หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขา
ปัตตานี
ขอนแก่น
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ลพบุรี
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
น่าน
สระบุรี
สุรินทร์
สกลนคร
ปราจีนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ตรัง
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.15 พล.ร.15
พล.ม.3
พล.ร.7
พัน.บ.1
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สห.41
ม.2 พัน.15
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.2 พัน.3 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.ต.ง.
สลก.ทบ.
รวม 15 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
30,903.06
173,921.76
102,722.51
23,545.31
122,452.59
3,050.33
153,352.51
221,611.68
854,040.20
39,732.38
315,248.45
102,069.07
109,150.23
601,425.68
666,252.01
3,519,477.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
สระแก้ว
สนามเสือป่า
อรัญประเทศ
ศรีย่าน
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
ศรีย่าน
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.13
พล.1 รอ.
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
รร.ส.สส.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102
สธน.ทบ.
สส.
รวม 12 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
5,731.00
1,000.00
14,672.00
9,933.00
5,491.00
13,736.00
3,954.00
2,636.00
1,911.00
500.00
5,861.00
1,911.00
67,336.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12112561
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
กองบัญชาการกองทัพบก
สะพานใหม่-ดอนเมือง
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
พิษณุโลก
ลพบุรี
ปากช่อง
พนัสนิคม
ศรีย่าน
ลพบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พญาไท
พญาไท
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
ชุมพร
เพชรบุรี
ลําทับ
นราธิวาส
ยโสธร
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
นครราชสีมา
น่าน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ขส.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ร.4
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
บชร.1
ป.1 รอ.
ป.72 พัน.721
พล.พัฒนา 2
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.41
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.3 พัน.13
มทบ.21
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.15 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.16
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.3
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รร.กง.กง.ทบ.

วันที่เช็ค : 12 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
36,000.00
60,701.66
175,807.56
150,000.00
116,000.00
147,358.29
101,125.42
200,000.00
69,171.23
176,990.17
106,511.57
47,093.54
44,555.25
102,547.87
100,000.00
104,526.07
60,000.00
400,000.00
107,337.62
159,111.06
180,000.00
194,678.63
188,000.00
30,733.16
148,744.68
63,622.11
106,083.00
80,000.00
100,000.00
48,000.00
78,874.20
30,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
สระบุรี
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
เตาปูน
สระบุรี
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพบก
กาฬสินธุ์
สาขาหนองบัวลําภู
บุรีรัมย์
ลําปาง
สงขลา
สกลนคร
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รร.กง.กง.ทบ.
รร.การบินทหารบก
รร.ช.กช.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศม.
ศร.พัน.1
ศศท.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.น.
สบ.ทบ.
สวพ.ทบ.
รวม 53 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
79,000.00
49,961.65
161,618.88
72,019.28
300,000.00
92,231.33
30,232.89
49,292.05
101,655.13
36,235.81
50,000.00
209,378.19
131,124.09
70,160.04
87,247.10
35,000.00
250,000.00
84,905.22
79,765.45
60,000.00
5,843,400.20

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12112561
ลําดับ
1

สาขา
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.ก.ท.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 12 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
1,040.00
1,040.00
9,431,253.97

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 12112561
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

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

จ.ส.อ.จารึ ก ประเสริ ฐสังข์
ร.ท.ดํารงค์ อํานวย
ส.อ. กมลชัย พรหมลา
จ.ส.อ. พิชาภพ จิตปลืAม
ส.อ. สุรพันธ์ นิยมเยาว์
จ.ส.อ. ชวัติ พุฒกลัน#
ส.อ. สุริยนั ต์ คงเดชา
จ.ส.อ. ณัฏฐพัทธ์ จัดกระบวนพล
ส.อ. ปรี ดี ศรี อรัญ
จ.ส.อ. ปรเมศร์ งามขํา
พ.อ. สมศักดิH เวฬุวนารักษ์
ร.ท.ทวีชยั โชติบุตร
จ.ส.อ. เทพมงคล แคไธสง
ร.ต. อนุชา ภู่เสื อ
จ.ส.อ. จตุพร วิมุกตานนท์
จ.ส.อ. อุทาร เด่นพายัพ
จ.ส.อ. ชูวทิ ย์ อ่อนน้อม
ส.อ. ทัศณเทพ จิตกรสกุล
พ.อ.หญิง อังคณา เก่งสกุล
จ.ส.อ. ศักดิHดา แก้วชาติ
พ.ท. สุพิณ แสงจง
พล.อ. สุรใจ จิตต์แจ้ง
พล.ท. สุระพล อยูด่ ี
พ.อ.(พิเศษ) หญิง ประไพพรรณ ไตรโยธี
จ.ส.อ.หญิง ทองสุข เค้าหาญ

001-100-2004-13064-93
001-100-2004-02519-56
001-100-2010-00283-04
001-100-2004-07588-48
001-100-2006-00396-44
001-100-2004-09400-32
001-100-2016-00232-24
001-100-2007-00233-32
001-100-2011-00411-00
001-100-2004-09817-29
001-100-2004-07570-70
001-100-2004-07234-53
001-100-2004-08102-81
001-100-2007-00283-37
001-100-2004-02391-85
001-100-2004-02796-60
001-100-2004-07920-64
001-100-2013-00092-63
001-100-2004-12493-47
001-100-2004-11426-00
001-100-2004-04504-05
001-100-2004-12689-17
001-100-2004-12251-43
001-100-2004-10041-60
001-100-2004-00865-10

วันที#เช็ค : 12 พ.ย. 61
หน่วย

ช.พัน.15 พล.ร.15
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.7
พัน.บ.1
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สห.41
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.ต.ง.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 25 ราย

จํานวนเงิน
30,903.06
99,529.11
74,392.65
102,722.51
23,545.31
122,452.59
3,050.33
34,280.54
119,071.97
221,611.68
486,598.11
294,596.13
72,845.96
39,732.38
194,319.52
20,480.88
73,029.27
27,418.78
102,069.07
109,150.23
601,425.68
155,300.99
170,800.56
91,803.75
248,346.71
3,519,477.77

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 12112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปราณี พรหมสาขา
พ.ต. ธีรวุฒิ แข็งแรง
พ.ต. ภาณุวชั ร บัวทิพย์
พ.ต มงคล ปานสิ งห์
ร.ต. สายยนต์ ปะวันตา
จ.ส.อ. ธวัชชัย อมแย้ม
ส.อ. ยุทธภูมิ ไหตะคุ
จ.ส.อ. ณัฐพล เชียรสระน้อย
จ.ส.อ. อนันต์ สมศรี
ร.ท. ประกิจ คงสกุล
จ.ส.อ. สมพงษ์ วงศ์นริ นทร์
จ.ส.อ. จําลอง อินทร์สาํ ราญ
จ.ส.อ. ยุทธพล พลธิราช
พ.ท. ชุตินธร วิมลลักษณ์
ส.ท. ชาคริ ต ผิวคํา
ร.ท. เกรี ยงไกร รุ่ งจําเริ ญ
ร.ท. ประวิทย์ เพ็งใย
ร.ท. สมยศ สดไธสง

วันที#เช็ค : 12 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00191-69
001-101-2005-00582-50
001-101-2006-00471-01
001-101-2016-00031-86
001-101-2006-00905-38
001-101-2008-00008-34
001-101-2012-00179-34
001-101-2008-00590-70
001-101-2018-00213-39
001-101-2013-00170-03
001-101-2005-00479-08
001-101-2018-00213-11
001-101-2005-00889-87
001-101-2018-00221-61
001-101-2018-00210-83
001-101-2018-00200-84
001-101-2006-00039-58
001-101-2018-00222-22

กรม ทพ.13
พล.1 รอ.
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
รร.ส.สส.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102
สธน.ทบ.
สส.
รวม เงินฝากเกิน 18 ราย

จํานวนเงิน
5,731.00
1,000.00
1,300.00
3,821.00
9,551.00
6,227.00
3,706.00
3,630.00
1,861.00
6,858.00
3,057.00
3,821.00
3,954.00
2,636.00
1,911.00
500.00
5,861.00
1,911.00
67,336.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12112561
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. ชัชวาลย์ บุญปกครอง
ส.อ.หญิง สิ ริพร จินดาเรื อง
ร.ต. ธนิษฐ์นนั ท์ ปาณิ กบุตร
จ.ส.อ. ชาตรี มวลเสี ยงใส
จ.ส.อ. สําเริ ง เกตุแก้ว
จ.ส.อ. วัฒนา สุวรรณมาลี
จ.ส.อ. จันทร์ เปตุมคั
จ.ส.อ. พิชยั พรหมศรี
จ.ส.อ. ประไพ ทองแย้ม
ส.อ. วุฒิชยั จริ ตวงษ์
จ.ส.อ. พิชิต พากเพียร
ร.ต. เข็มทราย จํารัสภูมิ
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิH อิ#มโพธิH
ร.ต. สุวทิ ย์ แก้วอาจ
จ.ส.ท. พงษ์พฒั น์ ตราชู
จ.ส.ท. ประวิทย์ ศิริธร
จ.ส.ท. ประวิทย์ ศิริธร
พ.ต. ทรงวุฒิ เสมจร
จ.ส.อ.หญิง นงลักษณ์ ทะมานนท์
จ.ส.อ. พงศ์พนั ธ์ กุณโฮง
พ.อ.หญิง กมลชนก มาศิริ
พ.ต. สําราญ ยะยวง
จ.ส.อ. ธารา ศิริภกั ดิH
ร.ท. เสน่ห์ นุ่มพรมทอง
จ.ส.อ. ถาวร ขันคํานันต๊ะ
จ.ส.อ. ยืนยง เฟื# องแก้ว
จ.ส.อ. ฉัตรกําพล ครึ กครืA น
ร.ท. ณัฏฐพล รื# นรส
จ.ส.ท. สรรพสิ ทธิH สรรพเลิศ
ร.ต. วีระกุล เมืองมุงคุณ
จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ ปุ่ มแก้ว
จ.ส.อ. ปราโมทย์ สิ ทธิจกั ร
จ.ส.อ. จักรพล สุภากรณ์

วันที#เช็ค : 12 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00742-06
001-300-2018-00741-63
001-300-2018-00744-19
001-300-2018-00745-89
001-300-2018-00745-98
001-300-2018-00743-03
001-300-2018-00745-34
001-300-2018-00741-18
001-300-2018-00742-60
001-300-2018-00744-91
001-300-2018-00742-88
001-300-2018-00740-84
001-300-2018-00743-94
001-300-2018-00741-27
001-300-2018-00741-81
001-300-2018-00746-13
001-300-2018-00746-13
001-300-2018-00746-22
001-300-2018-00742-33
001-300-2018-00745-25
001-300-2018-00741-36
001-300-2018-00743-76
001-300-2018-00741-54
001-300-2018-00745-07
001-300-2018-00744-37
001-300-2018-00744-46
001-300-2018-00744-55
001-300-2018-00742-51
001-300-2018-00746-68
001-300-2018-00744-73
001-300-2018-00744-28
001-300-2018-00746-31
001-300-2018-00746-77

กง.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ขส.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ร.4
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
บชร.1
ป.1 รอ.
ป.72 พัน.721
พล.พัฒนา 2
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.3 พัน.13
มทบ.21
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.15 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.16
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.3

จํานวนเงิน
100,000.00
36,000.00
60,701.66
106,511.57
69,295.99
150,000.00
116,000.00
147,358.29
101,125.42
200,000.00
69,171.23
176,990.17
106,511.57
47,093.54
44,555.25
10,547.87
92,000.00
104,526.07
100,000.00
60,000.00
400,000.00
159,111.06
107,337.62
180,000.00
125,678.63
31,000.00
38,000.00
188,000.00
30,733.16
148,744.68
63,622.11
106,083.00
80,000.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12112561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุรัตน์ คุณาคุณ
ร.ท. เกรี ยงศักดิH สาธร
จ.ส.อ.หญิง จิระพร บุญยเกษตร
จ.ส.อ. รุ่ ง ต้อยปาน
จ.ส.อ. เดชา ชานนท์เดช
พ.ท. สามารถ บุตรศรี
พ.ต. วุฒิศกั ดิH ตูป้ ระทุม
พ.ท. อนันต์ชยั คงสมบูรณ์
จ.ส.ท. สุรสิ ทธิH ไวยครุ ฑ
จ.ส.ต. รอง คงพันธ์
ส.อ. พงษ์สวัสดิH สมมาตย์
จ.ส.อ. ศุภสิ ทธิH วงศาโรจน์
ส.อ. สุติพงษ์ เบ้าเงิน
จ.ส.อ. จงรัก โสรี
จ.ส.อ. วัชระ ชินชูวงษ์
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ดวงสูงเนิน
พ.ท. สมเกียรติ เจียดํารงค์
ร.อ. พงษ์พิทกั ษ์ วงศ์กฏ
จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ ธีรพงษ์พฒั นา
จ.ส.ต. ดนัย ไพรเขต
จ.ส.อ. สัณฐิติ อาจบุราย
จ.ส.อ. จีรัฐติกลุ พิชญ์จนิญชณา
จ.ส.อ. ธัญวรัตม์ โปจีน
ร.ต. เสกสรร สุฤทธิH
จ.ส.อ. โมกขศักดิH ยาทองไชย
พ.ต. บุญนํา บัวแย้ม
พ.ต. บุญนํา บัวแย้ม
พ.ต. นิโรจน์ แสนนาม
จ.ส.อ. พายุ สารเนตร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00744-82
001-300-2018-00741-45
001-300-2018-00742-15
001-300-2018-00743-21
001-300-2018-00744-64
001-300-2018-00742-42
001-300-2018-00746-04
001-300-2018-00746-86
001-300-2018-00745-61
001-300-2018-00743-49
001-300-2018-00743-30
001-300-2018-00743-12
001-300-2018-00746-95
001-300-2018-00746-40
001-300-2018-00740-93
001-300-2018-00742-79
001-300-2018-00746-59
001-300-2018-00741-72
001-300-2018-00745-52
001-300-2018-00745-43
001-300-2018-00741-90
001-300-2018-00741-09
001-300-2018-00742-24
001-300-2018-00745-16
001-300-2018-00745-70
001-300-2018-00743-58
001-300-2018-00743-58
001-300-2018-00743-67
001-300-2018-00742-97

วันที#เช็ค : 12 พ.ย. 61
หน่วย

ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.การบินทหารบก
รร.ช.กช.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศม.
ศร.พัน.1
ศศท.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
สวพ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 62 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
48,000.00
78,874.20
79,000.00
30,000.00
49,961.65
161,618.88
300,000.00
72,019.28
52,231.33
40,000.00
49,292.05
30,232.89
101,655.13
36,235.81
50,000.00
209,378.19
131,124.09
23,318.29
46,841.75
87,247.10
35,000.00
250,000.00
25,291.39
59,613.83
12,078.15
15,843.65
51,843.65
60,000.00
5,843,400.20

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีAยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 12112561
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เอกชัย ไกรทัต

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 12 พ.ย. 61
หน่วย

001-500-2004-00567-46
สง.สด.ก.ท.
รวม เงินฝากเบีAยประกันล่วงหน้า 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 12112561 106 ราย
รวมสัง# จ่ายทัAงหมด 106 ราย

จํานวนเงิน
1,040.00
1,040.00
9,431,253.97
9,431,253.97

