หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234570
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ระนอง
นครราชสีมา
ราชบุรี
สนามเป้า
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
เตาปูน
พิษณุโลก
คลองปาง
กาญจนบุรี
หาดใหญ่
สํานักราชดําเนิน
ตาก
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
พญาไท
นครพนม
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กรม ทพ.49
ช.2 พัน.202
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ดย.ทบ.
ทน.1
บชร.2
ป.71 พัน.713
ปตอ.2 พัน.4
พล.พัฒนา 3
พล.ร.5
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
มทบ.11
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร้อย.ฝรพ.4
วพบ.
สง.สด.จว.น.พ.
สปช.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม 22 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 20 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
274,563.48
23,000.00
50,634.76
49,637.10
50,000.00
50,000.00
137,033.80
79,262.33
48,000.00
144,325.32
40,000.00
60,000.00
512,040.04
150,000.00
340,000.00
102,503.48
81,089.86
156,048.01
272,162.83
80,846.27
17,543.83
203,000.00
2,921,691.11
2,921,691.11

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234570
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

ชื#อบัญชี
พ.ต. ไพเราะ ทองหน้าศาล
ส.อ. วทัญAู สมภารวงศ์
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ดิษฐเจริ ญ
จ.ส.อ. กนกสิ ริ วงศาโรจน์
จ.ส.ท. มนตรี สุธรรมา
ร.ต. ธวัชชัย สุขเลิศ
พ.ต. วัฒน์ฐิกรณ์ ดิษฐ์ธนกูล
จ.ส.อ. อํานาจ โทนเหมือน
จ.ส.อ. วิโรจน์ เพชรชาติชJ นั
จ.ส.อ. ธนาราษฎร์ อรุ ณรัมย์
จ.ส.อ. เกษมสันต์ เณรตาก้อง
จ.ส.อ. ณัฐกิตติL ศิริศรี อจั ฉราพร
ส.อ. พงศ์ศิริ สิ ทธิสาร
ร.ท. จรัส บุญมี
ร.ต. พรประสิ ทธิL โอมประพันธ์
จ.ส.อ. สันติ ทิพรังศรี
ร.ต. ไกรสิ ทธิL สุขแสนโชติ
จ.ส.อ. วรพล อินรุ่ ง
จ.ส.อ. เสวก ฉัตรมี
จ.ส.อ. วาสนา จีนนา
ส.อ. รณชัย นุสุข
พ.ท.หญิง นงลักษณ์ อินทร์วลิ ยั
พ.อ. คําค้าย แหล่งสะท้าน
พ.ท. มงคลชัย มะเฟื อง
จ.ส.อ. คทาวุฒิ รักสกุล
จ.ส.อ. สายพิศุทธิL เต็มลา
จ.ส.อ. สุพจน์ ฤาชาบุตร

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01356-50
001-300-2017-01355-99
001-300-2017-01356-78
001-300-2017-01356-87
001-300-2017-01354-01
001-300-2017-01356-96
001-300-2017-01355-08
001-300-2017-01355-71
001-300-2017-01355-80
001-300-2017-01354-56
001-300-2017-01356-05
001-300-2017-01355-53
001-300-2017-01356-32
001-300-2017-01355-35
001-300-2017-01355-44
001-300-2017-01356-14
001-300-2017-01357-11
001-300-2017-01356-69
001-300-2017-01357-02
001-300-2017-01356-23
001-300-2017-01356-41
001-300-2017-01355-17
001-300-2017-01355-62
001-300-2017-01354-10
001-300-2017-01354-47
001-300-2017-01354-29
001-300-2017-01354-38

วันที#เช็ค : 20 ธ.ค. 60
หน่วย

กง.ทบ.
กรม ทพ.49
ช.2 พัน.202
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ดย.ทบ.
ทน.1
บชร.2
ป.71 พัน.713
ป.71 พัน.713
ปตอ.2 พัน.4
พล.พัฒนา 3
พล.ร.5
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
มทบ.11
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร้อย.ฝรพ.4
วพบ.
สง.สด.จว.น.พ.
สปช.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 27 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234570 27 ราย
รวมสัง# จ่ายทัJงหมด 27 ราย

จํานวนเงิน
274,563.48
23,000.00
50,634.76
49,637.10
50,000.00
50,000.00
137,033.80
62,018.71
17,243.62
48,000.00
144,325.32
40,000.00
60,000.00
362,040.04
150,000.00
150,000.00
40,000.00
200,000.00
100,000.00
102,503.48
81,089.86
156,048.01
272,162.83
80,846.27
17,543.83
130,000.00
73,000.00
2,921,691.11
2,921,691.11
2,921,691.11

