หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 14112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
นครราชสีมา
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เลย
สกลนคร
อุตรดิตถ์
เพชรบุรี
สตูล
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
สุราษฎร์ธานี
ปราณบุรี
หนองคาย
นครนายก
แพร่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรมพัฒนา 2
ป.71 พัน.711
ปตอ.1 พัน.5
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.24 บชร.4
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.21
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.5 พัน.2
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ศร.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.พ.ร.
รวม 18 หน่วย

วันที่เช็ค : 14 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
9,939.76
2,831.70
3,526.24
647,979.61
167,743.29
330,141.15
152,622.40
40,644.78
221,383.65
497,866.51
366,060.97
445,041.49
15,865.45
518,719.13
1,653,591.57
412,018.54
207,605.94
177,835.81
5,871,417.99

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 14112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
พิษณุโลก
พนัสนิคม
นครราชสีมา
พิษณุโลก
พนัสนิคม
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
บ.มทบ.22
ป.6 พัน.6
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
มทบ.22
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รวม 12 หน่วย

วันที่เช็ค : 14 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
5,256.00
17,967.98
2,102.00
2,300.00
17,037.01
9,447.00
4,222.00
2,579.00
62,341.00
10,591.00
23,999.21
4,816.00
162,658.20

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 14112561
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
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ชุมพร
สนามเสือป่า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุดรธานี
ตาก
เพชรบุรี
อรัญประเทศ
ตรัง
ปัตตานี
ยโสธร
พิษณุโลก
อุดรธานี
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
ขอนแก่น
สงขลา
สระบุรี
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก
ชัยนาท
ชัยนาท
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พัทลุง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
จบ.
ทภ.2
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.25
พล.1 รอ.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 รอ.
มทบ.21
มทบ.24
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.153
ร.16
ร.4 พัน.3
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสุรสีห์
วทบ.
วพม.
ศซบ.ทบ.
ศบบ.
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศม.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ท.

วันที่เช็ค : 14 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
315,444.89
285,000.00
47,545.80
70,000.00
160,000.00
64,449.74
218,126.20
165,660.52
93,094.11
31,824.23
49,345.41
100,000.00
60,000.00
34,269.29
100,000.00
156,092.67
66,322.48
140,000.00
150,000.00
95,000.00
84,045.28
33,113.41
69,385.93
94,000.00
52,385.93
605,696.78
218,446.11
140,000.00
120,000.00
30,210.28
33,946.30
167,322.92
45,537.31

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 14112561
ลําดับ
34
35

สาขา
สุรินทร์
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ส.ร.
สลก.ทบ.
รวม 35 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 14 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
280,536.04
37,000.00
4,413,801.63
10,447,877.82

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 14112561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุบรรณ์ แก้วขันแข็ง
ส.ท. พรพินิจ พงษ์พนั ธ์
ส.อ. ศักดิDสิทธิD พวงทอง
จ.ส.อ.(พิเศษ) สวัสดิD เสาะขุนทด
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ รากตะคุ
จ.ส.อ. สมทิพย์ สุคนธ์
จ.ส.อ. กรี ฑา พรหมมี
จ.ส.อ. สมบัติ อุปฐาก
จ.ส.อ. บรรดิษฐ์ สูงนารถ
จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ สี เหมทอง
พ.อ.หญิง อภิสรา ศรี เรื อน
จ.ส.อ. ประสิ ทธิD โปรณะ
จ.ส.อ. ประภาส วัฒนะ
จ.ส.อ. ดําเนิน เพลิดเพลิน
จ.ส.อ. จําลอง แม้นเมฆ
จ.ส.อ. สุรพล นามะสนธิ
จ.ส.อ. พงษ์ทร ใจเฉพาะ
ร.ท.เกรี ยงไกร ครุ ฑธาโรจน์
พ.อ. นพดล นนทะ
พ.อ. สุวนิ ผลกมล
พ.อ. สุรชัย สังข์แก้ว
พ.อ. มโนชญ์ ศรี พรหม
พ.ท. เชาวลิต เครื อวัลย์
พ.ท. สําเริ ง เกตุทอง
ร.ท. สังวาลย์ กลิ#นดอกแก้ว
พ.ท. กฤตภาส มหาธนะธร
พ.อ. วัชริ นทร์ ยอมเยาว์
พ.อ.จรัมภงค์ แท่นทอง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06814-49
001-100-2016-00319-04
001-100-2015-00412-76
001-100-2004-06472-87
001-100-2004-00301-77
001-100-2004-08606-66
001-100-2004-02049-94
001-100-2004-09187-14
001-100-2004-01009-62
001-100-2004-11595-94
001-100-2004-08509-60
001-100-2004-05217-76
001-100-2004-06304-81
001-100-2004-06721-40
001-100-2004-03922-08
001-100-2004-08960-41
001-100-2004-06475-51
001-100-2004-11729-84
001-100-2004-00074-25
001-100-2004-02859-17
001-100-2004-10906-44
001-100-2004-12732-10
001-100-2004-07554-34
001-100-2004-11123-62
001-100-2004-07797-62
001-100-2004-06286-62
001-100-2004-06407-98
001-100-2004-01318-56

วันที#เช็ค : 14 พ.ย. 61
หน่วย

กรมพัฒนา 2
ป.71 พัน.711
ปตอ.1 พัน.5
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.21
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.5 พัน.2
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.พ.ร.
รวม เงินอทบ.ฝาก 28 ราย

จํานวนเงิน
9,939.76
2,831.70
3,526.24
473,185.61
92,276.16
82,517.84
126,145.17
41,598.12
250,525.91
79,615.24
152,622.40
40,644.78
221,383.65
497,866.51
366,060.97
445,041.49
15,865.45
518,719.13
84,933.44
635,108.00
197,567.77
450,464.08
121,129.21
142,706.76
21,682.31
412,018.54
207,605.94
177,835.81
5,871,417.99

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 14112561
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. ปั ญญา สายตา
ร.อ. นุติธวัช โตศักดิD
ร.ท. สมหวัง คุณสมบัติ
จ.ส.อ. มณี วะมะพุทธา
จ.ส.อ. หนูไพร สิ งหะดี
จ.ส.ท. ฉัตรสกุล แสงตา
ส.อ. พิสิทธิD จําปาขีด
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิD อาจหาญ
ร.ต. สมัย ทองคํา
จ.ส.อ. สรยุทธ พลปั ถพี
จ.ส.อ. ประสงค์ สุริวรรณ
ร.อ. สมพงศ์ เรื องสูรย์
จ.ส.อ.ณรงค์ ปั ทราช
จ.ส.อ. อภิชาติ บุญภา
ส.อ. ธนรัฐ สุขเจริ ญ
จ.ส.อ. กิติศกั ดิD พิมพ์ยาง
จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ วิริยะพยัคฆ์
ส.อ. รัตนพล ปรัชญาภรณ์
ร.ต. สมชาย จูนอ้ ย
ร.ต. นิรัตน์ บุตรลพ
จ.ส.อ.ปริ ญญา ลาภสมทบ
จ.ส.อ. อนุชา เอี#ยมบริ สุทธิD
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ หลวงจิโน
จ.ส.อ. ชัยชาญ บุญศรี
ร.ท. อัมพร โสภา
ร.ต. นิคม กัญชะนะ
จ.ส.อ. วีระยุทธ สมหมาย
จ.ส.อ. สงกรานต์ อิทธิกลุ
พ.ท. จุมพล อัญชันภาติ
พ.ต. ศักดิDชยั ยิง# ยง
พ.ต. พิเชษฐ์ จันทรนุช
พ.ต. ถาวร แก้วม่วง
จ.ส.ต. เสถียร พินธุรักษ์

วันที#เช็ค : 14 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00639-23
001-101-2018-00216-58
001-101-2017-00217-65
001-101-2007-00019-40
001-101-2009-00232-96
001-101-2018-00216-49
001-101-2008-00815-56
001-101-2018-00211-53
001-101-2014-00339-30
001-101-2008-00229-42
001-101-2018-00219-86
001-101-2004-00056-75
001-101-2005-00513-90
001-101-2008-00463-77
001-101-2011-00343-49
001-101-2017-00227-55
001-101-2018-00204-37
001-101-2014-00051-13
001-101-2008-00044-32
001-101-2018-00220-55
001-101-2009-00245-14
001-101-2010-00399-38
001-101-2016-00175-32
001-101-2017-00159-40
001-101-2008-00640-36
001-101-2015-00284-32
001-101-2018-00218-98
001-101-2010-00402-80
001-101-2005-00831-77
001-101-2011-00010-86
001-101-2009-00470-10
001-101-2014-00059-28
001-101-2004-00504-08

บ.มทบ.22
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
พัน.ขส.23 บชร.3
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.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.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
5,256.00
200.00
1,931.00
5,195.98
4,145.00
3,821.00
2,675.00
2,102.00
1,000.00
100.00
1,200.00
2,293.00
1,911.00
3,248.00
2,714.01
2,866.00
2,094.00
1,911.00
200.00
1,000.00
1,911.00
2,866.00
1,911.00
1,559.00
1,911.00
400.00
1,911.00
2,579.00
9,379.00
3,570.00
5,062.00
5,062.00
1,442.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 14112561
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
จ.ส.อ. เอกชัย สมานสิ ทธิD
ส.อ. มนูญ พิเนตร
จ.ส.อ. มานิจ ชะลูด
จ.ส.ท.แดนชัย ขจัดมลทิน
จ.ส.อ. วิเชียร ภูผา
จ.ส.อ. สันติ อรรคธรรม
จ.ส.อ. ศิริสิทธิD โสภาณเวช
จ.ส.อ. กิตติพนั ธ์ แก้วจันทร์
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง มากกลาง
ส.อ. เติมศักดิD หิ นแก้ว
ส.อ. อัมพร จิตแก้ว
จ.ส.อ. นิพล เฮ้ากอก
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิD วงศ์บา
จ.ส.อ. บัณฑิต หอมสิ น
จ.ส.อ. บุญเพ็ง สุดสี
ส.อ. สมชาย การะบุตร
ส.อ. จริ นยาศักดิD ทองดาษ
ส.อ. โกวิทย์ หอมชื#น
จ.ส.อ. ธาตรี ถิระโคตร
ส.อ. จตุพงศ์ ยงยุทธิD
ส.อ. จักรพงษ์ ภูมิสาขา
จ.ส.ต. กิตติพงษ์ หวังดี

วันที#เช็ค : 14 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00087-50
001-101-2005-01479-70
001-101-2006-00791-37
001-101-2007-00079-80
001-101-2008-00118-21
001-101-2011-00190-67
001-101-2012-00398-84
001-101-2013-00497-83
001-101-2018-00184-14
001-101-2005-01333-48
001-101-2018-00217-82
001-101-2015-00107-16
001-101-2016-00254-43
001-101-2018-00193-34
001-101-2018-00210-38
001-101-2015-00310-01
001-101-2006-00821-77
001-101-2013-00131-31
001-101-2015-00208-83
001-101-2018-00217-46
001-101-2015-00107-25
001-101-2012-00020-75

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รวม เงินฝากเกิน 55 ราย

จํานวนเงิน
2,426.00
4,203.00
6,496.00
4,816.00
600.00
3,114.00
8,490.00
2,121.00
2,228.00
2,866.00
466.00
2,866.00
2,094.00
3,057.00
300.00
2,274.00
1,954.00
5,566.00
12,657.21
1,911.00
1,911.00
4,816.00
162,658.20

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 14112561
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. อนุชา พันธุ์กอง
พ.ต. วุฒิภทั ร ชัยธีราวุธ
ร.ต. เทิดพงษ์ พรหมมา
จ.ส.อ. เสกสันต์ สัยงาม
ร.อ. พิทกั ษ์ วิวฒั น์กิจไพศาล
จ.ส.อ. อรรถพงษ์ ขวัญคง
จ.ส.อ. คุณานนต์ ใจอดทน
จ.ส.อ. พศวีร์ ดีทองหลาง
ร.ท. อาชวิน ใจใหญ่
พ.ต. สมศักดิD ดิเรกผล
พ.อ.(พิเศษ) ปรี ชา พยอมใหม่
จ.ส.อ. ธานุวฒั น์ ตาดี
พ.ท. สมบูรณ์ หลวงไชยคํา
จ.ส.อ. ชนะศักดิD ผลกฐิน
จ.ส.อ. ชัยยา กลางพุดซา
ร.อ. บรรจบ นุ่มเรื อง
จ.ส.อ. ณัฐพล รอดศรี นาค
จ.ส.อ. ปกรณ์ ทองมาก
จ.ส.อ. มนตรี สาริ นทร์
จ.ส.อ. ศิรพงศ์ น้อยใจ
จ.ส.อ. เขตโสภณ ขันต์ภิณโญ
จ.ส.อ. มณฑล พะณะงาม
ร.อ. ทวีป ดีใจ
จ.ส.อ. สุขพันธุ์ ก่อเกิด
พ.ท. เอกนาวิน เบ้าทองหล่อ
จ.ส.อ. คมสรณ์ นาคประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชัยชวินทร์ คําสี แสงชุติภทั ร
ส.อ. ภูชิต ธีระเวชชวงศ์
จ.ส.อ. ถาวร สี ขวาพา
พ.ต. ล้อมเดช ขจีจิตร์
ร.อ. มิตรชัย สุขแป้ น
ร.ท. ฤทธิวธุ เมืองแก้ว
ร.ต. สุรชาติ ถมยางกูร

วันที#เช็ค : 14 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00756-12
001-300-2018-00753-11
001-300-2018-00752-69
001-300-2018-00754-45
001-300-2018-00754-36
001-300-2018-00753-66
001-300-2018-00756-49
001-300-2018-00756-58
001-300-2018-00753-39
001-300-2018-00754-18
001-300-2018-00753-75
001-300-2018-00756-03
001-300-2018-00754-63
001-300-2018-00755-42
001-300-2018-00756-21
001-300-2018-00753-57
001-300-2018-00751-62
001-300-2018-00751-71
001-300-2018-00752-50
001-300-2018-00754-81
001-300-2018-00752-41
001-300-2018-00755-06
001-300-2018-00753-48
001-300-2018-00756-67
001-300-2018-00752-23
001-300-2018-00755-51
001-300-2018-00755-60
001-300-2018-00755-79
001-300-2018-00756-30
001-300-2018-00751-99
001-300-2018-00752-05
001-300-2018-00752-14
001-300-2018-00755-97

จบ.
ทภ.2
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.25
พล.1 รอ.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 รอ.
มทบ.21
มทบ.24
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.153
ร.153
ร.16
ร.4 พัน.3
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสุรสี ห์
วทบ.
วพม.
ศซบ.ทบ.
ศบบ.
ศบบ.
ศบบ.
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศม.

จํานวนเงิน
315,444.89
285,000.00
47,545.80
70,000.00
160,000.00
64,449.74
149,000.00
69,126.20
165,660.52
93,094.11
31,824.23
49,345.41
100,000.00
60,000.00
34,269.29
100,000.00
100,000.00
56,092.67
66,322.48
140,000.00
150,000.00
95,000.00
84,045.28
33,113.41
69,385.93
36,000.00
40,000.00
18,000.00
52,385.93
300,000.00
54,294.77
251,402.01
218,446.11

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 14112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นคริ นทร์ เขื#อนแก้ว
พ.อ. โชคชัย ช่วงบุญศรี
พ.ต. สงคราม อินทบุตร
จ.ส.อ. พรเทพ มาโต
จ.ส.อ. เหมือน ขาวฉลาด
พ.ท. ชํานาญ ทองเพ็ง
พ.ท. สมศักดิD จินดาศรี
ส.อ. สนธยา อุปถัมภ์
จ.ส.อ. ไสว เขียวรัมย์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 14 พ.ย. 61
หน่วย

001-300-2018-00754-90
001-300-2018-00753-84
001-300-2018-00754-72
001-300-2018-00753-20
001-300-2018-00752-32
001-300-2018-00755-88
001-300-2018-00755-15
001-300-2018-00755-24
001-300-2018-00755-33

ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 42 ราย
รวมเช็คเลขที# 14112561 125 ราย
รวมสัง# จ่ายทัVงหมด 125 ราย

จํานวนเงิน
140,000.00
120,000.00
30,210.28
33,946.30
167,322.92
45,537.31
265,295.47
15,240.57
37,000.00
4,413,801.63
10,447,877.82
10,447,877.82

