
70,282.27
7,367,766.12
8,619,881.96
8,619,881.96

