หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495938
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
สระแก้ว
ลพบุรี
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ทุ่งสง
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
คลองปาง
พนัสนิคม
นครราชสีมา
พิษณุโลก
สระบุรี
พนัสนิคม
โคกมะตูม-พิษณุโลก
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ทุ่งสง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
สระแก้ว
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.13
บ.มทบ.13
บชร.1
บชร.2
บชร.3
บชร.4
ป.9 พัน.109
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 รอ.
ร.19 พัน.1
ร.29
ร.29 พัน.2
ร.9 พัน.3

วันที่เช็ค : 24 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
2,706.59
6,185.00
11,086.67
1,908.00
5,054.00
1,628.00
2,254.00
1,911.00
2,171.00
4,985.00
9,864.00
7,339.68
9,933.00
7,641.00
16,558.50
6,420.00
3,267.52
2,484.00
5,802.11
4,338.94
3,630.00
1,256.00
3,817.89
3,821.00
4,342.00
3,821.00
1,126.43
3,906.55
2,675.00
13,373.00
3,210.00
24.03
24.45

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495938
ลําดับ
34
35
36

สาขา
กาญจนบุรี
นครนายก
กระทรวงกลาโหม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายสุรสีห์
รร.จปร.
ศศท.
รวม 36 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
8,732.00
14,634.00
17,203.00
199,134.36

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495938
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
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
พิษณุโลก
พัทลุง
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
ย่อยถนนสรงประภา
นครราชสีมา
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สกลนคร
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วังน้อย
ปราณบุรี
ศรีย่าน
กระทุ่มแบน
ปัตตานี
นครราชสีมา
อุทัยธานี
พญาไท
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.3
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.8 พล.ม.1
นปอ.
ป.3 พัน.103
ม.6 พัน.6
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
ร.16 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
ศบบ.
ศป.
ศปภอ.ทบ.1
ศร.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.อ.น.
สพธ.
สส.
รวม 31 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
740,000.00
160,000.00
96,790.83
60,000.00
50,000.00
95,000.00
274,817.66
50,000.00
69,723.85
176,962.41
80,000.00
103,116.09
252,792.20
48,844.58
196,224.38
113,870.14
580,851.90
60,683.58
141,480.55
63,685.99
108,665.40
122,031.05
71,127.99
250,776.36
151,812.24
27,000.00
106,136.85
46,730.70
63,000.00
41,536.02
952,955.96
5,356,616.73

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495938
ลําดับ
1

สาขา
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.จทบ.ส.บ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 24 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
1,698.14
1,698.14
5,557,449.23

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495938
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
จ.ส.ท. วิรัตน์ เพชรขุนทด
ส.อ. ฤชัย พรหมทันใจ
จ.ส.อ. ดํารงค์ มิ#งตระกูล
พ.ต. มานะวุฒิ ศรี นคร
จ.ส.อ. สันติ โยธวงษ์
จ.ส.อ. บุญสนาน อิ#มสันเทียะ
จ.ส.อ. เลิศยุทธ เจริ ญหล้า
ส.อ. สมศักดิF เพชรถม
ส.อ. พิสิษฐ์ โสตะภา
จ.ส.อ. บุญชนะ รัศมีจนั ทร์
จ.ส.ต. ยุทธนา เกษสาคร
จ.ส.ต. บํารุ ง บัวสกัด
จ.ส.ต. กฤษณะ เสื อใจ
ส.ท. กฤตพชร์ สมคิด
ร.ต กิตติศกั ดิF ดอกขัน
ร.อ. สนอง เยาวนา
จ.ส.อ. ชลธี ศรี ทศพร
ส.อ. สุรพล เข็มสุข
จ.ส.อ. เสกสรรค์ บุญศรี
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ อ่อนพันธ์
จ.ส.อ. ภูดิส ขําวิลยั
ส.อ. ไพบูลย์ บูรณะปรี ดากุล
ส.อ. อานนท์ ศรี มาลา
จ.ส.อ. อภิสิทธิF สารวัตร
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อุ่นวงค์
ส.อ. ทวีสนั ต์ ชอบพานิช
จ.ส.อ. เจริ ญ สนสูงเนิน
จ.ส.อ. ชนาธิป โสมย์ไพศาลศิลป์
ร.ต. โสรัจ สื บจากถิ#น
ร.ต. ธเนศ จงจํา
จ.ส.ท. นที หนูเทศ
จ.ส.อ. เอกภพ หลํ#าแสง
จ.ส.อ. นิติ กาญจนจินดาพล

วันที#เช็ค : 24 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00488-44
001-101-2011-00422-69
001-101-2007-00584-98
001-101-2005-00416-03
001-101-2006-00956-49
001-101-2009-00429-90
001-101-2014-00057-15
001-101-2018-00052-43
001-101-2006-00196-21
001-101-2011-00357-73
001-101-2010-00144-43
001-101-2018-00057-84
001-101-2011-00157-60
001-101-2018-00044-57
001-101-2013-00212-64
001-101-2007-00353-45
001-101-2016-00308-43
001-101-2006-00350-36
001-101-2009-00072-25
001-101-2016-00120-50
001-101-2018-00044-39
001-101-2018-00044-20
001-101-2018-00044-48
001-101-2017-00014-60
001-101-2018-00052-52
001-101-2012-00074-96
001-101-2005-01114-34
001-101-2006-01052-83
001-101-2007-00231-73
001-101-2018-00052-89
001-101-2009-00544-18
001-101-2015-00215-27
001-101-2018-00052-61

กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
บ.มทบ.13
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.2
บชร.3
บชร.3
บชร.4
ป.9 พัน.109
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.24 บชร.4
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.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
31.59
2,675.00
6,185.00
3,821.00
4.67
1,911.00
3,439.00
1,911.00
1,908.00
4,317.00
737.00
1,628.00
2,254.00
1,911.00
2,171.00
1,737.00
3,248.00
1,911.00
2,293.00
1,911.00
814.00
1,911.00
1,024.00
3,248.00
2,293.00
1,798.68
9,933.00
7,641.00
6,817.85
3,130.67
1,234.51
1,553.47
1,911.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495938
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. อํานวย สวัสดี
จ.ส.อ. อํานาจ มาตรังศรี
จ.ส.อ. ศักดา ปลอดสิ ริกลุ
ร.ต. เสกสัน ศรี สิทธิF
จ.ส.อ. ดําเนิน เผือกแดง
จ.ส.อ. มนัส สุวรรณ์
จ.ส.อ. สุรินทร์ วักชัยภูมิ
ร.อ. ธิติพนั ธ์ ปุยเสาธง
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ คานมะโน
จ.ส.อ. สกุล เจนรอบ
จ.ส.อ. สันติ คุม้ สายสอาด
จ.ส.อ. อรรถ อิ#มศิริ
ร.ต. สมบัติ หาเรื อนจักร์
จ.ส.อ. ชูชีพ เนาวบุตร
พ.ต. เกียรติขจร อาศัยนํQา
ร.อ. พิทกั ษ์ ประพันธมิตร
ร.ท. สมชาย ประสพโชค
ส.ต. ชัยชนะ ขึงกระโทก
ร.ต. มนตรี พลเดช
จ.ส.อ. พิษณุพงษ์ พ่อบุตรดี
จ.ส.อ. พิทิตย์ ฉัตรน้อย
จ.ส.อ. สุจิตต์ สวัสดี
ร.ต. สมบูรณ์ สุขสบาย
ร.ท. สุเทพ สายทอง
จ.ส.อ. โสภณ ชื#นสุวรรณ
จ.ส.อ. จักษ์กฤษณ์ เปี ยนขุนทด
ส.อ. สมศักดิF ใบเจริ ญ
ส.อ. สายชนม์ โมจินดา
จ.ส.อ. ณัฐพล สะราคํา
จ.ส.อ. ศิลปชัย เต็งยี#
จ.ส.อ. วิทยา จันทร์ป้อง
ส.อ.หญิง เพ็ญพิชชา ริ นไธสง
พ.อ.(พิเศษ) วัชรพงศ์ สายทิพย์วดี

วันที#เช็ค : 24 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00052-70
001-101-2015-00009-95
001-101-2016-00148-81
001-101-2008-00038-40
001-101-2005-00804-80
001-101-2014-00486-22
001-101-2005-01466-07
001-101-2008-00857-38
001-101-2009-00619-86
001-101-2014-00490-01
001-101-2006-00796-50
001-101-2010-00109-15
001-101-2013-00083-51
001-101-2016-00322-94
001-101-2005-01363-09
001-101-2004-00031-09
001-101-2017-00305-23
001-101-2014-00094-92
001-101-2010-00582-52
001-101-2007-00673-44
001-101-2014-00488-26
001-101-2007-00810-34
001-101-2008-00622-50
001-101-2018-00046-79
001-101-2013-00090-95
001-101-2008-00093-03
001-101-2014-00488-71
001-101-2010-00115-25
001-101-2014-00053-08
001-101-2016-00007-72
001-101-2018-00032-72
001-101-2009-00057-95
001-101-2006-00106-93

พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 รอ.
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.1
ร.29
ร.29 พัน.2
ร.9 พัน.3
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รร.จปร.

จํานวนเงิน
1,911.00
2,714.00
3,706.00
10.52
1,861.00
1,396.00
2,484.00
3,511.58
2,290.53
4,338.94
3,630.00
1,256.00
3,817.89
3,821.00
4,342.00
3,821.00
32.43
1,094.00
1,954.00
1,911.00
41.55
2,675.00
4,585.00
5,731.00
3,057.00
3,210.00
24.03
24.45
2,293.00
2,617.00
1,911.00
1,911.00
2,866.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495938
ลําดับ
67
68
69
70
71
72

ชื#อบัญชี
พ.อ. วัฒนชัย ทองเลิศ
พ.อ. กฤดา แววนิลานนท์
ส.อ.หญิง สิ ริมา หอมชิต
พ.ต. เฉลยศักดิF จันทร์ไทย
พ.ท. นิรัฐกานต์ ขันต๊ะ
จ.ส.อ. สายชล ผลทรัพย์

วันที#เช็ค : 24 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00235-82
001-101-2018-00049-25
001-101-2010-00352-06
001-101-2008-00832-44
001-101-2009-00059-71
001-101-2008-00567-54

รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
รวม เงินฝากเกิน 72 ราย

จํานวนเงิน
5,540.00
4,317.00
1,911.00
10,367.00
3,512.00
3,324.00
199,134.36

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495938
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.ท.หญิง พิมวรรณ รมยะสมิต
ร.ท. ครรชิต เฟื# องฟู
จ.ส.อ. จิรายุ ศรี พนา
จ.ส.อ. อุทิศ สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. อภิชยั มุสิก
ส.อ. ประกาฐพล มงคล
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ชินพะวอ
จ.ส.อ. วิกรม ชัยนิคม
จ.ส.อ. ชริ นทร์ ปั นแสน
ร.ท. วรจักร มณี จนั ทร์
จ.ส.อ. จักรชัย รองรัตน์
จ.ส.อ. ตระกูลเพ็ชร ศรี รงไชย
ส.อ. กนกพล เจริ ญศรี
ส.อ. อานนท์ สว่างศรี
จ.ส.อ. สุนทร จันทร์ผกู
ร.อ. ประวัติ อาจสาลี
ส.อ. มานพ ชุนฬหวานิช
จ.ส.อ. เอกวัฒน์ เดชารัมย์
พ.ต. ศิระกร สุเลา
จ.ส.อ. วีระศักดิF ไตรทามา
พ.ต. อภิชาติ อ่อนอุดม
จ.ส.อ. ภานุมาศ สี ไหม
จ.ส.อ. นเรศ ยิมQ สบาย
จ.ส.อ. อุดร จันทร์คลิQง
จ.ส.อ. สากล แสงจันทร์
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ภูผาคุณ
พ.ท. กิตติพงศ์ สมบูรณ์ศกั ดิFศรี
จ.ส.อ. ไชยสมบัติ วิมุตตานนท์
พ.อ. กิตติพงษ์ ศรี โยธิน
จ.ส.อ. ฉลองยศ อารยะนคร
พ.ต. มนต์ชยั วัดทอง
พ.ต. ชาญยุทธ แสนสุข
จ.ส.ต.หญิง ศิริศร ศิลปเสวี

วันที#เช็ค : 24 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00225-13
001-300-2018-00226-47
001-300-2018-00228-05
001-300-2018-00226-29
001-300-2018-00224-98
001-300-2018-00227-71
001-300-2018-00226-65
001-300-2018-00226-74
001-300-2018-00226-83
001-300-2018-00225-04
001-300-2018-00225-77
001-300-2018-00225-95
001-300-2018-00226-01
001-300-2018-00224-89
001-300-2018-00228-96
001-300-2018-00226-56
001-300-2018-00228-69
001-300-2018-00228-87
001-300-2018-00227-80
001-300-2018-00227-99
001-300-2018-00227-44
001-300-2018-00227-26
001-300-2018-00227-35
001-300-2018-00226-38
001-300-2018-00229-02
001-300-2018-00228-14
001-300-2018-00227-17
001-300-2018-00227-08
001-300-2018-00227-53
001-300-2018-00228-78
001-300-2018-00228-41
001-300-2018-00228-50
001-300-2018-00228-32

กร.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.3
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
นปอ.
ป.3 พัน.103
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
ร.16 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
ศบบ.
ศบบ.
ศป.
ศปภอ.ทบ.1
ศร.
ศร.
ศร.

จํานวนเงิน
740,000.00
160,000.00
96,790.83
60,000.00
50,000.00
95,000.00
90,000.00
120,000.00
64,817.66
50,000.00
69,723.85
45,000.00
131,962.41
80,000.00
103,116.09
252,792.20
48,844.58
196,224.38
70,061.77
43,808.37
205,851.90
195,000.00
180,000.00
60,683.58
141,480.55
63,685.99
43,665.40
65,000.00
122,031.05
71,127.99
38,791.18
113,985.18
67,000.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495938
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื#อบัญชี
พล.อส. หาญ แสงดิษฐ์
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ฟักแฟง
จ.ส.อ. วิเศษ มีจีน
ร.ท. วิศภชาญ์ วรรณราช
จ.ส.อ. อดิศกั ดิF พลไธสง
จ.ส.อ. โชคชัย จันทวงศ์
จ.ส.อ.หญิง เฉลี#ยม บุตรอินทร์
พ.ท.หญิง ณัชชา พลายละมูล
จ.ส.อ. อภิชาติ ตอเสนา
จ.ส.อ. สมศักดิF กระตุดนาค

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00228-23
001-300-2018-00225-40
001-300-2018-00225-22
001-300-2018-00227-62
001-300-2018-00225-86
001-300-2018-00226-92
001-300-2018-00225-59
001-300-2018-00225-31
001-300-2018-00225-68
001-300-2018-00226-10

วันที#เช็ค : 24 เม.ย. 61
หน่วย

ศร.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.อ.น.
สพธ.
สส.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 43 ราย

จํานวนเงิน
31,000.00
151,812.24
27,000.00
106,136.85
46,730.70
63,000.00
41,536.02
202,955.96
150,000.00
600,000.00
5,356,616.73

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีQยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 52495938
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พรมมา สงมา

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 24 เม.ย. 61
หน่วย

001-500-2007-00304-44
บ.จทบ.ส.บ.
รวม เงินฝากเบีQยประกันล่วงหน้า 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495938 116 ราย
รวมสัง# จ่ายทัQงหมด 116 ราย

จํานวนเงิน
1,698.14
1,698.14
5,557,449.23
5,557,449.23

