หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24082561
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ชลบุรี
นราธิวาส
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
พัน.สร.23 บชร.3
มทบ.14
ร.151 พัน.2
ร.6 พัน.1
รวม 4 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
217,760.99
104,336.86
105,144.25
83,707.08
510,949.18

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24082561
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
แจ้งวัฒนะ
ศรีย่าน
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
ลพบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
ชลบุรี
เชียงราย
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เตาปูน
ลพบุรี
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พล.ปตอ.
พล.รพศ.1
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ปจว.
พัน.ปพ.รอ.
ม.3
มทบ.14
ร.17 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพศ.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รพศ.3 รอ.
รพศ.5
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพศ.ศสพ.
สพ.ทบ.

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
100.00
2,591.67
1,179.86
11,898.42
9,856.49
2,044.00
4,586.00
1,911.00
15,314.00
4,082.00
6,344.00
1,911.00
2,228.00
2,866.00
18,559.78
9,553.00
3,111.78
3,000.00
9,223.91
2,178.94
5,193.69
4,203.00
2,714.28
5,203.19
10,442.00
4,826.00
2,254.00
20,380.66
5.22
37.00
6,926.41
6,331.00
3,406.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24082561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รวม 33 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
184,462.30

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24082561
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
ลําปาง
ปัตตานี
ปัตตานี
ยะลา
กาญจนบุรี
แจ้งวัฒนะ
ราชบุรี
พิษณุโลก
เสนานิคม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เตาปูน
ลพบุรี
นครราชสีมา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ปราณบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครพนม
นครพนม
ร้อยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สตูล
ตลาดสันติสุข
ปราณบุรี
นครนายก
ปราณบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยถนนสรงประภา
ปราจีนบุรี
นครศรีธรรมราช
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.33
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.47
กสษ.1 กส.ทบ.
กอง พธ.พล.1รอ.
ช.21
ช.3 พัน.302
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ป.4 พัน.4
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ป.
พล.พัฒนา 2
พล.พัฒนา 4
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.41
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.
ศป.
ศปภอ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศสร.

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
50,000.00
60,000.00
74,000.00
128,639.42
134,473.09
108,169.92
53,497.51
100,000.00
110,000.00
200,000.00
94,690.16
100,000.00
175,952.28
89,343.73
131,648.27
51,473.42
12,043.79
92,590.45
38,734.84
121,633.53
42,000.00
458,000.00
100,000.00
98,000.00
77,000.00
54,795.04
193,000.00
30,679.97
150,000.00
348,619.48
80,000.00
300,000.00
55,053.92

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

สาขา
ราชบุรี
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สวพ.ทบ.
สส.
สห.ทบ.
รวม 40 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
279,020.72
8,299.12
330,000.00
579,000.00
377,647.23
82,000.00
125,288.85
5,695,294.74
6,390,706.22

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24082561
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
ร.ท. สุรชาติ สี สงั ข์(อ.)
ร.ท.สุรวัศ สวัสดี
จ.ส.อ. วีระโชติ ภูริภสั สรกุล
ร.ท. วรุ ณ อุไรวรรณ
จ.ส.อ. ทวี ตะวันกุลกิตติ

วันที#เช็ค : 24 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09688-89
001-100-2004-12713-82
001-100-2004-10998-49
001-100-2004-04537-12
001-100-2004-04422-39

พัน.สร.23 บชร.3
มทบ.14
มทบ.14
ร.151 พัน.2
ร.6 พัน.1
รวม เงินอทบ.ฝาก 5 ราย

จํานวนเงิน
217,760.99
40,314.37
64,022.49
105,144.25
83,707.08
510,949.18

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24082561
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.ต. อภิศร เรื องแก้ว
จ.ส.อ. สุทิน เล่ห์กล
จ.ส.อ. นิพนธ์ ไชยคํา
ส.ต. ธนกฤต ศรี โสภา
จ.ส.ต. สุธีศกั ดิF ช้อนทอง
จ.ส.อ.ชูเนตร ชาวเพชรดี
จ.ส.อ. วีระเดช ชาวไชยา
ส.อ. จิรยุทธ์ เอี#ยมเจริ ญศักดิF
ส.อ. ทศพล สบายใจ
ส.อ. ธรรมฤทธิF อินทรักษา
พ.ท. ปรัชญา คุม้ ฉายา
ส.อ. เอกราช นาคทับ
จ.ส.อ. วัฒนากร กองน้อย
ส.อ. ศุภจิตร แสงรัตนศักดิF
ส.อ. วันชนะ ตัLนท่งยินL
ส.อ. บุญเกืLอ พวงเนียม
ร.ต. สนธยา ยกติMด
ร.ต. เมธา สอิLงทอง
ส.อ. ปิ ยะ เฟื# องชูนุช
พ.ท. เปี# ยมศักดิF ภักดีพินิจ
จ.ส.ต.สาธิต แก้วใจรักษ์
ส.อ. ธีรวุธ นิวงษา
จ.ส.อ. ดาว นะภา
ส.อ. พัฒนพงษ์ บุญสมพงษ์
ส.อ. ณัฐวัฒน์ ศุภเวช
ส.อ. ณัฐพงษ์ ไชยรัตน์
จ.ส.ต. ชลทรัพย์ คุม้ สมบัติ
ร.ท. วรวิทย์ พลพุม่
จ.ส.อ. สุวรรณ แตงนวน
จ.ส.อ. สันติ สี แดงบุตร
จ.ส.อ.วีรวุฒิ ลุนากัน
จ.ส.อ. สุริยะ ปิ# นโมรา
จ.ส.อ. วันชัย พรมนิ#ม

วันที#เช็ค : 24 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00141-17
001-101-2007-00864-82
001-101-2018-00132-33
001-101-2018-00132-42
001-101-2014-00072-54
001-101-2007-00114-88
001-101-2009-00588-58
001-101-2018-00123-68
001-101-2018-00124-01
001-101-2018-00146-58
001-101-2018-00124-92
001-101-2012-00255-44
001-101-2012-00289-67
001-101-2014-00115-03
001-101-2018-00150-19
001-101-2018-00104-94
001-101-2004-00447-62
001-101-2004-00530-25
001-101-2018-00139-05
001-101-2011-00104-19
001-101-2014-00185-51
001-101-2018-00139-69
001-101-2013-00367-52
001-101-2018-00138-71
001-101-2005-01432-57
001-101-2017-00098-51
001-101-2005-00507-17
001-101-2016-00381-64
001-101-2006-00409-04
001-101-2006-00884-09
001-101-2007-00040-99
001-101-2013-00153-88
001-101-2015-00162-06

กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พล.ปตอ.
พล.ปตอ.
พล.รพศ.1
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.

จํานวนเงิน
100.00
32.67
1,396.00
1,163.00
1,179.86
3,222.00
2,484.00
1,911.00
1,911.00
2,370.42
1,911.00
2,644.72
2,102.00
1,911.00
1,287.77
2,044.00
2,484.00
2,102.00
1,911.00
15,314.00
1,911.00
2,171.00
6,344.00
1,911.00
1,628.00
600.00
2,866.00
9,435.02
651.66
2,770.00
1,575.20
2,293.00
1,834.90

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24082561
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. สมศักดิF เกียรติอมรรักษ์
จ.ส.ท. จักกลิน สุวรรณอําไพ
ส.อ. ทักษิณ บุญสอด
ส.อ. ประทีป ภูมิโคก
ส.อ. ธีรภัทร หมวดจุย้
ร.อ. สุเทพ สวัสดี
จ.ส.อ. บุญชู เฉลิมวงษ์
จ.ส.อ. วิชา หนานแก้ว
จ.ส.ท. อัชวิทย์ เบียงแล
ร.ต. ทวีสิทธิF สําราญ
จ.ส.อ. สุขประเสริ ฐ อุตสัย
จ.ส.ท. กฤษฎา เอี#ยมอ่องกิจ
จ.ส.ต. สรายุทธ คําสมบัติ
จ.ส.อ. ประพันธ์ เชาว์ศิลป์
ร.ต. พาราดล สุกเกิด
จ.ส.อ.หญิง วิมลมาลย์ ทองเพชร
ร.ต. นพดล แก้วปานกัน
ส.อ. ดิศกุล โชคกิจ
จ.ส.อ. จารุ กิจ รํ#าสูง
จ.ส.ท. ณเรช ศรี สวัสดิF
ส.อ. อรรถชัย แก้วดา
ส.อ. ธวัชชัย คงสมพงษ์
จ.ส.ท. ฉกาจ สมสุข
ส.อ. ขจรพล ปิ ตโต
ร.ต. รณภพ ขุนทองพันธ์
ส.อ. อํานาจ หงษ์ทอง
จ.ส.ท. สุวรรณ พินิจดํา
ส.อ. เอนก เนียมถนอม
ร.ต. นิวตั ร นนทะการ
ส.อ. อํานาจ มีปัญญา
ร.ต. สุภี ชาอุ่น
จ.ส.อ. คํารณ เถื#อนเหลือ
จ.ส.ต. ธีรภัทร์ พลลาภ

วันที#เช็ค : 24 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00181-84
001-101-2018-00144-45
001-101-2015-00262-49
001-101-2010-00014-76
001-101-2018-00148-34
001-101-2005-00300-78
001-101-2009-00296-07
001-101-2015-00298-57
001-101-2018-00140-29
001-101-2005-00515-67
001-101-2016-00199-56
001-101-2014-00499-40
001-101-2018-00144-90
001-101-2006-00028-70
001-101-2007-00297-97
001-101-2006-00291-96
001-101-2008-00394-83
001-101-2008-00785-89
001-101-2008-00729-10
001-101-2018-00143-11
001-101-2018-00143-02
001-101-2018-00143-20
001-101-2018-00144-63
001-101-2018-00122-89
001-101-2006-00872-60
001-101-2006-00871-36
001-101-2008-00138-74
001-101-2010-00490-87
001-101-2009-00607-29
001-101-2010-00091-22
001-101-2010-00632-90
001-101-2010-00315-56
001-101-2009-00480-64

พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปพ.รอ.
ม.3
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
ร.17 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.3 รอ.
รพศ.5
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
5,731.00
1,911.00
1,911.00
3,111.78
3,000.00
8,405.00
726.00
92.91
2,178.94
5.66
5,158.00
9.65
20.38
4,203.00
39.28
2,675.00
5,158.00
45.19
4,394.00
698.00
1,911.00
3,439.00
4,826.00
2,254.00
6,606.92
2,484.00
9,378.74
1,911.00
5.22
37.00
5,062.00
1,864.41
6,331.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24082561
ลําดับ
67
68

ชื#อบัญชี
พ.ท. นิกร มาตรง
พ.ท. นราเทพ ณ พัทลุง

วันที#เช็ค : 24 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-01329-23
001-101-2018-00133-49

สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 68 ราย

จํานวนเงิน
3,106.00
300.00
184,462.30

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 24082561
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
ร.ต. รักษ์เกียรติ ทองพรหม
จ.ส.อ. เอก กลํ#าสี ทอง
จ.ส.อ. อภิชาติ แก่นแท่น
จ.ส.ท. นิเวศน์ เข็มพันธ์
ส.อ. ชัชชัย กิจนีซี
จ.ส.อ. สุชาติ สุขมณี
จ.ส.อ. สมศักดิF วังศรี
ส.อ. บุญเชิญ อินโอ้
จ.ส.อ. ธวัช เมืองแก
ร.ท. นิรุตติF หาญขําพงษ์
ร.ต. ไพรศร อุทโธ
จ.ส.อ. มาโนช เรื องอยู่
ร.ต. นิเวชร์ อินทร์มน#ั
ร.ต. สุรศักดิF แสงกฤษเพ็ชร์
ร.ท. ภูมิ ทองปาน
ร.ท. ธีรวัฒน์ คลาพิมาย
พ.ต. ปรัชณวงศ์ จําปา
จ.ส.อ. สายัณห์ วิเศษสิ งห์
ส.อ. แสวง เจริ ญเกียรติ
จ.ส.อ. จันดี อัญโย
พ.ท. ไตรภพ สมดี
พ.ท. ถาวร อินทะวัน
จ.ส.อ. พรภิรมย์ ต้นเกษ
จ.ส.อ. ชิณกรณ์ ก้านมะลิ
จ.ส.ท. ชัชวาล สอนนํา
ร.อ. สุภาศ สงขํา
จ.ส.อ. กฤษณพงค์ ยกโต
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิF บุญมานาง
จ.ส.ต. ณัฐพล นามณรงค์
จ.ส.ท. สิ ทธิชยั แก้วแป้ น
จ.ส.อ. ปรี ดา เนืLอเย็น
พ.อ. ชัยวิทย์ อ่อนเจริ ญ
พ.อ. จะเด็จ เถื#อนทอง

วันที#เช็ค : 24 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00538-23
001-300-2018-00538-96
001-300-2018-00539-20
001-300-2018-00538-32
001-300-2018-00538-41
001-300-2018-00536-38
001-300-2018-00536-47
001-300-2018-00536-01
001-300-2018-00536-83
001-300-2018-00537-80
001-300-2018-00537-71
001-300-2018-00537-99
001-300-2018-00535-04
001-300-2018-00536-29
001-300-2018-00537-17
001-300-2018-00535-68
001-300-2018-00538-14
001-300-2018-00535-95
001-300-2018-00538-87
001-300-2018-00539-66
001-300-2018-00538-50
001-300-2018-00537-44
001-300-2018-00538-69
001-300-2018-00539-11
001-300-2018-00539-02
001-300-2018-00534-98
001-300-2018-00534-89
001-300-2018-00539-39
001-300-2018-00539-48
001-300-2018-00535-40
001-300-2018-00535-77
001-300-2018-00536-92
001-300-2018-00539-57

กรม ทพ.33
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กอง พธ.พล.1รอ.
ช.21
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ป.4 พัน.4
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ป.
พล.พัฒนา 2
พล.พัฒนา 4
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.41
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.

จํานวนเงิน
50,000.00
74,000.00
60,000.00
87,675.74
40,963.68
83,716.16
50,756.93
108,169.92
53,497.51
63,000.00
37,000.00
110,000.00
200,000.00
94,690.16
100,000.00
175,952.28
89,343.73
131,648.27
51,473.42
12,043.79
92,590.45
38,734.84
11,633.53
110,000.00
42,000.00
458,000.00
100,000.00
60,000.00
38,000.00
77,000.00
54,795.04
193,000.00
30,679.97

หน้าที# : 6

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

เลขที#เช็ค : 24082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญเติม บุญทัศน์
พ.ท. ประภาส อินทร์นอ้ ย
ส.อ. ภูมิชยั หารศรี
ร.อ. วิเชียร สุขสวัสดิF
พ.ต. บุญเลื#อน ศรี ไชย
พ.ต. นพสิ ทธิF สิ นจิราธรกุล
ส.อ. ธีรวัฒน์ สูงปานเขา
พ.อ.หญิง มนไท จันทร์ทอง
พ.ท. นภา รุ จิเทศ
จ.ส.อ. ทนงศักดิF แก้วมาส
จ.ส.อ. สรรเสริ ญ เรื องสิ ริรฤทัย
พ.อ.(พิเศษ) ชูเกียรติ ช่วยเพชร
ร.ท. อิศรานุวฒั น์ เริ# มศิลป์
จ.ส.อ. มงคล หงษ์เวียงจันทร์
จ.ส.อ. สนอง บุญชู

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 24 ส.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00536-74
001-300-2018-00537-62
001-300-2018-00536-65
001-300-2018-00535-31
001-300-2018-00535-86
001-300-2018-00536-10
001-300-2018-00535-59
001-300-2018-00534-70
001-300-2018-00535-13
001-300-2018-00536-56
001-300-2018-00537-08
001-300-2018-00538-78
001-300-2018-00537-26
001-300-2018-00537-35
001-300-2018-00537-53

ศป.
ศปภอ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศสร.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สวพ.ทบ.
สส.
สส.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 48 ราย
รวมเช็คเลขที# 24082561 121 ราย
รวมสัง# จ่ายทัLงหมด 121 ราย

จํานวนเงิน
150,000.00
348,619.48
80,000.00
300,000.00
55,053.92
279,020.72
8,299.12
100,000.00
339,000.00
240,000.00
230,000.00
377,647.23
47,000.00
35,000.00
125,288.85
5,695,294.74
6,390,706.22
6,390,706.22

