หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234578
ลําดับ
1
2

สาขา
ลพบุรี
ปากช่อง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
นสศ.
ศสท.กส.ทบ.
รวม 2 หน่วย

วันที่เช็ค : 28 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
5,287,509.60
80,608.46
5,368,118.06

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234578
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

สาขา
สํานักราชดําเนิน
กองบัญชาการกองทัพบก
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
งามวงศ์วาน
คลองปาง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
สนามเป้า
เตาปูน
กองบัญชาการกองทัพบก
ขอนแก่น
ชัยนาท
นราธิวาส
นครพนม
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
เลย
สุรินทร์
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กร.ทบ.
ช.พัน.5 พล.ร.5
บ.จทบ.ท.ส.
ป.3 พัน.3
พธ.ทบ.
พล.ร.5
พัน.สร.5
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 รอ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศซบ.ทบ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ร.
สถานพักฟื้น
สบ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สวพท.
สห.ทบ.
รวม 26 หน่วย

วันที่เช็ค : 28 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
1,500.00
14,836.41
100.00
4,572.00
10,674.00
15,900.00
1,505.80
1,911.00
18,949.00
6,527.05
6,075.00
4,000.00
2,210.00
7,584.00
9,647.00
7,679.00
2,827.00
1,800.00
3,897.00
7,380.00
6,543.00
1,721.00
2,722.00
8,913.21
2,740.00
14,326.00
166,539.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234578
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
ลพบุรี
ราชบุรี
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ลพบุรี
พิษณุโลก
ขอนแก่น
กระทุ่มแบน
กาญจนบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สระบุรี
หล่มสัก
อุดรธานี
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
กาญจนบุรี
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
นครนายก
ปราณบุรี
ลพบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม บ.
กรมพัฒนา 1
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.21
ทน.2
ทภ.2
ป.21
ป.4 พัน.4
ป.71 พัน.712
พล.พัฒนา 3
พล.ม.3
พัน.ขกท.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.41
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ร.13 พัน.1
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.153 พัน.1
ร.29
ร.3 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กสร.ศสร.
รร.การบินทหารบก
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
ร้อย ช.ซบร.หนัก

วันที่เช็ค : 28 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
100,000.00
35,000.00
50,151.83
301,791.16
380,000.00
122,678.17
511,219.95
125,260.24
52,565.38
350,000.00
33,422.30
160,000.00
68,048.83
73,689.58
120,333.09
78,000.00
763,052.17
67,000.00
190,000.00
80,000.00
81,896.56
65,000.00
79,054.46
199,789.46
194,513.10
140,000.00
20,000.00
100,000.00
110,012.93
92,740.25
40,000.00
41,058.07
39,717.36

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234578
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

สาขา
พญาไท
อุดรธานี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
เชียงใหม่
ตรัง
ยะลา
ยโสธร
สมุทรปราการ
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
วพบ.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ป.
สตน.ทบ.
สห.ทบ.
รวม 44 หน่วย

วันที่เช็ค : 28 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
50,000.00
70,000.00
100,000.00
30,000.00
212,743.20
106,469.07
72,181.81
143,835.04
163,768.19
96,333.09
60,000.00
5,971,325.29

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234578
ลําดับ
1
2

สาขา
ศรีย่าน
เพชรบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์_ภัยธรรมชาติ
หน่วยต้นสังกัด
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
สง.สด.จว.พ.บ.
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 28 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
40,000.00
40,000.00
80,000.00
11,585,982.82

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234578
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื#อบัญชี
พ.อ. ธนกฤต สิ งคะอุดม
พ.อ. สุวทิ ย์ พูนเพ็ชร์
พ.ท. ชัยเลิศ ตุย้ อุ่นเรื อน
พ.ท. พจน์ กระจะจ่าง
พ.ต.เฉลิมพล เปี# ยมระลึก
พ.ต. เอนก แสนคํา
พ.ต. ประสิ ทธิF คํารังษี
พ.ต. ศุภากร เสริ มพล
พ.ต. วิมาน บุญประดิษฐ์
พ.ต.อํานาจ บุญขํา
ร.อ. ไทยณรงค์ วงษ์สารี
ร.อ. ถาวร โพธิFเลิศ
ร.ต. บุญทา ริ มไธสง
ร.ท.หญิง ณิ ชาภา พูลสยม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06081-45
001-100-2004-09705-01
001-100-2004-02209-29
001-100-2004-08593-69
001-100-2004-03999-73
001-100-2004-05102-20
001-100-2004-05620-10
001-100-2004-09929-10
001-100-2004-10493-85
001-100-2005-00823-28
001-100-2004-01321-29
001-100-2004-06772-42
001-100-2004-01883-22
001-100-2004-05383-50

วันที#เช็ค : 28 ธ.ค. 60
หน่วย

นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
ศสท.กส.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 14 ราย

จํานวนเงิน
733,945.35
347,585.33
72,485.95
1,268,954.35
94,000.20
1,121,676.19
520,003.98
71,792.58
90,046.08
59,195.49
242,319.88
531,993.93
133,510.29
80,608.46
5,368,118.06

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234578
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. อภิชาติ ธรรมวาทิตย์
ร.อ. บุญทึง ทับทิมหิ น
พ.อ.(พิเศษ) สมชาย ดุรงค์เกืLอกูล
พ.ต. เฉลิม ศรี สงั วาลย์
ส.อ. กิตติพงษ์ แววศรี
ร.ต. รัชวัฒน์ มีล่าม
จ.ส.อ. สมนึก คงแก้ว
ร.ท. คําผา ทะวงษ์เงิน
จ.ส.อ. ประสิ ทธิF อะมุตะคุ
จ.ส.อ. ไกรฤกษ์ ศรี ทว้ ม
พ.อ. ดนัย ผลทิพย์
พ.ต. สุรพล โสภาพ
ส.อ.หญิง กนกบุญ ออมทรัพย์
ส.อ. ป้ อมเพชร กิจสวน
ส.ท. เจนวุฒิ จุติกมล
พ.ท. ฉลอง อ่อนชื#นจิตร
จ.ส.อ. มานิจ ผลทวีชยั
ส.อ. พิทกั ษ์ ได้เลิศ
ส.อ. ณัฐพล โพธิสา
พ.อ. ธงชัย ช่วยรักษา
พ.อ. ประทีป วิจารณ์สถิตย์
ร.ท. มานิต ช่างไม้
จ.ส.อ. สมคิด เอี#ยมเย็น
ร.อ. จักรี เจ๊ะด๊ะ
ร.ต. โอภาส บุญมาตย์
พ.ต. สุทศ ต่างใจ
จ.ส.อ. เรื องศักดิF จงมีเดช
พ.ต. สมเกียรติ มณี น่วม
พ.ต. มีชยั แสวงสุข
ร.อ. เลิศชาย สุจินพรัหม
จ.ส.อ. ปราการณ์ บุราคร
ร.ต. ศุภชัย รักรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิF ทองมาก

วันที#เช็ค : 28 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2013-00022-23
001-101-2017-00246-92
001-101-2004-00245-19
001-101-2017-00285-00
001-101-2014-00337-81
001-101-2017-00286-34
001-101-2008-00341-32
001-101-2007-00265-87
001-101-2007-00046-64
001-101-2005-00116-75
001-101-2017-00286-07
001-101-2007-00360-25
001-101-2017-00082-50
001-101-2017-00070-02
001-101-2017-00286-70
001-101-2004-00038-53
001-101-2008-00646-65
001-101-2014-00475-26
001-101-2017-00243-00
001-101-2006-00613-41
001-101-2008-00905-63
001-101-2013-00003-59
001-101-2005-01128-95
001-101-2010-00306-63
001-101-2006-01066-53
001-101-2006-00228-56
001-101-2012-00300-14
001-101-2008-00436-26
001-101-2011-00333-77
001-101-2007-00249-96
001-101-2007-00531-38
001-101-2009-00388-54
001-101-2007-00499-95

กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
ช.พัน.5 พล.ร.5
บ.จทบ.ท.ส.
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ร.5
พัน.สร.5
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 รอ.
ร.1 รอ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศซบ.ทบ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สถานพักฟืL น
สถานพักฟืL น

จํานวนเงิน
300.00
1,200.00
9,189.00
2,782.41
2,865.00
100.00
4,572.00
1,791.00
4,718.00
4,165.00
8,805.00
3,439.00
3,656.00
1,505.80
1,911.00
15,281.00
3,668.00
9.14
6,517.91
6,075.00
4,000.00
2,210.00
7,584.00
4,776.00
4,871.00
7,679.00
2,827.00
1,800.00
3,897.00
5,635.00
1,745.00
3,821.00
2,722.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234578
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ปิ ยะพร วามะสิ งห์
พ.อ. อํานาจ ประคองจิต
พ.อ. ปณิ ธาน สุขมุ าลจันทร์
จ.ส.อ. วิโรฒ ดําริ สุขถาวร
จ.ส.อ. พีระยุทธ เทพยสุวรรณ
จ.ส.อ. มงคล มังคลา
พล.ต. พีระพล ปกป้ อง
พ.อ. ประดิษฐ์ แก้วเสถียร
ร.ต. ทวี มะลิทอง
ส.ท.หญิง บุญยวรี ย ์ เอมระดี
พ.อ.(พิเศษ พสุชา ควรแสวง

วันที#เช็ค : 28 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00821-58
001-101-2007-00552-51
001-101-2017-00291-47
001-101-2006-00134-78
001-101-2006-00616-33
001-101-2008-00111-59
001-101-2008-00242-69
001-101-2017-00288-01
001-101-2007-00753-52
001-101-2011-00432-95
001-101-2006-00841-84

สบ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สวพท.
สวพท.
สวพท.
สวพท.
สห.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 44 ราย

จํานวนเงิน
1,721.00
2,722.00
3,515.00
1,163.00
90.21
4,145.00
500.00
1,600.00
500.00
140.00
14,326.00
166,539.47

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234578
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. สมปอง ช่องสาร
จ.ส.อ. วีระศักดิF เสื อคง
จ.ส.อ. สถาพร ศิริมา
ร.ต. ธีรวร แจ้งจิตร
จ.ส.อ. สุพจน์ มากชุมแสง
จ.ส.อ. สุธารักษ์ ปั ญญาว่อง
ร.ต. ชาตรี วัดบัว
ร.ต. นิรันดร์ ศรี แสง
พ.ต. นํLามิตร ทิฏฐิมานะวิสุทธิ
จ.ส.อ. คมเดช กาญจนทองคุณ
พ.ท. สรชัย สังข์กลาง
จ.ส.อ. ระมัด แก้วกรเมือง
จ.ส.อ. จรัญ ปุกคํา
จ.ส.อ. โสฬส จันทร์โสภณ
จ.ส.อ. สมศักดิF ฉาใจ
ร.ต. เดชา ภูเดช
จ.ส.อ. ภูสิทธิF อุ่นอาสา
จ.ส.อ. ภูสิทธิF อุ่นอาสา
ส.อ. ธีรวุฒิ วิลามาศ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิF รัตนวรรณ
จ.ส.อ. คนิช สุกิตติรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. ชาญชัย อินทร์บุญ
จ.ส.อ. อดุลย์ จันต่อ
จ.ส.อ. ประยงค์ ศรี สุขเอม
จ.ส.ท. เสด็จ บุดดีหสั
จ.ส.ท. บุญเพ็ง ชูไทย
จ.ส.อ. อดุลย์ ปลีกลํ#า
จ.ส.อ. เสริ ม ไพดีพะเนาว์
จ.ส.อ. ฉกาส งานไว
ร.ต. ธีรยุทธ ไชยเกล้า
จ.ส.อ. พนม แก้วเหล่ายูง
จ.ส.ท. สุริยนั ต์ สุขสุทธิF
จ.ส.อ. ธวัช คงย้อย

วันที#เช็ค : 28 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01370-56
001-300-2017-01374-90
001-300-2017-01372-05
001-300-2017-01370-65
001-300-2017-01371-35
001-300-2017-01372-41
001-300-2017-01375-60
001-300-2017-01375-79
001-300-2017-01374-27
001-300-2017-01374-36
001-300-2017-01374-18
001-300-2017-01371-99
001-300-2017-01375-33
001-300-2017-01371-71
001-300-2017-01375-97
001-300-2017-01371-44
001-300-2017-01371-53
001-300-2017-01371-53
001-300-2017-01373-48
001-300-2017-01375-51
001-300-2017-01374-63
001-300-2017-01370-01
001-300-2017-01370-10
001-300-2017-01370-38
001-300-2017-01370-29
001-300-2017-01370-47
001-300-2017-01371-80
001-300-2017-01375-42
001-300-2017-01374-81
001-300-2017-01369-23
001-300-2017-01369-32
001-300-2017-01375-15
001-300-2017-01372-14

กรม บ.
กรมพัฒนา 1
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.21
ช.21
ทน.2
ทน.2
ทภ.2
ป.21
ป.4 พัน.4
ป.71 พัน.712
พล.พัฒนา 3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พัน.ขกท.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.41
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.151 พัน.3
ร.152

จํานวนเงิน
100,000.00
35,000.00
50,151.83
380,000.00
151,600.85
150,190.31
75,810.64
46,867.53
185,219.95
326,000.00
125,260.24
52,565.38
350,000.00
33,422.30
160,000.00
45,000.00
10,000.00
13,048.83
73,689.58
120,333.09
78,000.00
85,989.85
129,445.02
480,000.00
45,000.00
22,617.30
67,000.00
190,000.00
80,000.00
37,896.56
44,000.00
65,000.00
79,054.46

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234578
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.ต. อภิศกั ดิF มูลจักร
ร.ต. ต่อศักดิF อุทยั คํา
จ.ส.อ. ศราวุธ งอยผาลา
จ.ส.อ. สุดธี ทวีพฒั น์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิF กองแก้ว
พ.ท. สมาน ศิริชะ
จ.ส.อ. สราวุฒิ โคมลอย
จ.ส.ท. สมชาย ธนบัตร
จ.ส.อ. สุรัตน์ ชัยลาด
จ.ส.อ. พรวิวฒั น์ ไร่ เจริ ญ
จ.ส.อ. สื บศักดิF เฉลิมฉัตร
ร.ท. เชวงศักดิF พาราศรี
จ.ส.อ. ธีระพันธ์ บุญเกษม
ส.อ. สกนธ์เดช ช้อนทอง
พ.ท. ไพรัฐ แก้วแดง
พ.ต. ดนัย สมะพงษ์
ร.อ. ชัยยศ เภรี กล
ร.อ. วรวิทย์ เคหาบาล
ร.ต. ไพบูลย์ หมายเหนี#ยวกลาง
พ.ท. กฤตพันธ์ เชิงชาญฤทธา
จ.ส.อ. สุพจน์ ทารส

วันที#เช็ค : 28 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01373-39
001-300-2017-01373-20
001-300-2017-01371-26
001-300-2017-01373-57
001-300-2017-01373-93
001-300-2017-01374-54
001-300-2017-01371-62
001-300-2017-01374-09
001-300-2017-01370-83
001-300-2017-01375-88
001-300-2017-01370-92
001-300-2017-01375-24
001-300-2017-01370-74
001-300-2017-01374-72
001-300-2017-01373-84
001-300-2017-01373-75
001-300-2017-01375-06
001-300-2017-01373-11
001-300-2017-01373-66
001-300-2017-01372-32
001-300-2017-01371-08

ร.153 พัน.1
ร.29
ร.3 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กสร.ศสร.
รร.การบินทหารบก
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
ร้อย ช.ซบร.หนัก
วพบ.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ป.
สตน.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 54 ราย

จํานวนเงิน
199,789.46
194,513.10
140,000.00
20,000.00
100,000.00
110,012.93
92,740.25
40,000.00
41,058.07
39,717.36
50,000.00
70,000.00
100,000.00
30,000.00
212,743.20
106,469.07
72,181.81
143,835.04
163,768.19
96,333.09
60,000.00
5,971,325.29

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 28 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์_ภัยธรรม

เลขที#เช็ค : 49234578
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
ส.อ. อพิรุณ แก้วเขียว
จ.ส.ท. บวร นาทันริ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 28 ธ.ค. 60
หน่วย

001-404-2017-00000-85 กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
001-404-2017-00000-94
สง.สด.จว.พ.บ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์_ภัยธรรมชาติ 2 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234578 114 ราย
รวมสัง# จ่ายทัLงหมด 114 ราย

จํานวนเงิน
40,000.00
40,000.00
80,000.00
11,585,982.82
11,585,982.82

