หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขา
เตาปูน
พิษณุโลก
สนามเสือป่า
ปราจีนบุรี
ปากช่อง
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
บุรีรัมย์
ปัตตานี
นครราชสีมา
ตลาดสันติสุข
สระบุรี
แจ้งวัฒนะ
นครศรีธรรมราช
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สงขลา
กาญจนบุรี
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ขส.ทบ.
ช.3 พัน.302
ทภ.1
ป.2 พัน.2 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สห.41
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
ร.152 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.5 พัน.3
รร.ม.ศม.
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
ร้อย.ฝรพ.4
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.9 พล.ร.9
สส.
รวม 19 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
258,195.08
77,282.80
5,869.08
233,129.97
2,687.54
12,993.63
51,328.04
124,044.81
385,638.63
158,813.46
1,164,929.25
1,522,466.01
157,784.67
267,585.53
6,358.51
211,733.45
43,947.28
4,112.14
62,555.54
4,751,455.42

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13122561
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
กองบัญชาการกองทัพบก
ยะลา
ปัตตานี
ปัตตานี
นราธิวาส
ปัตตานี
สนามเสือป่า
ปัตตานี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ศรีย่าน
สนามเป้า
ปัตตานี
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ลพบุรี
พญาไท
ลพบุรี
สนามเป้า
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
สุราษฎร์ธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กรม ทพ.41
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.1
พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.41
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.152 พัน.1
ร.153
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.3
รร.การบินทหารบก
วพบ.
ศบบ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 31 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
29,407.00
11,847.00
21,384.00
3,567.00
1,502.00
200.00
2,293.00
3,911.00
8,789.00
11,464.20
1,001.00
13,221.03
11,692.62
7,447.74
6,653.39
9,943.00
4,987.00
2,063.00
2,675.00
4,258.72
2,293.00
7,105.59
400.00
13,585.00
1,200.00
4,541.00
5,731.00
6,031.00
4,012.00
5,024.00
8,749.00
216,978.29

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขา
ศรีย่าน
เตาปูน
ราชบุรี
สนามเป้า
สนามเสือป่า
ร้อยเอ็ด
กองบัญชาการกองทัพไทย
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เลย
เลย
ย่อยบางบัว
ยะลา
ยโสธร
ยโสธร
เพชรบุรี
ชัยนาท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
ขส.ทบ.
ช.11 พัน.602
ดย.ทบ.
ทภ.1
ป.6 พัน.106
ปตอ.1
พล.ร.6
ม.6 พัน.6
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.21
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.152
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร้อย ฝรพ.1
สง.สด.จว.ช.น.
รวม 19 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
212,437.42
85,126.54
145,000.00
60,000.00
62,959.66
98,000.00
61,644.64
96,089.97
13,000.00
540,000.00
45,779.34
66,000.00
203,128.71
90,000.00
262,553.81
279,704.93
290,779.68
74,277.39
126,926.32
2,813,408.41

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365419
ลําดับ
1

สาขา
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
วทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
57,250.36
57,250.36
7,839,092.48

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13122561
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
ร.ท. วิโรจน์ นิลเนียม
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พุกจันทร์
ส.ท. ธีรธัช อุดมศักดิBสะนะเขต
ร.ต สุรินทร์ มนตรี
ร.ต. สมศักดิB อินทร์เนตร
พล.อส. นัฐพล มณฑาสุวรรณ
พล.อส. นพพร สงวนรัตน์
พล.อส. จิตติ ขุนวิเศษ
ส.อ. นฤเบศร์ คุณะนาม
ร.อ. ดํารงค์ แจ่มวิจิตรโต
ร.ต. สหภพ หวะสุวรรณ
ร.ท. ชัยวิชญ์ ศรี สงั วรณ์
จ.ส.อ. อับดุลการี ม แจ้งนิลเนตร
ส.อ. จตุพงศ์ รอดบัวทอง
ร.ท.ธีรพงศ์ อินทนนท์
ร.ต. จุมพล ดีแซง
ร.ท. จรัส ไชยรักษ์
จ.ส.อ.วิกร จันทะรัตน์
พ.อ. จิรยุทธ คงทรัตน์
จ.ส.อ. วินยั คิมผล
ส.อ. สหรัฐ คงแก้ว
พ.อ.เทียรชัย ครุ ฑราช
ส.อ. กฤษฎา หนูคง
ส.ท. บันเทิง สังข์เงิน
จ.ส.อ. ณัฐกิตติB จอมสูงเนิน

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-03057-89
001-100-2004-10340-19
001-100-2015-00718-60
001-100-2004-03085-28
001-100-2004-11597-70
001-100-2017-00524-10
001-100-2017-00524-74
001-100-2017-00526-69
001-100-2004-04578-24
001-100-2004-07052-80
001-100-2004-11663-18
001-100-2004-11863-30
001-100-2006-00320-85
001-100-2013-00588-25
001-100-2004-07626-92
001-100-2004-09945-47
001-100-2004-06369-26
001-100-2004-06013-82
001-100-2004-11151-83
001-100-2004-12848-54
001-100-2014-00379-91
001-100-2004-04487-56
001-100-2006-00158-11
001-100-2015-00056-90
001-100-2004-01188-64

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 61
หน่วย

ขส.ทบ.
ช.3 พัน.302
ทภ.1
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สห.41
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
รร.ม.ศม.
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ร้อย.ฝรพ.4
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.9 พล.ร.9
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 25 ราย

จํานวนเงิน
258,195.08
77,282.80
5,869.08
141,605.94
91,524.03
1,030.84
828.35
828.35
12,993.63
124,044.81
51,328.04
385,638.63
108,472.18
50,341.28
500,643.63
664,285.62
50,982.84
1,471,483.17
157,784.67
267,585.53
6,358.51
211,733.45
43,947.28
4,112.14
62,555.54
4,751,455.42

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 13122561
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. ณรงค์ ศรี จิตแจ่ม
พ.ท.หญิง วีรวัลย์ นะอ่อน
จ.ส.อ. ชํานิ นาคสังข์
จ.ส.อ. อภัยวงศ์ แก้วพลกรัง
จ.ส.อ. เอกมล คุม้ ถิ#นแก้ว
จ.ส.อ. เฉลิมพล ศรี ม่วงกลาง
จ.ส.อ. สมศักดิB อยูส่ ถิตย์
จ.ส.อ. ศักดา นาคตาขุน
จ.ส.ต. เฉลิมพล ไชยณรงค์
ส.อ. อาลียะ๊ แมะเถาะ
พ.ท. ณัฏฐพล สุนทรนนท์
ร.ท. ญาณเดช จันทร์ขาว
ร.ท. ประพันธ์ ทองประไพ
จ.ส.ต. วัฑฒนา อ่อนนวล
จ.ส.อ. ภาคภูมิ วรรณสิ ทธิB
จ.ส.ต. จีระศักดิB แซ่ภู่
ส.อ. ทวนทอง นามโท
ร.ต. ประพันธ์ ฟักเขียว
จ.ส.อ. ศิวชั ฆ์ภณ จันทร์จบสิ งห์
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เนเยือด
ส.อ. จักรพล บุราณรมย์
จ.ส.ต. สุวพีร์ มะพารัมย์
จ.ส.อ. กวิศ กันงาม
จ.ส.ท. พงษ์พฒั น์ ตราชู
ร.ท. ตฤณกร เหมือนมิ#ง
จ.ส.อ. โอภาส ธิกาพันธ์วรรณา
จ.ส.อ. วิทยา กวางแก้ว
จ.ส.อ. เจริ ญ ราชจันทร์
จ.ส.อ. วิทวัส ส้มกลิ#น
จ.ส.อ. ภัทรายุทธ ยังจรู ญ
จ.ส.ท. ประวิทย์ ศิริธร
ส.อ. สมคิด สมศักดิBดี
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร นาคกลัน#

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00513-50
001-101-2005-01464-30
001-101-2006-00944-73
001-101-2007-00086-24
001-101-2007-00940-38
001-101-2008-00173-75
001-101-2011-00161-49
001-101-2013-00446-27
001-101-2015-00204-21
001-101-2011-00106-31
001-101-2013-00375-93
001-101-2007-00544-74
001-101-2013-00195-60
001-101-2018-00228-06
001-101-2006-00005-08
001-101-2018-00228-33
001-101-2016-00302-50
001-101-2006-00043-91
001-101-2010-00064-62
001-101-2011-00238-75
001-101-2018-00228-24
001-101-2010-00362-14
001-101-2018-00239-11
001-101-2018-00238-78
001-101-2009-00367-86
001-101-2012-00064-06
001-101-2013-00471-47
001-101-2006-00322-24
001-101-2007-00753-61
001-101-2018-00238-41
001-101-2018-00238-50
001-101-2013-00393-97
001-101-2008-00295-29

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.1
พล.ร.15
พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
ม.1 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
15,594.00
3,821.00
4,776.00
2,293.00
2,923.00
1,396.00
3,076.00
2,980.00
2,484.00
1,911.00
9,547.00
1,911.00
7,832.00
2,094.00
2,636.00
931.00
1,502.00
200.00
2,293.00
2,000.00
1,911.00
3,630.00
2,866.00
2,293.00
2,293.00
9,171.20
1,001.00
3,189.03
2,714.00
2,484.00
2,541.00
2,293.00
4,550.62

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 13122561
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
64
65
66

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิB เยือกเย็น
ส.อ. ทองแดง สุปัญญา
ร.อ. สามารถ จรจังหรี ด
ร.ท. ทม เอีVยะแหวด
จ.ส.อ. อภิชยั พงษ์อารี ย ์
ส.ต. วีรยุทธ สี แตงสุข
จ.ส.อ. อภิสิทธิB โคตรธาดา
จ.ส.อ. สมิตร คําศรี
ส.อ. วสันต์จร ก้อนทรัพย์
พ.ต. ชาตรี สุขสบาย
จ.ส.อ. สุพสิ ษฐ์ วงศ์สิงห์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ตรี กลางดอน
จ.ส.ท. วีรยุทธ พรมเลิศ
ส.อ. ธีรภัทร์ แก้วกับเพชร
จ.ส.ต. สรรพสิ ทธิB สรรพเลิศ
จ.ส.อ. มุสตอปา สะมะแอ
ร.ต. ปุรุเมธ เจริ ญผล
จ.ส.ท. เฉลิม ยอดเพชร
ส.อ. วิโรจน์ เวสสุวรรณ์
จ.ส.อ. ปกรณ์ ทองมาก
ร.ต. อัมริ นทร์ สร้อยแก้ว
จ.ส.อ. สมพร พูดเพราะ
ส.อ. อานนท์ สุขประเสริ ฐ
ส.อ. อานนท์ ทาแก้ว
ร.ท. สมมาศ จะปะกิยา
ร.ท. ไพโรจน์ สุวรรณอินทร์
พ.ท. วิชิต ก้อนคง
พ.ท. สามารถ บุตรศรี
จ.ส.อ. สุริยะ นิลสนธิ
พ.อ.(พิเศษ) หญิง อัจฉรา อุไรเลิศ
จ.ส.อ. วิฑูรย์ สุดคูณ
จ.ส.อ. พุทธรักษ์ ภานุเวศ
พ.ต. สุดใจ เด่นนะหลี

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2011-00409-15
001-101-2011-00122-77
001-101-2013-00031-61
001-101-2010-00443-65
001-101-2018-00250-70
001-101-2013-00114-89
001-101-2010-00535-49
001-101-2018-00234-07
001-101-2014-00290-34
001-101-2018-00228-97
001-101-2006-00403-66
001-101-2010-00253-60
001-101-2018-00228-15
001-101-2018-00197-32
001-101-2013-00069-91
001-101-2018-00228-42
001-101-2014-00193-83
001-101-2018-00228-79
001-101-2018-00228-60
001-101-2018-00228-51
001-101-2016-00221-72
001-101-2010-00326-70
001-101-2016-00181-51
001-101-2018-00193-16
001-101-2018-00228-88
001-101-2018-00233-91
001-101-2006-00491-18
001-101-2010-00192-17
001-101-2011-00333-04
001-101-2006-00917-95
001-101-2012-00299-20
001-101-2018-00238-69
001-101-2005-01299-65

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.153
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
วพบ.
ศบบ.
ศบบ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
1,698.00
5,444.00
1,100.00
4,385.15
51.59
1,911.00
2,293.00
1,380.39
2,980.00
6,977.00
2,866.00
100.00
3,057.00
1,930.00
2,063.00
2,675.00
1,699.72
1,396.00
1,163.00
2,293.00
2,465.00
2,025.00
1,670.40
945.19
200.00
200.00
6,001.00
5,215.00
2,369.00
1,200.00
2,866.00
1,675.00
5,731.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 13122561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73

ชื#อบัญชี
ร.ต. สุทน อิ#มจิตร
จ.ส.อ. วีระ รุ่ งราม
จ.ส.อ. พิเชตร ธิภาศรี
ร.ต. จักรกริ ศน์ ศรี ทองคํา
พ.ต. โชติวฒั น์ กุลวงศ์
ส.อ. เทียนชัย เหรี ยญทอง
จ.ส.อ. ธัชกร เวฬุวนารักษ์

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00612-88
001-101-2007-00926-41
001-101-2005-00764-05
001-101-2013-00199-77
001-101-2011-00210-80
001-101-2005-00001-38
001-101-2008-00608-36

ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม เงินฝากเกิน 73 ราย

จํานวนเงิน
2,210.00
3,821.00
4,012.00
5,024.00
4,298.00
2,280.00
2,171.00
216,978.29

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 13122561
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

ชื#อบัญชี
ร.ต. ปฏิวตั ิ เปลี#ยนขํา
ส.อ. กิติพนธ์ อุปัญญ์
ร.ต. สุทิน แย้มพงษ์ (คํZาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปิ ยะภัทร คํารัมย์ (คํZาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ขวัญชัย สิ ทธิราช
จ.ส.อ. บรรพต ศรี คาํ
ร.ท. ถวิล ชิZนเพชร
ร.ท. ทศวินท์ ริ นสิ นจ้อย (คํZาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สุรศักดิB พิมพ์ตรา
ส.อ. ดนุพนธ์ คันทะพรม
จ.ส.ท. บุญถิ#น แสงกล้า
ส.อ. เอกวุฒิ ใยเจริ ญ
จ.ส.อ. สมชาย จิตรโคตร
จ.ส.อ. ศุภชาติ กุลกานนท์
จ.ส.อ. วิรัช แถบเงิน
จ.ส.ท. อรรถพร ทองบ่อ
จ.ส.อ. ไพบูลย์ คชสาร
ส.อ. ต้อม กลิ#นแก้ว (คํZาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุวรรณรัตน์ เขื#อนขันธ์
ร.ท. จักรกฤษณ์ ยุวบุตร (คํZาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณัฐพล เพลินบุญ (คํZาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิสิฐศักดิB เชืZอบุญจันทร์
จ.ส.อ. นิกลุ สิ มาขันธ์
จ.ส.อ. สมคิด เอี#ยมเย็น

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00837-54
ขกท.
001-300-2018-00835-78
ขกท.
001-300-2018-00837-81
ขส.ทบ.
001-300-2018-00836-02
ช.11 พัน.602
001-300-2018-00836-75
ดย.ทบ.
001-300-2018-00836-57
ทภ.1
001-300-2018-00837-18
ป.6 พัน.106
001-300-2018-00836-11
ปตอ.1
001-300-2018-00836-20
พล.ร.6
001-300-2018-00835-96
ม.6 พัน.6
001-300-2018-00835-87
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
001-300-2018-00836-93
มทบ.21
001-300-2018-00835-69
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
001-300-2018-00837-36
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
001-300-2018-00837-45
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
001-300-2018-00836-84
ร.11 พัน.2 รอ.
001-300-2018-00837-63
ร.152
001-300-2018-00836-66
ร.152
001-300-2018-00837-09
ร.16 พัน.2
001-300-2018-00836-48
ร.16 พัน.3
001-300-2018-00837-72
ร.16 พัน.3
001-300-2018-00837-90
ร.16 พัน.3
001-300-2018-00836-39
ร้อย ฝรพ.1
001-300-2018-00837-27
สง.สด.จว.ช.น.
รวมเช็คเลขที# 13122561 122 ราย

จํานวนเงิน
82,437.42
130,000.00
85,126.54
145,000.00
60,000.00
62,959.66
98,000.00
61,644.64
96,089.97
13,000.00
540,000.00
45,779.34
66,000.00
145,128.71
58,000.00
90,000.00
162,553.81
100,000.00
279,704.93
104,000.00
135,000.00
51,779.68
74,277.39
126,926.32
7,781,842.12

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365419
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิB ถารี ยะ (คํZาประกัน 2 ราย)

001-300-2018-00843-28

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 61
หน่วย

วทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 25 ราย
รวมเช็คเลขที# 54365419 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัZงหมด 123 ราย

จํานวนเงิน
57,250.36
2,870,658.77
57,250.36
7,839,092.48

