หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495963
ลําดับ
1
2

สาขา
คลองปาง
เทิง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 พ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
พล.ร.5
ร.17 พัน.4
รวม 2 หน่วย

วันที่เช็ค : 21 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
236,964.59
95,416.17
332,380.76

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495963
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
นราธิวาส
อยุธยา
สนามเสือป่า
สงขลา
คลองปาง
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
น่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นครนายก
ศรีย่าน
มหาสารคาม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.46
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ทภ.1
ป.5 พัน.5
พล.ร.5
พัน.ซบร.22 บชร.2
ร.29
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพศ.2 พัน.1
รร.จปร.
วทบ.
สง.สด.จว.ม.ค.
รวม 13 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 21 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
35,124.70
188,755.73
90,000.00
150,335.24
119,422.62
121,383.66
269,322.80
50,000.00
200,000.00
114,847.83
116,212.85
68,000.00
83,450.57
1,606,856.00
1,939,236.76

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 พ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495963
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุเมธ หมุนสมัย
จ.ส.อ. ภาคิน กุลธีรานนท์

วันที#เช็ค : 21 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03745-30
001-100-2004-10639-14

พล.ร.5
ร.17 พัน.4
รวม เงินอทบ.ฝาก 2 ราย

จํานวนเงิน
236,964.59
95,416.17
332,380.76

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495963
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื#อบัญชี
ส.อ. เด่นนพพร จุลวรรณา
พ.ท. สมควร คงยิง#
จ.ส.อ.หญิง สุพตั รา คุม้ ครอง
ส.อ. ชัชชัย จักอะโน
ร.ต. สมพงษ์ศกั ดิD แต้มแก้ว
จ.ส.อ. สมาน มะสะอะ
จ.ส.อ. สมเกียรติ โตไทยะ
จ.ส.อ. เริ งศักดิD เตือประโคน
พ.อ. วัชรภ บุรินทร์วฒั นา
จ.ส.อ. เฉลิมพันธุ์ มหาโพธิD
จ.ส.อ. โชคชัย สุภานิล
ร.ต. ศรชัย แพ่งศรี สาร
จ.ส.อ. ชุมพร เที#ยงตรง
จ.ส.อ.หญิง ศิริลกั ษณ์ ไวเกษตรกรณ์
จ.ส.อ. จักริ นทัพพ์ นิลทับโพธิD
ส.อ. นิวฒั น์ กล่าวรัมย์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00286-78
001-300-2018-00286-23
001-300-2018-00286-14
001-300-2018-00285-71
001-300-2018-00286-05
001-300-2018-00285-26
001-300-2018-00285-35
001-300-2018-00285-44
001-300-2018-00286-69
001-300-2018-00285-99
001-300-2018-00285-53
001-300-2018-00285-62
001-300-2018-00286-32
001-300-2018-00286-41
001-300-2018-00286-50
001-300-2018-00285-80

วันที#เช็ค : 21 พ.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.46
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ทภ.1
ป.5 พัน.5
พล.ร.5
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
ร.29
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพศ.2 พัน.1
รร.จปร.
รร.จปร.
วทบ.
สง.สด.จว.ม.ค.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 16 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495963 18 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 18 ราย

จํานวนเงิน
35,124.70
88,755.73
100,000.00
90,000.00
150,335.24
119,422.62
51,383.66
70,000.00
269,322.80
50,000.00
200,000.00
114,847.83
79,372.21
36,840.64
68,000.00
83,450.57
1,606,856.00
1,939,236.76
1,939,236.76

