หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234610
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

สาขา
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ปราณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ป.1 พัน.1 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
รร.ร.ศร.
สง.ปรมน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 6 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
122,285.51
1,536,970.03
236,421.11
225,948.10
175,780.68
549,804.75
2,847,210.18

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234610
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
กองบัญชาการกองทัพบก
เลย
สกลนคร
ราชบุรี
ราชบุรี
เลย
สกลนคร
ตาก
ตาก
ตาก
สกลนคร
สกลนคร
เลย
ตาก
เลย
สนามเสือป่า
กระบี่
กําแพงเพชร
ขอนแก่น
เชียงใหม่
ตรัง
ถนนพิบูลสงคราม
นครพนม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ปราจีนบุรี
พังงา
ฮอด
ยะลา
ยโสธร
เลย
สกลนคร
สระบุรี
สมุทรปราการ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ขว.ทบ.
บ.จทบ.ล.ย.
บ.จทบ.ส.น.
พัน.พัฒนา 1
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.14 พัน.1
ร.14 พัน.3
ร.3
ร.3 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายศรีสองรัก
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ป.

วันที่เช็ค : 5 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
78.70
6,825.59
5,770.00
14,929.62
5,621.84
2,847.00
6,778.00
12,167.00
1,911.00
4,796.00
2,714.00
8,691.00
5,731.00
3,463.00
200.00
2,675.00
7,450.00
4,215.00
5,731.00
12,545.02
3,439.00
4,226.00
8,596.00
7,641.00
1,800.00
5,272.00
1,949.00
4,585.00
6,151.00
3,897.00
2,675.00
1,861.00
5,731.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234610
ลําดับ
34
35

สาขา
สุรินทร์
อยุธยา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.ย.
รวม 35 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
4,943.00
16,046.00
193,951.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234610
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

สาขา
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
ปัตตานี
พิษณุโลก
ปราณบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
อุดรธานี
ยะลา
เชียงราย
ระนอง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
นครนายก
ปราณบุรี
พญาไท
ศรีย่าน
กระทุ่มแบน
เพชรบูรณ์
เชียงใหม่
ระนอง
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.44
ช.2 พัน.201
บชร.2
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.6
พัน.สร.6
พัน.สห.21
ม.6 พัน.21
มทบ.31
มทบ.41
ร.13 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.17 พัน.3
ร.25 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กสร.ศสร.
รร.สร.พบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ร.น.
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม 31 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
170,000.00
40,000.00
107,523.35
30,000.00
58,038.49
61,259.44
62,065.18
112,265.80
147,868.09
313,392.86
45,000.00
268,467.28
97,428.64
113,863.32
40,000.00
217,264.47
345,000.00
7,552.59
220,000.00
32,000.00
37,258.03
33,000.00
90,569.58
150,000.00
300,000.00
40,000.00
54,813.94
282,723.49
246,486.85
229,591.06
100,000.00
4,053,432.46

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962292
ลําดับ
1

สาขา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
นรด.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 5 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
57,416.06
57,416.06
7,152,010.47

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234610
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประสาน เพ็งบุญตรู
ส.อ. กิตติศกั ดิ> พลคณา
ร.ท. อานนท์ เทศสุข
ร.ท. ประดิษฐ คงเมือง
ร.ท. ดํารงค์ เกิดมี
ร.ท. นิพนธ์ คงเหล็ก
จ.ส.อ. วานิช ภาโว
พ.ต. สํารวย บวบเมือง
พล.ต.ณัฎฐ์สิทธิ> แสงบัวแก้ว
พล.อ. ธีระชัย เกตุตรี กรณ์
พล.ท. ธนิสร วงษ์กล้าหาญ
พล.ต. จิโรจ แสนทิตย์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-01401-37
001-100-2008-00106-65
001-100-2004-00438-61
001-100-2004-06140-67
001-100-2004-11923-77
001-100-2004-11925-26
001-100-2006-00282-77
001-100-2004-04316-22
001-100-2004-09241-13
001-100-2004-07448-90
001-100-2004-03471-56
001-100-2004-10274-26

วันที#เช็ค : 5 ก.พ. 61
หน่วย

ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
รร.ร.ศร.
สง.ปรมน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 12 ราย

จํานวนเงิน
114,155.44
8,130.07
593,580.24
113,375.31
481,391.02
280,880.08
67,743.38
236,421.11
225,948.10
167,852.70
175,780.68
381,952.05
2,847,210.18

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234610
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.อ.(พิเศษ) สังคม ทําจะดี
จ.ส.อ. สุจินต์ เหมือนจิตร์
จ.ส.อ. สุรศักดิ> บุตรอุดม
ส.อ. ศุภเชษฐ์ สนองผัน
ร.ท. วิโรจน์ รอดวัด
จ.ส.อ. ภัควัฒน์ อินทแย้ม
ส.ต.หญิง สภัสภร คงจันทร์
พล.อส. อนุวตั ร กิ#งแก้ว
พล.อส. ธีรนาท สระเสี ยงดี
ส.อ. นัฐศรายุทธ โสแก้ว
พ.ท. นรพล จิตปั ญญา
ร.ต. เฉลิมฤทธิ> กุลากุล
ร.ท. สุรวุฒิ โสตถิปิณฑะ
จ.ส.อ.ณรงค์เดช กลิ#นน้อย
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ อินทรฤทธิ>
จ.ส.ต. วิรัช กลิ#นโฉม
ส.อ. อนุวฒั น์ สิ ทธิวงศ์
ส.ต. ชิษณุพงศ์ อ๊อทแมน
ส.อ. ธัชชัย กาหลง
ส.อ. ชัยศิริ คําสง่า
จ.ส.อ. ประพิน พละศักดิ>
จ.ส.อ. ชาตรี เสนารักษ์
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ คําไพ
จ.ส.ต. สมหวัง ช่างเสนา
จ.ส.อ. แสวง ม่วงเขียว
ร.ต.หญิง ธมนชนก นิยมการ
พ.ต. สุรพล พิมเพียร
จ.ส.อ. ธนากร กองธรรม
จ.ส.อ. ดิเรก อินทร์แก้ว
จ.ส.อ. ศักดิ>สิทธิ> ประกอบการ
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ภูมิชยั
พ.ท. ไพรัฐ แก้วแดง
ร.ท. กําพล ปราโมทย์

วันที#เช็ค : 5 ก.พ. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00589-12
001-101-2006-00353-82
001-101-2011-00434-53
001-101-2014-00476-05
001-101-2013-00301-56
001-101-2018-00002-02
001-101-2018-00001-87
001-101-2013-00027-28
001-101-2018-00001-96
001-101-2016-00228-53
001-101-2010-00266-15
001-101-2007-00484-00
001-101-2017-00308-06
001-101-2007-00681-85
001-101-2011-00222-92
001-101-2017-00307-90
001-101-2017-00308-15
001-101-2017-00307-63
001-101-2017-00281-66
001-101-2017-00307-27
001-101-2013-00375-02
001-101-2006-00997-15
001-101-2014-00475-80
001-101-2009-00333-81
001-101-2017-00307-72
001-101-2017-00297-85
001-101-2005-01050-17
001-101-2006-00588-51
001-101-2007-00178-35
001-101-2008-00678-84
001-101-2017-00299-61
001-101-2012-00227-78
001-101-2014-00289-92

ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
บ.จทบ.ล.ย.
บ.จทบ.ส.น.
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.14 พัน.1
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.3
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายศรี สองรัก
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.

จํานวนเงิน
8.13
70.57
6,825.59
5,770.00
7,228.87
7,700.75
1,282.12
1,234.57
3,105.15
2,847.00
6,278.00
500.00
2,293.00
100.00
3,572.00
4,196.00
2,006.00
1,911.00
2,866.00
1,930.00
2,714.00
7,584.00
1,107.00
5,731.00
3,463.00
200.00
2,675.00
7,450.00
1,349.00
2,866.00
5,731.00
7,641.00
2,465.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234610
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. สมบูรณ์ โคษาราช
ส.ท. กันต์วสิ ุทธิ> ทิสาระ
ร.อ. ดนัย สมะพงษ์
จ.ส.อ. พิรุณ บุญพร้อม
พ.ท. คําค้าย แหล่งสะท้าน
ร.ท. สมบูรณ์ จันทร์เที#ยง
พ.ต. สมเกียรติ มณี น่วม
พ.ต. ชํานาญ ทองเพ็ง
ส.ท. อนุรักษ์ ปุ๊ ตตะละ
ร.ท. ชัยยศ เภรี กล
ร.ต.วรวิทย์ เคหาบาล
พ.ต. มีชยั แสวงสุข
จ.ส.ต. สนอง วิจารณ์
ร.ต. วสันต์ วัสสา
จ.ส.อ. ไพบูลย์ หมายเหนี#ยวกลาง
พ.ต. สมศักดิ> จินดาศรี
ส.อ. สุรศักดิ> แสงเดือนส่องหล้า
ร.ต. สวัสดิ> แจ่มเจริ ญ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ อนุเดช

วันที#เช็ค : 5 ก.พ. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2011-00178-92
001-101-2017-00026-36
001-101-2016-00085-07
001-101-2010-00551-49
001-101-2009-00243-29
001-101-2007-00939-96
001-101-2008-00436-26
001-101-2005-00525-11
001-101-2017-00296-60
001-101-2006-00183-49
001-101-2007-00364-69
001-101-2011-00333-77
001-101-2007-00458-01
001-101-2009-00381-00
001-101-2013-00357-26
001-101-2007-00630-47
001-101-2015-00241-53
001-101-2013-00247-84
001-101-2017-00299-52

สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.ย.
สง.สด.จว.อ.ย.
รวม เงินฝากเกิน 52 ราย

จํานวนเงิน
70.02
2,369.00
3,439.00
4,226.00
8,596.00
7,641.00
1,800.00
5,272.00
1,949.00
4,585.00
6,151.00
3,897.00
2,675.00
1,861.00
5,731.00
4,547.00
396.00
6,877.00
9,169.00
193,951.77

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234610
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.ท. สุทศั น์ ศรี มหาดไทย
จ.ส.ต. เขตโสภณ เพชรวิชิต
พ.ต. ธงชัย พันธุ์สวัสดิ>
จ.ส.อ. ศิริชยั สังข์นุช
จ.ส.อ. ธนา สมีกลาง
ร.อ. ชาติชาย คงสุขใส
ร.ท. พีรพัฒน์ วงค์อิน
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ถิ#นเครื อจีน
ร.ท. วรากร เพ่งผล
ร.ท. อดุลย์ ฉํ#าแสง
ร.ต. สถาพร ศิริโภคานนท์
พ.ต. น้อย น้อยวันนา
ร.อ. ดาวรุ่ ง พิลาภ
ส.อ. วาทิตย์ พรมสร
ส.อ. ปิ ยะรัฐ วงษ์สายตา
จ.ส.อ. ปรี ชา มิยะวงศ์
จ.ส.อ. เริ งณรงค์ ประทุมเวียง
จ.ส.ต. มานิตย์ เงินบํารุ ง
ร.ต. วุฒิชยั รอดสวัสดิ>
ร.ต. สุรศักดิ> สังขารักษ์
จ.ส.อ. ประจํา ชูเมือง
จ.ส.ต. อนนท์ เปลี#ยนจิต
จ.ส.อ. อํานาจ เพียหอม
จ.ส.อ. วีระชาติ ฉายวงศ์
ส.อ. บุญช่วย วุฒิสาร
ส.อ. กฤษดา คนคล่อง
ร.อ. ประยูร ใจมัน#
จ.ส.อ. ธนภัทร สังขะโต
จ.ส.อ. พรเทพ ฉันทารุ นยั
จ.ส.อ. ดนัย ลิUมธงไชย
ร.ท.หญิง บุญเจียง พัฒนพิบูลย์
จ.ส.อ. สมพร สี งาม
พ.ท.หญิง นภัสภรณ์ วงษ์จาด

วันที#เช็ค : 5 ก.พ. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00068-89
001-300-2018-00061-17
001-300-2018-00069-31
001-300-2018-00068-34
001-300-2018-00069-04
001-300-2018-00068-70
001-300-2018-00061-53
001-300-2018-00068-98
001-300-2018-00064-63
001-300-2018-00069-77
001-300-2018-00069-68
001-300-2018-00068-43
001-300-2018-00068-52
001-300-2018-00068-07
001-300-2018-00068-61
001-300-2018-00067-64
001-300-2018-00065-15
001-300-2018-00067-82
001-300-2018-00059-32
001-300-2018-00059-41
001-300-2018-00059-23
001-300-2018-00059-14
001-300-2018-00070-00
001-300-2018-00070-19
001-300-2018-00069-95
001-300-2018-00063-57
001-300-2018-00067-37
001-300-2018-00067-46
001-300-2018-00067-55
001-300-2018-00058-53
001-300-2018-00069-59
001-300-2018-00067-73
001-300-2018-00067-91

กรม ทพ.44
ช.2 พัน.201
บชร.2
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.6
พัน.สร.6
พัน.สร.6
พัน.สร.6
พัน.สห.21
ม.6 พัน.21
มทบ.31
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.17 พัน.3
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กสร.ศสร.
รร.สร.พบ.

จํานวนเงิน
170,000.00
40,000.00
107,523.35
58,038.49
30,000.00
61,259.44
62,065.18
112,265.80
147,868.09
133,392.86
180,000.00
69,371.60
161,072.27
45,000.00
38,023.41
97,428.64
113,863.32
40,000.00
84,939.70
64,866.29
39,189.97
28,268.51
110,000.00
140,000.00
95,000.00
7,552.59
220,000.00
16,000.00
16,000.00
37,258.03
33,000.00
90,569.58
150,000.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234610
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื#อบัญชี
ร.อ. ถนอม ยัง# ยืน
ส.อ. อัครพนธ์ ยอดสิ งห์
จ.ส.อ. ธีระพล วรรณอินทร์
ร.ต. ชาญชัย ยมนา
จ.ส.อ. มงคลชัย ณ ลําปาง
ส.อ. เอกสิ ทธิ> ชมภูแก้ว
ร.ต. วีระพล มาศเสม
จ.ส.อ. ประพันธ์ ดิษผึUง
จ.ส.อ. ไพสน ลิUมกุล
จ.ส.อ. อนุชา จันทร์รุ่ง
จ.ส.อ. โกมล แขมทิพย์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 5 ก.พ. 61
หน่วย

001-300-2018-00069-13
ศอ.สพ.ทบ.
001-300-2018-00068-25
ส.1พัน.101
001-300-2018-00068-16
ส.พัน.11 พล.ม.1
001-300-2018-00058-35
สง.สด.จว.ช.ม.
001-300-2018-00058-26
สง.สด.จว.ช.ม.
001-300-2018-00058-44
สง.สด.จว.ช.ม.
001-300-2018-00063-75
สง.สด.จว.ร.น.
001-300-2018-00064-72
สลก.ทบ.
001-300-2018-00069-22
สลก.ทบ.
001-300-2018-00069-40
สลก.ทบ.
001-300-2018-00069-86
สสน.บก.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 49234610 108 ราย

จํานวนเงิน
300,000.00
40,000.00
54,813.94
39,846.38
205,877.11
37,000.00
246,486.85
128,591.06
65,000.00
36,000.00
100,000.00
7,094,594.41

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 50962292
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) คธาพงษ์ รมยานนท์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00071-89

วันที#เช็ค : 5 ก.พ. 61
หน่วย

นรด.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 45 ราย
รวมเช็คเลขที# 50962292 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัUงหมด 109 ราย

จํานวนเงิน
57,416.06
4,110,848.52
57,416.06
7,152,010.47

