หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496593
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
พนัสนิคม
ลพบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
นครพนม
แจ้งวัฒนะ
อรัญประเทศ
ยะลา
บุรีรัมย์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
ศรีย่าน
ชุมพร
เชียงใหม่
ตราด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
บชร.1
พัน.บ.2
พัน.พัฒนา 1
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.21
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.152
ร.23 พัน.4
ร.4 พัน.2
รร.ร.ศร.
ศศท.
ศอ.สพ.ทบ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ร.
รวม 21 หน่วย

วันที่เช็ค : 21 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
50,000.00
60,000.00
120,000.00
33,000.00
120,000.00
474,445.04
50,000.00
168,000.00
60,000.00
68,245.00
59,000.00
58,000.00
80,000.00
110,000.00
30,000.00
443,000.00
49,000.00
57,462.50
104,127.19
28,000.00
87,117.31
2,309,397.04

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496594
ลําดับ
1

สาขา
สนามเป้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ร.1 รอ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 21 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
268,427.76
268,427.76
2,577,824.80

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 52496593
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต.หญิง ภัทรานิษฐ์ นาคสุขกุลเศรษฐ์
จ.ส.อ. ธีระพงศ์ ทองบุรี
จ.ส.อ. โสรัจจ์ ลาภมี
จ.ส.อ. คมสัน ตันศิริ
จ.ส.อ. ทรงศักดิB ป้ องกันทรัพย์
พ.ท. ณรงค์ ตรงต่อกิจ
จ.ส.อ. ธํารง กมลจันทร์
จ.ส.อ. พรชัย ศรี วริ าช
จ.ส.อ. ยงยุทธ ทิมเครื อจีน
จ.ส.อ. ไสว จําปาศักดิB
จ.ส.อ. อนุกลู กล้าหาญ
ส.อ. มนัส เชืEอทหาร
จ.ส.อ. เฉลิมชัย แต้มไธสง
ร.อ. กฤษณะ ประจิตร
จ.ส.อ. ภาณุวชิ ญ์ โพธิBไชยแสน
จ.ส.อ. ภาณุวชิ ญ์ โพธิBไชยแสน
ส.อ. ภาณุพงศ์ พิมพ์มาศ
จ.ส.ท. ฉัตรชัย พันคํา
ร.ต. สุบิน แว่นแคว้น
จ.ส.อ. เอกศักดิB นุสายรัมย์
จ.ส.อ. สุบิน ภู่สมบูรณ์ไพศาล
พ.ต. วสันต์ แต้ฮวง
ร.ท. สุภกิจ แห้งสอาด
จ.ส.ท. ชาติ วิเชียร
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เฉี ยบแหลม
พ.ท. สุวพิ ล อาทร
พ.ต. สยาม สังขมรรทร
จ.ส.อ. สุรกิจ ผลคิด
ส.อ. กันต์วสิ ุทธิB ทิสาระ
ร.ต. เชาว์ฤทธิB กายเพชร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00376-03
001-300-2018-00378-98
001-300-2018-00374-36
001-300-2018-00376-21
001-300-2018-00378-43
001-300-2018-00373-48
001-300-2018-00373-57
001-300-2018-00373-66
001-300-2018-00373-75
001-300-2018-00373-84
001-300-2018-00373-93
001-300-2018-00375-79
001-300-2018-00375-24
001-300-2018-00375-60
001-300-2018-00373-20
001-300-2018-00373-20
001-300-2018-00374-18
001-300-2018-00375-51
001-300-2018-00374-54
001-300-2018-00376-30
001-300-2018-00378-52
001-300-2018-00377-28
001-300-2018-00377-46
001-300-2018-00377-37
001-300-2018-00378-70
001-300-2018-00372-96
001-300-2018-00373-39
001-300-2018-00378-61
001-300-2018-00374-27
001-300-2018-00373-11

วันที#เช็ค : 21 มิ.ย. 61
หน่วย

กง.ทบ.
บชร.1
พัน.บ.2
พัน.พัฒนา 1
พัน.รพศ.ศสพ.
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
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.21
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.152
ร.23 พัน.4
ร.4 พัน.2
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
ศศท.
ศอ.สพ.ทบ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ร.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 30 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496593 30 ราย

จํานวนเงิน
50,000.00
60,000.00
120,000.00
33,000.00
120,000.00
61,057.63
73,000.00
90,000.00
34,000.00
112,154.91
104,232.50
50,000.00
168,000.00
60,000.00
0.10
68,244.90
59,000.00
58,000.00
80,000.00
110,000.00
30,000.00
80,000.00
291,000.00
72,000.00
49,000.00
57,462.50
66,935.68
37,191.51
28,000.00
87,117.31
2,309,397.04
2,309,397.04

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 52496594
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ)อาสาศึก ขันติรัตน์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-07007-35

วันที#เช็ค : 21 มิ.ย. 61
หน่วย

ร.1 รอ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496594 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัEงหมด 31 ราย

จํานวนเงิน
268,427.76
268,427.76
268,427.76
2,577,824.80

