หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาขา
นครราชสีมา
ทุ่งสง
กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์
อรัญประเทศ
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
อรัญประเทศ
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ปราณบุรี
ลพบุรี
กระทรวงกลาโหม
กระทุ่มแบน
ปัตตานี
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.2 พัน.202
ช.พัน.5 พล.ร.5
ป.9
พล.ม.1
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.2 รอ.
ร.29 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.ร.ศร.
ศบบ.
ศศท.
ส.1พัน.102
ส.พัน.15 พล.ร.15
สห.ทบ.
รวม 21 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
190,640.32
189,031.16
52,500.17
618,904.08
3,039.67
765,855.36
116,919.23
2,801.96
134,804.99
565,504.85
219,213.28
168,468.61
26,061.71
132,134.38
155,409.56
190,415.99
159,397.26
844,996.14
25,219.79
3,207.61
655,954.91
5,220,481.03

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08112561
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
ศรีย่าน
กระทุ่มแบน
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
พัน.ขกท.
ศซบ.ทบ.
สวพ.ทบ.
รวม 4 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
25,442.00
2,140.00
28,930.00
2,303.00
58,815.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08112561
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
ระนอง
สนามเป้า
สนามเป้า
ยะลา
พนัสนิคม
พนัสนิคม
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สระบุรี
สนามเป้า
ลพบุรี
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
งามวงศ์วาน
อุดรธานี
ตรัง
กาญจนบุรี
สกลนคร
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.49
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทน.4
บชร.1
บชร.1
พัน.ป.ศป.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สห.21
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.33
ยย.ทบ.
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.19 พัน.2
ร.3
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพศ.5 พัน.2

วันที่เช็ค : 8 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
150,000.00
73,000.00
90,000.00
70,000.00
140,000.00
350,000.00
47,000.00
122,135.73
137,361.81
110,000.00
200,000.00
640,000.00
150,000.00
60,338.80
319,264.42
80,000.00
100,000.00
223,449.63
100,000.00
151,408.97
21,938.81
323,561.77
40,000.00
60,669.68
297,692.41
78,992.36
88,069.40
100,986.05
100,000.00
104,230.93
97,192.75
57,509.19

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

สาขา
นครนายก
ลพบุรี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
กระทุ่มแบน
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ชัยภูมิ
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
บุรีรัมย์
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รร.จปร.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศร.พัน.2
ศศท.
ส.1พัน.102
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สลก.ทบ.
รวม 47 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
129,739.59
455,475.37
64,507.93
86,000.00
182,729.20
68,842.01
89,497.75
70,000.00
106,000.00
216,524.72
53,710.99
100,000.00
58,263.20
46,279.56
6,512,373.03

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08112561
ลําดับ
1
2

สาขา
ศรีย่าน
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
ร้อย ลว.ไกลที่ 3
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 8 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
1,071.00
13,554.00
14,625.00
11,806,294.06

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 08112561
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. สุรินทร์ คํามูล
จ.ส.อ. สมเกียรติ จันทร์ทงั
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร ศรี ทองกุล
พ.ต. ณรงค์ ไผ่สอาด
ร.ต. บุญโฮม เบ้าหล่อเพชร
จ.ส.อ. พิษณุ ตรวจนอก
ร.อ. เสริ ฐ สุดแสง
ร.ท. เชิด จันโทริ
ร.ท. ประหยัด มุ่งงาม
ร.ท. สวัสดิI วงศ์ใหญ่
พ.ท. ศากย จารุ ภุมมิก
ส.ต. ธีระพงษ์ สะราคํา
พ.ท.หญิง พรจิตรา ติณรัตน์
พ.อ. ยรรยง วงศ์ชยั
ร.ท. พิภพ กอกําเกษ
จ.ส.อ. ภุชงค์ ภูมิพานิชย์
จ.ส.อ. ทะนง ทับทิมเดิม
ร.ท. สุนทร ยอดดี(อ.)
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ เชื#อมาก
จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ศรี ราชา
ส.อ. สุรชาติ บุญสอน
ร.ต. ปิ ติพงษ์ สร้างสุขดี
ร.อ. รณภา สังข์ทอง
พ.ท. ฐิติวจั น์ พัฒน์เจริ ญ
พ.ท. ยศธวุฒิ ศุกริ นทร์
พ.ต. ธงชัย เสี ยงหวาน
ร.ท. ไชยฤทธิI ธูปสมุทร
ร.ท. ประคอง มัน# คง
ร.ท. ณรงค์ เสงี#ยมจิตต์
ร.ต. วิทยา บัวดิศ
ร.ต.วิฑูรย์ ปิ# นเกษร
ส.อ. ยุทธนา กรทรวง
ส.ต. ธนชิต ด่านสี สุข

วันที#เช็ค : 8 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08945-39
001-100-2004-12691-38
001-100-2006-00179-25
001-100-2004-05181-16
001-100-2004-05017-90
001-100-2016-00290-15
001-100-2004-05983-34
001-100-2004-02791-92
001-100-2004-05184-80
001-100-2004-06098-89
001-100-2004-00617-24
001-100-2016-00603-22
001-100-2004-04952-13
001-100-2004-08513-94
001-100-2004-11983-17
001-100-2004-06940-54
001-100-2004-07102-64
001-100-2004-08514-00
001-100-2004-03475-18
001-100-2004-12862-69
001-100-2014-00717-19
001-100-2004-03221-93
001-100-2004-03195-88
001-100-2004-09549-01
001-100-2004-02050-72
001-100-2004-07836-86
001-100-2004-00348-54
001-100-2004-08120-85
001-100-2004-11975-85
001-100-2004-07764-73
001-100-2004-11880-46
001-100-2014-00130-61
001-100-2017-00080-84

ช.2 พัน.202
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ป.9
พล.ม.1
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.2 รอ.
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.ร.ศร.
ศบบ.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ส.1พัน.102
ส.พัน.15 พล.ร.15

จํานวนเงิน
190,640.32
177,831.28
11,199.88
52,500.17
618,904.08
3,039.67
271,733.84
218,957.15
180,870.38
94,293.99
116,919.23
2,801.96
134,804.99
299,012.21
33,397.94
233,094.70
219,213.28
168,468.61
26,061.71
127,967.49
4,166.89
155,409.56
190,415.99
159,397.26
96,736.32
113,317.54
148,063.61
147,118.70
181,386.28
62,266.36
96,107.33
25,219.79
3,207.61

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 08112561
ลําดับ
34
35

ชื#อบัญชี
ร.ต.วิจิตร พรรคเจริ ญ
ร.ต. ชาตรี บัวพันธุ์กลีบ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-09765-69
001-100-2004-10730-36

วันที#เช็ค : 8 พ.ย. 61
หน่วย

สห.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 35 ราย

จํานวนเงิน
329,812.22
326,142.69
5,220,481.03

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 08112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื#อบัญชี
ร.อ. สุวทิ ย์ นิ#มแย้ม
พ.ท. มนัส สุริยา
ร.อ. ดํารงพันธ์ ใจเย็น
จ.ส.อ. อนุพงษ์ เกศราแก้ว
จ.ส.อ. บุญชัย สิ ทธิธาํ รงค์
ร.ต. ชื#น ทิพวรรณ
ร.ต. สมร จันบง
จ.ส.อ. นพดล มหาวัตร
ส.อ. ประยูร ใต้พรม
ส.อ. สุริยนั สําราญวงศ์
จ.ส.อ. มนตรี สุกใส
พ.ต. วิชาญ อุสาคู
พ.ต. ฐานวัฒน์ ปิ ติศุภจิราพงศ์
ร.ท. มาโนช ทองอ่อน

วันที#เช็ค : 8 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00710-75
001-101-2018-00197-96
001-101-2005-00710-48
001-101-2013-00044-52
001-101-2004-00050-73
001-101-2005-00230-96
001-101-2018-00198-11
001-101-2005-00991-96
001-101-2010-00413-86
001-101-2018-00198-02
001-101-2009-00470-83
001-101-2005-00413-39
001-101-2018-00087-09
001-101-2006-00781-01

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
พัน.ขกท.
ศซบ.ทบ.
ศซบ.ทบ.
สวพ.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 14 ราย

จํานวนเงิน
1,300.00
5,731.00
2,200.00
1,675.00
7,009.00
1,000.00
2,000.00
200.00
2,001.00
2,326.00
2,140.00
13,965.00
14,965.00
2,303.00
58,815.00

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 08112561
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. รุ่ งระวี พริS งชัยภูมิ
จ.ส.ต. ไกรศร บัวศรี
จ.ส.อ. อร่ าม โพธิIวฒ
ุ ิ
จ.ส.อ. สุรชัย นามสบาย
ส.อ. นําโชค แก้วศรี จนั ทร์
พ.ท. ธนาธิษณ์ สุดสงวน
จ.ส.อ. อดิศร พุม่ ตาลพงษ์
ส.อ. สร้างตระกูล สุขสวัสดิIจิตต์
จ.ส.อ. ณฐนนท บุญทา
จ.ส.อ. บรรจง ทองกลาง
จ.ส.อ. จํานง ทรงเยาว์
ส.อ. ประสิ ทธิI บุตรรัตน์
จ.ส.อ. ประกิต เภสัชชะ
ร.ต. สมพงษ์ ประสิ ทธิIพิชิต
ร.ต. บรรจง เทศสาย
จ.ส.อ. บัญชา กําจาย
จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ เฝื อชัย
จ.ส.อ. ฉันท์ หนองขุ่นสาร
ส.อ. สิ ทธิชยั เสี ยดไธสง
จ.ส.อ. นพรุ จ ยิง# แสวงดี
จ.ส.อ. ทิวากร ปรัชญา
จ.ส.อ. บุญโฮม จันทร์ดี
จ.ส.อ. วิทยา ทุ่งจันทร์
จ.ส.อ. สุทสั น์ ยางสวาสดิI
จ.ส.อ. สุพจน์ คําใสย์
ร.ต. ฉลาด ผาติวฒั น์
พ.อ. พนม ศรี เผือด
ส.ท. ธงชัย วันดี
จ.ส.อ. สุรัตน์ นํSาใจดี
ส.อ. ชูศกั ดิI คําอ่อน
ร.ท. สรพงษ์ งอกศรี
จ.ส.อ. อนุศกั ดิI แสงกล้า
ส.อ. สอนทอง กอพุฒ

วันที#เช็ค : 8 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00732-52
001-300-2018-00736-32
001-300-2018-00736-50
001-300-2018-00736-87
001-300-2018-00739-24
001-300-2018-00737-57
001-300-2018-00737-11
001-300-2018-00737-48
001-300-2018-00738-36
001-300-2018-00735-99
001-300-2018-00736-05
001-300-2018-00736-14
001-300-2018-00732-07
001-300-2018-00733-68
001-300-2018-00736-23
001-300-2018-00731-73
001-300-2018-00732-70
001-300-2018-00735-17
001-300-2018-00732-61
001-300-2018-00731-82
001-300-2018-00735-35
001-300-2018-00735-44
001-300-2018-00735-53
001-300-2018-00735-62
001-300-2018-00734-65
001-300-2018-00734-38
001-300-2018-00736-96
001-300-2018-00737-02
001-300-2018-00733-22
001-300-2018-00735-08
001-300-2018-00733-95
001-300-2018-00734-01
001-300-2018-00734-10

กรม ขส.
กรม ทพ.49
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทน.4
บชร.1
บชร.1
บชร.1
พัน.ป.ศป.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สห.21
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
100,000.00
150,000.00
73,000.00
90,000.00
70,000.00
100,000.00
350,000.00
40,000.00
47,000.00
22,785.16
39,350.57
60,000.00
137,361.81
500,000.00
200,000.00
110,000.00
110,000.00
150,000.00
30,000.00
60,338.80
37,935.60
137,521.41
105,871.81
37,935.60
80,000.00
100,000.00
223,449.63
100,000.00
151,408.97
21,938.81
34,561.77
123,000.00
16,000.00

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 08112561
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

ชื#อบัญชี
ส.อ.หญิง บุญมี โพธิจกั ร
พ.อ. ภูวเดช อุทยั พรหม
จ.ส.ต. สราวุธ พืSนชัยภูมิ
พ.ต. สมศาสตร์ เครื อนวล
พ.ท.หญิง กัญญ์ณพัชญ์ เทพยสุวรรณ
ส.อ. สุพรรณบุรี มาตทวี
จ.ส.ท. นันทสิ ทธิI ฤทธิIโต
จ.ส.อ. นิรันดร์ ใจแป้ น
ร.ท. ปราโมทย์ ปั ญเศษ
จ.ส.ต. บุญไทย หงษ์ภู
จ.ส.อ. สมบุญ พิกลุ ศรี
จ.ส.ท. ดนัย วงค์กา
จ.ส.อ. สําราญ มิตรรัก
จ.ส.อ. วัลลภ สุขรัตน์
ร.อ. วิเชียร เวชยางกูล
จ.ส.อ. ภูษิต ภาณุมาศ
ร.ท. พรชัย คําแก้ว
จ.ส.ท. วันชัย ปิ หิ รัญ
ร.ต. กิติพล เภาทอง
จ.ส.อ. ประยงค์ ฉลาดเลิศ
จ.ส.อ. ธนกร แสงสุรินทร์
จ.ส.อ. รุ จ กาญจนสกุล
ร.ท. ทวีศกั ดิI วงศ์สิม
ร.ต. ยอดชาย เคลือบขุนทด
ร.ต. สุรศักดิI ตาระบัติ
จ.ส.ท. ศราวุทธ กุลจันทร์
พ.ท. รัญวัชร์ สื บพันธ์โกย
จ.ส.อ. พรเลิศ พลการ
พ.ต. ชาตรี สมานทอง
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ วงศ์ดาว

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00734-29
001-300-2018-00735-26
001-300-2018-00733-13
001-300-2018-00733-31
001-300-2018-00732-16
001-300-2018-00734-83
001-300-2018-00732-34
001-300-2018-00734-47
001-300-2018-00739-06
001-300-2018-00739-15
001-300-2018-00733-40
001-300-2018-00734-92
001-300-2018-00737-20
001-300-2018-00737-39
001-300-2018-00736-69
001-300-2018-00736-78
001-300-2018-00735-71
001-300-2018-00734-56
001-300-2018-00733-59
001-300-2018-00737-93
001-300-2018-00732-43
001-300-2018-00738-90
001-300-2018-00736-41
001-300-2018-00732-89
001-300-2018-00732-98
001-300-2018-00733-04
001-300-2018-00737-66
001-300-2018-00734-74
001-300-2018-00731-91
001-300-2018-00732-25

วันที#เช็ค : 8 พ.ย. 61
หน่วย

มทบ.22
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.33
ยย.ทบ.
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.19 พัน.2
ร.3
ร.3
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพศ.5 พัน.2
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศร.พัน.2
ศศท.
ส.1พัน.102
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 63 ราย

จํานวนเงิน
150,000.00
60,669.68
40,000.00
297,692.41
78,992.36
88,069.40
100,986.05
100,000.00
47,104.66
57,126.27
97,192.75
57,509.19
100,000.00
29,739.59
275,475.37
180,000.00
86,000.00
64,507.93
182,729.20
68,842.01
89,497.75
70,000.00
106,000.00
145,189.75
35,547.12
35,787.85
53,710.99
100,000.00
58,263.20
46,279.56
6,512,373.03

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีSยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 08112561
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญชัย สิ ทธิธาํ รงค์
ส.ท. สุธิพงษ์ รามจาตุ (ประกันภัย 15060)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 8 พ.ย. 61
หน่วย

001-500-2006-00554-80
ขกท.
001-500-2016-00074-62
ร้อย ลว.ไกลที# 3
รวม เงินฝากเบีSยประกันล่วงหน้า 2 ราย
รวมเช็คเลขที# 08112561 114 ราย
รวมสัง# จ่ายทัSงหมด 114 ราย

จํานวนเงิน
1,071.00
13,554.00
14,625.00
11,806,294.06
11,806,294.06

