หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234584
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ปัตตานี
ปัตตานี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
เพชรบุรี
อุบลราชธานี
สุรินทร์
เชียงใหม่
สํานักราชดําเนิน
อุดรธานี
สุรินทร์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กระทรวงกลาโหม
กระทุ่มแบน
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
พิษณุโลก
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.รอ.
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
ช.พัน.6 พล.ร.6
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.33
ยก.ทบ.
ร.13
ร.23 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศศท.
ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.พ.ล.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
37,319.67
31,029.70
105,470.64
11,839.51
49,686.89
31,126.66
218,828.33
717,637.16
113,779.19
17,981.90
249,352.82
180,749.83
33,840.86
110,315.11
2,063,028.68
7,658.63
132,822.31
22,642.62
26,287.45
604,928.57
807,140.70
300,888.30
793,772.48
94,959.56
6,763,087.57

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234584
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ทุ่งสง
พนัสนิคม
นครราชสีมา
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ทุ่งสง
พนัสนิคม
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ทุ่งสง
นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สํานักราชดําเนิน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
บชร.3
บชร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.23 บชร.3
ยศ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 15 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
861.00
17,040.23
5,836.00
7,531.01
6,532.59
9,952.00
20,325.91
49.65
6,610.00
2,484.00
15,729.19
8,788.00
2,484.00
13,520.00
52,083.00
169,826.58

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234584
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

สาขา
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พัทลุง
ยะลา
เพชรบูรณ์
งามวงศ์วาน
นครราชสีมา
ปราณบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์
ยะลา
พิษณุโลก
ปราณบุรี
ลพบุรี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.44
ช.2 พัน.201
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ทน.4
ป.21
พธ.ทบ.
พล.ร.3
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
ม.1 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.7 พัน.8
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.152 พัน.3
ร.4 พัน.3
รร.กสร.ศสร.
ร้อย ปจว.ที่ 2
ร้อย.ฝรพ.4
สง.สด.จว.น.ศ.
สตน.ทบ.
สส.
รวม 25 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
200,000.00
211,528.12
167,067.88
45,881.74
90,000.00
42,000.00
100,000.00
177,000.00
63,435.72
125,673.50
189,000.00
107,895.12
59,042.95
9,000.00
101,073.12
275,812.98
184,000.00
44,000.00
43,402.06
117,000.00
66,991.51
58,000.00
126,827.41
29,350.48
70,874.55
2,704,857.14

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234586
ลําดับ
1

สาขา
อุตรดิตถ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 8 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
200,000.00
200,000.00
9,837,771.29

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234584
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
ส.อ.ศุภชัย โปร่ งจิตร
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ หวานแก้ว
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิD หมานสกุล
พ.ท. ณรงค์ มณี ยารักษ์
จ.ส.อ. พงษ์เทพ เกิดมงคล
จ.ส.อ. พจน์ วิจนั ทมุข
จ.ส.อ. สมชาย กนกชาติ
จ.ส.อ. ประเทือง อาจหาญ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ บุญเพิ#ม
จ.ส.อ. วิชยั ชินธกูล
จ.ส.อ. สมศักดิD ปิ# นกุล
ร.อ. สังคม นาถธีระพงษ์
ร.ท. สมพงษ์ หลักทอง
ร.อ. สุมนต์ เสาสูง
ร.ต.ยุทธชัย เศรษฐีธญ
ั ญาหาร
ร.อ. พริ ษฐ์ รัตนพิทกั ษ์
จ.ส.ท.ธงชัย แสงฤทธิD
ร.ท. สําริ ด ก้อนกระโทก
ร.ท. เจษฎา ขุมทอง
ร.ท. ประดับ วงศ์สุวรรณ
ร.ต. สมจิต แข็งกล้า
ร.ต. สําเภา แลดี
ร.ต. เจริ ญ คําดี
ร.ต. พิชิต แสนกล้า
ร.ต. สุจิต กํามหาวงษ์
จ.ส.อ. ประพันธ์ ทองรื# น
จ.ส.อ. สุพร เสริ มทรง
จ.ส.อ. บรรจง ต้นแก้ว
จ.ส.อ. สุดเขต สุภาพ
จ.ส.อ. วิเชียร หม่องคํา
ร.ท. ประยูร งามหลอด
ร.ท. เสรี ระไวกลาง
จ.ส.อ. จํารัส ชัยเรื องศรี

วันที#เช็ค : 8 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00514-79
001-100-2004-00697-80
001-100-2004-09824-36
001-100-2004-00888-19
001-100-2004-02598-33
001-100-2004-00562-09
001-100-2004-05362-28
001-100-2004-05868-61
001-100-2004-07618-42
001-100-2004-10045-13
001-100-2004-11957-36
001-100-2004-05258-06
001-100-2004-13036-72
001-100-2004-01701-65
001-100-2004-00457-71
001-100-2004-08234-25
001-100-2004-01019-25
001-100-2004-01084-69
001-100-2004-07728-11
001-100-2004-10545-81
001-100-2004-01593-66
001-100-2004-02112-95
001-100-2004-02575-52
001-100-2004-07606-76
001-100-2004-10277-54
001-100-2004-03702-51
001-100-2004-03966-11
001-100-2004-07099-76
001-100-2004-10424-61
001-100-2004-09457-81
001-100-2004-03940-84
001-100-2004-11569-13
001-100-2004-00209-12

กรม ขส.รอ.
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
ช.พัน.6 พล.ร.6
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.33
ยก.ทบ.
ร.13
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศศท.
ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.

จํานวนเงิน
37,319.67
31,029.70
105,470.64
11,839.51
49,686.89
31,126.66
218,828.33
157,147.15
290,072.00
145,324.56
125,093.45
113,779.19
17,981.90
249,352.82
180,749.83
33,840.86
110,315.11
142,976.75
127,453.54
68,884.40
273,983.44
308,192.31
53,217.30
291,495.73
796,825.21
38,809.48
7,658.63
94,012.83
22,642.62
26,287.45
440,760.60
604,928.57
366,380.10

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234584
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

ชื#อบัญชี
ร.ท. วรวุฒิ วรสิ ริวฒั นนนท์
ร.ท. ณัฐวุฒิ อยูบ่ าง
ร.ท. สมชัย รัตนอารี
ร.ท. เจริ ญชัย ประมูลพงษ์
ร.ท. พิชิต ดัNนเจริ ญ
จ.ส.อ. ศุภมิตร บุญเพิ#ม
จ.ส.อ. สามารถ วัฒนดิษฐจันทร์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-03444-05
001-100-2004-10136-81
001-100-2004-05424-32
001-100-2004-06638-05
001-100-2004-07661-93
001-100-2004-01549-45
001-100-2004-10755-39

วันที#เช็ค : 8 ม.ค. 61
หน่วย

สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 40 ราย

จํานวนเงิน
111,968.51
188,919.79
165,242.75
341,469.23
287,060.50
51,520.43
43,439.13
6,763,087.57

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234584
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
ส.อ. สิ ริพงศ์ พรมมา
พ.อ. ณัฐพัชร พุม่ เกิด
จ.ส.ท. วีระวุฒิ ทองใหม่
จ.ส.ต. จุรพงษ์ พูลภักดี
ส.ท. ธวัชชัย แก้วหนูนวล
ร.ต. พงษ์คาํ คําวะเนตร
จ.ส.อ. รักเกียรติ สารธวัช
ส.อ. นิคม สุขสรรค์
จ.ส.อ.ศรี อุดร บุญยงค์
ส.อ. เสงี#ยม ชัยเพชร
จ.ส.อ. วชิระ มีชาํ นาญ
จ.ส.อ. โชคชัย สิ งห์สุวรรณ
จ.ส.อ. ณรงค์ คงพันธ์
จ.ส.อ. สมพงษ์ เหมือนมี
จ.ส.อ. จรัญ ดวงอาทิตย์
จ.ส.อ. อนุกลู เล็กประเสริ ฐ
จ.ส.อ. พรชัย ศรี วริ าช
จ.ส.อ. ธํารง กมลจันทร์
จ.ส.อ. ศักดิDดา สวัสดี
จ.ส.อ. สายันต์ รัตนพันธ์
ส.อ. นัทพงค์ พุทธสวัสดิD
ร.อ. เชาวลิตร์ ขุนประเสริ ฐ
ส.อ. จเร ยิมN ลม้าย
ร.ต. สุนนั ท์ ชัยศรี
จ.ส.อ. สงกรานต์ อิทธิกลุ
จ.ส.อ. บุญฤทธิD โบแก้ว
ร.ท. สายัณห์ บัวขาว
จ.ส.อ.สุรพงษ์ สุทธิขนั
จ.ส.อ. ทวน ฉิ มดอนทอง
จ.ส.อ. วรวุฒิ สื บมาก
ส.ท. ภูทยั พรมสาร
ร.ต. อาชวิน ใจใหญ่
ส.อ. ปั ญญา ใจใหญ่

วันที#เช็ค : 8 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2013-00222-63
001-101-2007-00733-18
001-101-2017-00295-36
001-101-2017-00276-53
001-101-2016-00259-11
001-101-2005-01117-44
001-101-2014-00470-67
001-101-2017-00285-73
001-101-2005-00024-55
001-101-2006-01068-75
001-101-2006-01121-77
001-101-2016-00270-61
001-101-2007-00658-96
001-101-2007-00830-78
001-101-2017-00280-96
001-101-2012-00173-69
001-101-2012-00289-21
001-101-2016-00046-35
001-101-2017-00038-11
001-101-2006-00963-47
001-101-2017-00294-66
001-101-2013-00259-50
001-101-2014-00475-53
001-101-2006-00833-07
001-101-2010-00402-80
001-101-2017-00245-13
001-101-2013-00016-77
001-101-2005-00527-88
001-101-2011-00270-02
001-101-2017-00128-82
001-101-2017-00295-18
001-101-2015-00271-05
001-101-2007-00488-17

บชร.3
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2

จํานวนเงิน
861.00
6,418.00
1,837.12
1,911.00
6,874.11
2,579.00
2,094.00
1,163.00
2,293.01
1,911.00
1,396.00
1,931.00
2,038.59
2,866.00
1,628.00
2,866.00
2,866.00
3,057.00
1,163.00
19,061.90
1,264.01
45.39
4.26
4,088.00
2,522.00
2,484.00
5,731.00
3,821.00
400.00
2,538.03
3,239.16
5,731.00
3,057.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234584
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื#อบัญชี
ส.อ. ณรงค์วทิ ย์ สามงามมี
พ.อ.(พิเศษ) ชูศกั ดิD อุปสาร
พ.อ.(พิเศษ) มนตรี ช้างพลายแก้ว
พล.ท. พิศาล นาคผจญ
พล.ต. ทวี ชาลีวรรณ
พล.ต. เอกธนัท เสนาะวิริยะวงศา
พล.ต. คงเอก ขยันกิจ
พ.อ.(พิเศษ) จิตรพล กัณฐวิจิตร
พล.ต. ธนวัฒน์ จันทร์ดี
พ.อ. ภาสกร อุดมพันธ์
พ.อ. สุวฒั น์ ปู่ เพีNยน
พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสําราญ
พ.ท. ไพฑูรย์ พึ#งปรี ดา
จ.ส.อ. สุรินทร์ ม่วงทอง
จ.ส.อ.ชยกร แสงอ้วน
จ.ส.อ. ไพสน ลิNมกุล
จ.ส.ต. อนุชา จันทร์รุ่ ง

วันที#เช็ค : 8 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00064-53
001-101-2009-00538-99
001-101-2010-00051-53
001-101-2010-00116-95
001-101-2007-00920-85
001-101-2010-00256-25
001-101-2017-00078-08
001-101-2008-00677-23
001-101-2017-00273-43
001-101-2006-00076-80
001-101-2017-00265-39
001-101-2010-00163-99
001-101-2005-00447-07
001-101-2005-00902-74
001-101-2005-00956-40
001-101-2006-01000-93
001-101-2008-00711-79

พัน.สร.23 บชร.3
ยศ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 50 ราย

จํานวนเงิน
2,484.00
13,520.00
4,145.00
6,877.00
4,298.00
10,888.00
8,448.00
4,317.00
1,800.00
800.00
500.00
200.00
1,200.00
1,163.00
2,445.00
3,916.00
1,086.00
169,826.58

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234584
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศุภโชค ยอดระบํา
จ.ส.อ. ภาณุเดช อุปสาร
จ.ส.อ. อาทิตย์ ท่วมเพ็ชร
พ.ท. ศุภมิตร รัตแพทย์
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิD งามสุวรรณวงษ์
ส.ท. พีรวุฒิ พูลหมี
ร.ต. สุรพล ช่างแย้ม
จ.ส.อ. เผด็จธนวุฒิ จรัญญา
จ.ส.อ. ธงชัย ศรี เอียด
จ.ส.อ. สุทศั น์ ผ่องแผ้ว
ร.อ. สุรศักดิD ขุมทรัพย์
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ม่วงมี
จ.ส.อ. สราวุทธ บุตรศรี
จ.ส.อ. วิญญา ภารสาร
จ.ส.อ. สุพจน์ ประเสริ ฐสังข์
พ.อ.(พิเศษ) ชวลิต เอี#ยมสอาด
ส.อ.หญิง ฐานิตา กุลจิตติพิพฒั น์
ส.อ. สมคิด นามสี อ่นุ
จ.ส.อ. สมรักษ์ ยอดมาลี
จ.ส.อ. สันติพงศ์ เสาธง
จ.ส.ต. มนัส ต่อโชติ
ร.ต. สิ ทธิโชค แสงพร้อม
จ.ส.อ. ถนอม อ่อนลํา
จ.ส.อ. บัลลังค์ พิทกั ษ์พลากร
จ.ส.อ. อภิชยั บุญประเสริ ฐ
จ.ส.อ. กฤษดา เกิดสกุล
ส.ท. อภิชาติ แก้วสอนดี
ร.อ. ธนภณ วงษ์กวี
จ.ส.อ. ทรงพล จงเกษกรณ์
จ.ส.อ. พงษ์สวัสดิD อินทนาม

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 8 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00009-46
กรม ทพ.44
001-300-2018-00011-76
ช.2 พัน.201
001-300-2018-00010-33
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
001-300-2018-00011-94
ทน.4
001-300-2018-00011-67
ป.21
001-300-2018-00009-37
พธ.ทบ.
001-300-2018-00010-60
พล.ร.3
001-300-2018-00009-91
พัน.บริ การ กบร.ศร.
001-300-2018-00010-06
พัน.บริ การ กบร.ศร.
001-300-2018-00011-03
พัน.ปจว.
001-300-2018-00010-51
พัน.พัฒนา 2
001-300-2018-00011-21
ม.1 รอ.
001-300-2018-00011-30
ม.1 รอ.
001-300-2018-00010-24
ม.4 พัน.25 รอ.
001-300-2018-00010-88
ม.7 พัน.8
001-300-2018-00010-97
มทบ.21
001-300-2018-00012-19
มทบ.21
001-300-2018-00011-85
มทบ.22
001-300-2018-00012-00
มทบ.22
001-300-2018-00009-73
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
001-300-2018-00010-42
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
001-300-2018-00010-79
ร.152 พัน.3
001-300-2018-00009-82
ร.4 พัน.3
001-300-2018-00011-58
รร.กสร.ศสร.
001-300-2018-00011-12
ร้อย ปจว.ที# 2
001-300-2018-00010-15
ร้อย.ฝรพ.4
001-300-2018-00009-64
ร้อย.ฝรพ.4
001-300-2018-00009-28
สง.สด.จว.น.ศ.
001-300-2018-00009-55
สตน.ทบ.
001-300-2018-00011-49
สส.
รวมเช็คเลขที# 49234584 120 ราย

จํานวนเงิน
200,000.00
211,528.12
167,067.88
45,881.74
90,000.00
42,000.00
100,000.00
77,000.00
100,000.00
63,435.72
125,673.50
59,000.00
130,000.00
107,895.12
59,042.95
101,073.12
9,000.00
56,723.27
219,089.71
84,000.00
100,000.00
44,000.00
43,402.06
117,000.00
66,991.51
37,000.00
21,000.00
126,827.41
29,350.48
70,874.55
9,637,771.29

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234586
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ. เทพฤทธิD เรื อนคํา

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00016-53

วันที#เช็ค : 8 ม.ค. 61
หน่วย

มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 31 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234586 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัNงหมด 121 ราย

จํานวนเงิน
200,000.00
2,904,857.14
200,000.00
9,837,771.29

