หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04102561
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
นาสาร
ลพบุรี
พยุหะคีรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สนามเป้า
สนามเสือป่า
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ปัตตานี
พนัสนิคม
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สระบุรี
สูงเม่น
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
สระบุรี
นครพนม
อุบลราชธานี
อุดรธานี
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
ปัตตานี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
ปราณบุรี
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.45
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ดย.ทบ.
ทภ.1
บชร.3
ป.71 พัน.712
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.15
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.23 บชร.3
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.24
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.152 พัน.1
ร.31 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.อานันทมหิดล

วันที่เช็ค : 4 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
288,250.04
898,673.88
50,030.97
98,975.40
137,763.53
41,780.10
136,642.49
1,564,844.17
62,754.56
36,858.40
6,738.43
111,385.53
163,621.57
160,293.43
128,848.59
374,421.69
211,313.45
591,245.74
46,007.54
906,357.01
448,460.73
93,000.88
59,196.46
48,411.18
290,054.32
113,067.15
226,965.55
796,312.59
127,291.17
989,446.39
28,141.05
44,382.36
971,533.56

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04102561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

สาขา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
ปัตตานี
ตาก
เทสโก้โลตัสบึงกาฬ
กองบัญชาการกองทัพบก
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
รร.ป.ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.31
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สลก.ทบ.
สวพท.
รวม 41 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
402,424.63
217,550.61
3,307,331.58
60,177.00
374,788.48
121,152.35
273,640.53
530,410.79
15,540,545.88

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04102561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขา
ชุมพร
ระนอง
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ชุมพร
ระนอง
สะพานใหม่-ดอนเมือง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.14
ร.14 พัน.1
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.2
ส.พัน.21 ทภ.1
รวม 10 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
23.23
2,656.00
5,923.00
4,246.97
2,293.00
5,276.41
2,714.00
1,911.00
2,587.90
3,346.26
30,977.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04102561
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
ราชบุรี
สนามเสือป่า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ชุมพร
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
พะเยา
ลพบุรี
ปราณบุรี
ลพบุรี
น่าน
อุตรดิตถ์
ขอนแก่น
เพชรบูรณ์
น่าน
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เพชรบุรี
พิษณุโลก
นครราชสีมา
ลพบุรี
มหาสารคาม
สุราษฎร์ธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.51
ทน.1
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.6
ป.พัน.17 พล.ร.7
พัน.จจ.รอ.
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.รพศ.ศสพ.
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.7
ม.6 พัน.6
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.111 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพศ.4
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝยว.ทบ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
รวม 24 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 4 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
66,653.93
31,783.67
106,704.32
217,024.19
193,130.60
76,000.00
60,000.00
58,103.36
60,234.80
50,000.00
135,883.76
300,400.88
48,584.57
70,000.00
600,000.00
38,113.87
819,750.92
54,226.73
94,743.15
33,793.61
89,654.25
70,000.00
150,000.00
248,532.33
3,673,318.94
19,244,842.59

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 04102561
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. เอกอมร ลือชัย
จ.ส.อ. อังคาร ศรี บุญ
จ.ส.อ. ทนงค์ อินทร์มะณี
จ.ส.อ. ไพโรจน์ หวังจิตต์
จ.ส.อ. วินยั วิงวอน
ส.อ.หญิง จินตกวี ศิริวฒ
ุ ิ
ส.ท.หญิง อริ สรา ไชยามณี รัตน์
จ.ส.อ. ประทีป มลิทอง
ร.ท. บุญเชิด โพธิEคง
จ.ส.อ. นิพนต์ โลกนิมิตร
จ.ส.อ. ประสาน กลิ#นลอย
ร.ท. ชนม์เฉลิม แก้วบัว
จ.ส.อ. มานะ บุญทองสุข
ร.ท. สมศักดิE ทองเสงี#ยม(อ.)
จ.ส.อ. ประยงค์ ศรี ทาหาญ
ร.ต. ทนงศักดิE เขียวหวาน
จ.ส.อ. ธรรมวัฒน์ ชาติทอง
จ.ส.อ. ธงชัย เพ่งพิศ
ร.ท. สมชาย เยาว์สกุล
ร.ต. วิรัตน์ ดวงอาทิตย์
จ.ส.อ.สําเริ ง แจ่มจํารัส
พ.ท. ฐิติพงศ์ กองเพ็ชร
พ.ท. ประสาท จูงาม
ร.ท. เอนก เทพสกุล
จ.ส.อ. อนุชา แก้วไทรแย้ม
พ.ท. ฉลอง วาโย
ร.ต. สรรเสริ ญ วรรณคํา
พ.ต. พิเชษฐ์ จันทรนุช
พล.ต. นิติวฒั น์ พงษ์ศรี
ร.ท. มนตรี เรื องวิทยาวุฒิ
พ.ต. ประสิ ทธิE สุขเสนาะ
จ.ส.อ. วีรศักดิE แสนชมภู
ร.อ. สมบัติ สังขวร

วันที#เช็ค : 4 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00238-21
001-100-2004-01024-29
001-100-2004-10635-25
001-100-2004-06048-75
001-100-2004-12037-34
001-100-2012-00390-43
001-100-2016-00366-71
001-100-2004-00602-75
001-100-2004-07727-96
001-100-2004-11330-55
001-100-2004-06937-54
001-100-2016-00049-64
001-100-2004-08097-35
001-100-2004-09833-29
001-100-2004-02334-55
001-100-2004-00143-82
001-100-2004-00503-84
001-100-2004-04958-51
001-100-2004-07550-09
001-100-2004-05210-95
001-100-2004-10389-36
001-100-2004-00516-57
001-100-2004-05670-97
001-100-2004-01724-55
001-100-2004-06985-19
001-100-2004-07445-99
001-100-2004-09864-05
001-100-2004-06988-10
001-100-2004-04600-13
001-100-2004-03436-37
001-100-2004-08510-11
001-100-2006-00330-20
001-100-2004-11372-73

กรม ทพ.45
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทภ.1
บชร.3
ป.71 พัน.712
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.15
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.23 บชร.3
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.24
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.152 พัน.1
ร.31 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
288,250.04
898,673.88
50,030.97
98,975.40
137,763.53
36,141.38
5,638.72
136,642.49
1,564,844.17
62,754.56
36,858.40
6,738.43
111,385.53
163,621.57
160,293.43
128,848.59
117,933.78
256,487.91
135,608.54
75,704.91
591,245.74
46,007.54
182,320.31
559,006.53
165,030.17
441,438.24
7,022.49
93,000.88
59,196.46
48,411.18
290,054.32
113,067.15
50,194.47

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 04102561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื#อบัญชี
ร.ท. ถวัลย์ วุฒิวยั
ส.อ. ธนิต สิ งโต
จ.ส.อ. วัฒนา รําไพพักตร์
จ.ส.อ.หญิง เบญญาภา เนตรแก้ว
ส.อ. จักรกฤษณ์ เพิ#มพูล
ร.ท. ปั ญญา พุม่ เจริ ญ
จ.ส.อ. เทวา ศิลาฤกษ์
ส.อ. สรยุธ นาสุรินทร์
พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ
พ.ท. ชัยพงษ์ นิยะสม
พ.ท. พจน์ เชาว์เพ็ชร์
จ.ส.อ. สมพิทย์ ทองสุข
ร.ท. วิทยา ศิริรักษ์
ร.ท. ทิพย์ ปัP นงาม
ร.ท. โสภณ แสงครุ ฑ
จ.ส.อ. นิคม ชนะสิ ทธิE
จ.ส.อ . อดิศร ศรี เจริ ญ
ส.ท. กาญจนวัฒน์ มีโชค
ร.ต. มนัส ทองศร
จ.ส.อ. จําเนียร ทุมโยมา
ส.อ. เอนกอนันต์ พัฒนพิบูลย์
จ.ส.อ.หญิง ภัทราภรณ์ ทางดี

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-08741-37
001-100-2012-00581-18
001-100-2007-00126-91
001-100-2004-08879-19
001-100-2009-00170-01
001-100-2004-09015-38
001-100-2004-04639-40
001-100-2010-00151-60
001-100-2004-04418-32
001-100-2004-07164-62
001-100-2004-12655-49
001-100-2004-00414-74
001-100-2004-03522-73
001-100-2004-01530-16
001-100-2004-03091-56
001-100-2004-10396-61
001-100-2007-00295-67
001-100-2016-00392-07
001-100-2004-10819-74
001-100-2004-00976-86
001-100-2004-06654-78
001-100-2004-00060-37

วันที#เช็ค : 4 ต.ค. 61
หน่วย

ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รร.ป.ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.31
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สลก.ทบ.
สวพท.
รวม เงินอทบ.ฝาก 55 ราย

จํานวนเงิน
172,080.83
4,690.25
64,267.85
732,044.74
127,291.17
989,446.39
44,382.36
28,141.05
312,159.17
155,195.02
504,179.37
402,424.63
217,550.61
2,910,238.43
340,815.86
56,277.29
54,969.73
5,207.27
374,788.48
121,152.35
273,640.53
530,410.79
15,540,545.88

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 04102561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื#อบัญชี
ส.อ. สมนึก ทองจาด
จ.ส.ต. ธงชัย วันเพ็ญ
พ.ต. เอกรุ จน์ วงษ์เป็ ง
ส.อ. ชัยวัฒน์ อิ#นแก้ว
ร.ท. นิติธร มาปั น
ร.ต. กนก จันทนนท์
จ.ส.อ. คมกฤช สลีวงศ์
ส.ท. จักรพันธ์ สิ ทธิกนั
จ.ส.อ. ธีรพล ตาเรื อนสอน
ร.ต.ชัยณรงค์ ลิPนจี#ขาว
ส.อ. ไพโรจน์ แดงน้อย
จ.ส.อ. ธวัช อรรถนุสรณ์
จ.ส.อ. ชวโรจน์ ธงยีส# ิ บหก
จ.ส.อ. สราวุธ กันพล
จ.ส.อ. ชเนตร เนตรสุวรรณ
ร.ท. สงคราม อินกันยา
จ.ส.ท. ธีรเดช เสมามิ#ง
ส.อ. ศิรวัฒน์ ไชยเซ่ง

วันที#เช็ค : 4 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00191-85
001-101-2017-00184-60
001-101-2011-00276-40
001-101-2018-00163-55
001-101-2004-00392-38
001-101-2018-00127-20
001-101-2005-01124-88
001-101-2018-00161-79
001-101-2018-00162-76
001-101-2005-01231-56
001-101-2007-00825-01
001-101-2018-00191-58
001-101-2011-00422-41
001-101-2018-00169-66
001-101-2018-00173-36
001-101-2018-00170-17
001-101-2018-00191-76
001-101-2018-00191-94

กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14 พัน.1
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.2
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
รวม เงินฝากเกิน 18 ราย

จํานวนเงิน
23.23
2,656.00
4,012.00
1,911.00
1,396.00
900.00
39.97
1,911.00
2,293.00
3,305.00
1,911.00
60.41
2,714.00
1,911.00
2,587.90
3,248.00
49.13
49.13
30,977.77

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 04102561
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. วัฒนชัย รอดนิลงั
จ.ส.อ. จามร แสงดี
ร.ต. ราชัน จันทร์สิงห์
ร.ต. วิฑูรย์ ไตรณรงค์
จ.ส.ท. ปิ ยะวัจน์ ถนอมลาภ
จ.ส.ท. ฉัตรสกุล แสงตา
ร.ต. ชํานาญ ขรรค์ชยั
จ.ส.ท. กฤษณะ ลําน้อย
จ.ส.ต. สมพร สมณา
จ.ส.อ. มรกต ดีเลิศ
ร.ต. สุเทพ ชัยมัน#
จ.ส.อ. วิศนุ ขุนทอง
จ.ส.อ. วิเชียร จันทร์กวี
ร.ต. อนันท์ คูเมือง
จ.ส.อ. ปรี ชา บุตรโคตร
ส.อ. เอกดนัย นามพุทธา
จ.ส.อ. สมัย ตลับเงิน
จ.ส.อ. รัชพล วิระวงค์
จ.ส.อ. มาโนช รายรัศมี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิE ปั ญญะบูรณ์
จ.ส.อ. ขวัญชัย นิยมชัย
ร.ต. สมพร ศรี คาํ ภา
ร.ต. ลําพูล สุภนัตร
ร.ต. สุรพล ธานีกลุ
จ.ส.อ. สุรชัย บรรณบดี
จ.ส.อ. สุรชัย อินทะสร้อย
จ.ส.อ. ฉลาด อุตรศรี
จ.ส.อ. ประมวล แก้วคําศรี
จ.ส.อ. พรชัย เหลืองอร่ าม
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิE วงศ์บา
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิE ชูช่วง
ส.อ. นพดล มาอิน
จ.ส.อ. เจริ ญชัย สุขหมื#นไวย

วันที#เช็ค : 4 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00646-07
001-300-2018-00647-59
001-300-2018-00645-64
001-300-2018-00648-01
001-300-2018-00647-13
001-300-2018-00647-22
001-300-2018-00647-04
001-300-2018-00646-98
001-300-2018-00645-46
001-300-2018-00646-52
001-300-2018-00645-55
001-300-2018-00645-91
001-300-2018-00646-61
001-300-2018-00645-19
001-300-2018-00645-28
001-300-2018-00645-37
001-300-2018-00645-82
001-300-2018-00645-73
001-300-2018-00648-10
001-300-2018-00648-29
001-300-2018-00646-43
001-300-2018-00648-83
001-300-2018-00649-17
001-300-2018-00649-26
001-300-2018-00648-56
001-300-2018-00648-65
001-300-2018-00648-74
001-300-2018-00648-92
001-300-2018-00649-08
001-300-2018-00647-86
001-300-2018-00646-70
001-300-2018-00647-95
001-300-2018-00647-31

ช.พัน.51
ทน.1
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
พัน.จจ.รอ.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.รพศ.ศสพ.
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.7
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพศ.4
ศฝ.นศท.มทบ.21

จํานวนเงิน
66,653.93
31,783.67
106,704.32
217,024.19
60,000.00
133,130.60
38,000.00
38,000.00
60,000.00
58,103.36
60,234.80
50,000.00
135,883.76
56,400.88
214,000.00
30,000.00
48,584.57
70,000.00
100,000.00
500,000.00
38,113.87
50,000.00
111,347.19
76,583.87
140,000.00
50,000.00
260,000.00
62,437.86
69,382.00
54,226.73
94,743.15
33,793.61
89,654.25

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 04102561
ลําดับ
34
35
36
37

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อาคม สอนนุชาติ
พ.ต. อุดม พรมแม้น
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิE คงนุ่น
จ.ส.อ. ชัยภัทร รัตนพิพฒั กุลชัย

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 4 ต.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00646-34
001-300-2018-00646-89
001-300-2018-00648-38
001-300-2018-00648-47

ศฝยว.ทบ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 37 ราย
รวมเช็คเลขที# 04102561 110 ราย
รวมสัง# จ่ายทัPงหมด 110 ราย

จํานวนเงิน
70,000.00
150,000.00
164,873.77
83,658.56
3,673,318.94
19,244,842.59
19,244,842.59

