หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
สระแก้ว
ลําปาง
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
สนามเป้า
ชลบุรี
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
อ่างทอง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.13
กรม ทพ.33
ป.2 พัน.2 รอ.
ม.3 พัน.13
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
ร.1 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
รพศ.4
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.อ.ท.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
913.82
23,659.53
5,038.71
41,273.55
6,005.30
24,943.07
55,250.13
104,713.95
474,661.37
31,099.55
390,203.56
1,157,762.54

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
พิจิตร
พะเยา
มหาสารคาม
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ลําปาง
ลําพูน
เลย
สุราษฎร์ธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สลก.ทบ.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
6,665.00
2,958.00
2,197.00
25.26
3,821.00
4,489.00
396.00
18,770.00
14,839.00
0.80
199,857.00
254,018.06

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04122561
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
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ยะลา
ระนอง
กองบัญชาการกองทัพบก
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ชลบุรี
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
เตาปูน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
กระทุ่มแบน
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
กาญจนบุรี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ขอนแก่น

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม ทพ.49
จบ.
บชร.4
ป.1 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.21
ป.4 พัน.104
ปตอ.2 พัน.4
พล.ม.3
พล.ม.3
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สห.12
ม.3
ม.3
ม.3 พัน.26
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.23

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
191,619.94
274,437.72
71,432.15
77,000.00
119,556.82
58,851.47
62,277.39
74,994.01
100,000.00
75,000.00
21,158.82
54,000.00
190,000.00
73,517.82
100,000.00
354,070.07
480,556.92
9,473.11
25,029.73
90,000.00
15,970.04
80,000.00
200,000.00
400,000.00
73,804.13
100,000.00
150,000.00
529,527.66
140,000.00
185,472.10
303,590.45
27,000.00
39,566.31

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04122561
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

สาขา
น่าน
สํานักราชดําเนิน
งามวงศ์วาน
อรัญประเทศ
นราธิวาส
ยโสธร
ยโสธร
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ตลาดสันติสุข
นครพนม
นครพนม
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ปากช่อง
กระทุ่มแบน
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
นครพนม
นครพนม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ยก.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.151
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.2 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.29
ร.29 พัน.1
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.อานันทมหิดล
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.ป.ศป.
ร้อย สห.พล.ร.9
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศสท.กส.ทบ.
ส.1
ส.พัน.9 พล.ร.9
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
118,777.13
204,747.83
200,000.00
60,000.00
50,000.00
18,000.00
40,000.00
196,241.65
80,000.00
143,221.27
153,776.50
300,000.00
113,070.07
59,795.95
64,112.76
50,923.58
72,044.47
72,402.39
141,684.13
560,000.00
41,661.70
58,000.00
70,000.00
123,801.08
37,191.28
350,000.00
60,000.00
120,000.00
144,982.07
43,000.00
145,115.23
84,451.80
140,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 04122561
ลําดับ
67
68
69

สาขา
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สลก.ทบ.
รวม 69 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
114,076.60
47,340.11
43,511.79
9,069,836.05
10,481,616.65

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 04122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี
ส.ท. สุรศักดิ9 แซ่เอี#ยม
ส.ท. พงษ์ศกั ดิ9 นาคคชฤทธิ9
ส.ท. ศักดินนั ท์ นุ่มนวล
ส.ท. ศรัทธา คําจีน
ส.ต. ธนวัฒน์ แสงทอง
จ.ส.อ. อาคม เหล่าสะพาน
ส.ท. ธนปรัชญ์ แพงอุด
ส.อ. สรวิชญ์ จงใจรัก
พ.อ.จักรพล แสนสื บ
ร.ต. ชัยณรงค์ เสมียนหร่ าย
ร.ท. สมพงษ์ มีมุข
ร.ต. ชูชยั จงนาทกลาง
ร.ท. ธานีย ์ เดชฟุ้ ง

เลขที#บญั ชี
001-100-2014-00070-79
001-100-2013-00307-31
001-100-2013-00682-39
001-100-2014-00367-43
001-100-2017-00782-41
001-100-2004-10374-05
001-100-2016-00309-96
001-100-2014-00035-23
001-100-2004-02559-89
001-100-2004-04706-94
001-100-2004-07998-27
001-100-2004-08517-56
001-100-2004-08283-96

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.13
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ม.3 พัน.13
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
ร.1 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
รพศ.4
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.อ.ท.
รวม เงินอทบ.ฝาก 13 ราย

จํานวนเงิน
913.82
18,900.40
4,759.13
4,115.79
922.92
41,273.55
6,005.30
24,943.07
55,250.13
104,713.95
474,661.37
31,099.55
390,203.56
1,157,762.54

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 04122561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อัฐวรรธน์ นํMาใจเย็น
จ.ส.อ. ณรงค์ สายสุวรรณ
จ.ส.อ. พูนศักดิ9 ทองทา
ส.อ. ดิษริ นทร์ ปั นใจโต
จ.ส.ต. ธานินทร์ เสนผาบ
ร.ต. ขมนัต พละศักดิ9
จ.ส.อ. บันเทิง วอทอง
พ.ต. ประสาท ลัทธิวรรณ
ส.ท. ธนวรรฒณ์ บทไธสง
ร.ต. คณิ น วินทะไชย
จ.ส.อ.สุนนั ท์ วงษ์ลา
ส.อ. ชูชาติ เสนาอุดร
จ.ส.ท. วิรัตน์ น้อยดา
จ.ส.ต. สุวทิ ย์ ทองปัM น
พ.ต. วันชัย บุญชนะ
จ.ส.อ. ประยูร ป่ านเทพ
จ.ส.อ.ชัยภัทร รัตนพิพฒั กุลชัย
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ9 คงนุ่น
พ.ต. สมาน ผาสุขนิตย์
พล.ท. คเชนทร์เทพ อาจิตปุญโญ
พล.ท. ธนา สุรารักษ์
พล.ต. ทรงชัย คงประชา
พล.ต. สุธี กอรี
พล.ต. ธีระรัตน์ นาคนนท์
พล.ต. เรวัต ถนอมศักดิ9
พ.อ.(พิเศษ) จิระยุส จันทน์อาภรณ์

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00476-25
001-101-2018-00217-73
001-101-2007-00943-57
001-101-2018-00217-00
001-101-2015-00262-94
001-101-2018-00225-78
001-101-2015-00004-72
001-101-2005-00543-79
001-101-2017-00225-42
001-101-2012-00476-98
001-101-2007-00086-42
001-101-2011-00030-20
001-101-2015-00269-02
001-101-2017-00074-37
001-101-2006-00952-23
001-101-2006-00463-60
001-101-2009-00477-64
001-101-2012-00458-58
001-101-2018-00208-26
001-101-2007-00468-91
001-101-2007-00520-50
001-101-2007-00404-80
001-101-2016-00212-98
001-101-2018-00229-76
001-101-2018-00229-85
001-101-2008-00673-61

สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 26 ราย

จํานวนเงิน
5,037.00
1,628.00
1,911.00
1,047.00
2,197.00
25.26
3,821.00
4,489.00
396.00
8,004.00
5,521.00
1,163.00
2,171.00
1,911.00
300.00
900.00
6,189.00
7,450.00
0.80
81,000.00
20,000.00
20,400.00
11,270.00
20,000.00
26,400.00
20,787.00
254,018.06

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 04122561
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.อ. สาโรช ดํารงค์
จ.ส.ท. คทาวุธ ปรางเพ็ชร
ร.ท. อดิศกั ดิ9 ราษฎร์เรื อง
จ.ส.อ. ทิวา รอดศรี เสน
จ.ส.ท. เอกสกุล จันทรสุวรรณ
ส.อ. พงศ์พฒั น์ รัตนมุสิทธิ9
ส.อ. มาโนช ยินM ลิMง
ร.ท. กิตติ ขําท้วม
พ.อ. ณัฐพัชร์ พุม่ เกิด
ร.ท. ณรงค์ บุญรอด
ร.ต. ประพันธ์ คันธศร
พ.ต. ประมวล บุราสิ ทธิ9
จ.ส.อ. เอกรัตน์ ประสงค์ศกั ดิ9
จ.ส.อ. ธีรศักดิ9 ประยงค์
จ.ส.อ. ยรรยง เหมาะหมาย
จ.ส.ต. เฉลิมชัย วรรณกุล
จ.ส.อ. สุพร สาธิพมณี
ร.อ. เกรี ยงศักดิ9 พรหมมินทร์
จ.ส.อ. พนา บ่ายคล้อย
จ.ส.อ. ไพโรจน์ คล้ายแก้ว
จ.ส.อ. ปริ ญญา ทองคํา
ร.ท. ศุภมิตร เครื อวรรณ
ส.อ. ธรณ์ธนั ย์ ภู่เดช
จ.ส.อ. ไพบูลย์ แสงส่อง
พ.ต. ไกรวุฒิ พูนโพธิ9
จ.ส.อ. บุญยะพบ ชาวปลายนา
ร.ท. สนุก แผลงดี
จ.ส.อ. วิทยา เพ็ชรสังหาร
พ.ท. ณัฐวัฒน์ อังควิภากุล
จ.ส.อ. สมพงษ์ โคตรสงคราม
พ.อ. ชูชีพ โพธิ9นอก
ร.ต. กิตติ เรื องแสง
จ.ส.อ.หญิง หทัยกาญ สมวงศ์

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00809-42
001-300-2018-00809-51
001-300-2018-00814-91
001-300-2018-00815-07
001-300-2018-00815-16
001-300-2018-00817-01
001-300-2018-00817-10
001-300-2018-00815-98
001-300-2018-00815-52
001-300-2018-00811-54
001-300-2018-00816-95
001-300-2018-00815-89
001-300-2018-00809-60
001-300-2018-00811-09
001-300-2018-00810-84
001-300-2018-00813-58
001-300-2018-00815-61
001-300-2018-00816-77
001-300-2018-00812-51
001-300-2018-00816-04
001-300-2018-00810-02
001-300-2018-00816-22
001-300-2018-00814-19
001-300-2018-00811-36
001-300-2018-00813-21
001-300-2018-00811-18
001-300-2018-00809-97
001-300-2018-00816-59
001-300-2018-00813-94
001-300-2018-00811-72
001-300-2018-00812-79
001-300-2018-00810-48
001-300-2018-00815-43

กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
จบ.
บชร.4
ป.1 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.21
ป.4 พัน.104
ปตอ.2 พัน.4
พล.ม.3
พล.ม.3
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สห.12
ม.3
ม.3
ม.3 พัน.26
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13

จํานวนเงิน
72,619.94
119,000.00
158,743.38
57,081.45
58,612.89
43,000.00
28,432.15
77,000.00
119,556.82
58,851.47
62,277.39
74,994.01
100,000.00
75,000.00
21,158.82
54,000.00
190,000.00
73,517.82
354,070.07
100,000.00
480,556.92
25,029.73
9,473.11
90,000.00
15,970.04
80,000.00
200,000.00
400,000.00
73,804.13
100,000.00
529,527.66
150,000.00
140,000.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 04122561
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. นภาเดช นาโลม
จ.ส.อ. มานูญ บุตรี
จ.ส.อ.หญิง กวินรัตน์ กาญจนะวสิ ต
พล.อส. เรื องชัย พูลขวัญ
ร.ต. กมล สมแสวง
จ.ส.อ. ไกรมิตร เฉื# อยฉํ#า
ส.อ. ประชา แก่นพรม
ส.อ. อดิศกั ดิ9 สารคาม
ส.อ. อุดม สุดไกร
จ.ส.อ. มนัสศิริ พัฒโนทัย
พ.อ.(พิเศษ) ยุทธภูมิ เดื#อดิน
พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ อภัยทาน
ส.อ. สรายุทธ ไกรษร
ร.ท. อํานาจ อินธิศร
จ.ส.อ. จิระพงษ์ อ่อนหวาน
ส.ท. กิตติพงศ์ เพลงอินทร์
ร.ท. ธีระพงษ์ ไชยเกล้า
จ.ส.อ. คุณากร สุปัญญา
จ.ส.อ. คุณากร สุปัญญา
จ.ส.อ. สุรพล เปรมมะโน
จ.ส.อ. สุธี หอมขจร
จ.ส.อ. ไพลิน สี ทอง
จ.ส.อ. มานพ แผ้วนพสุข
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ9 ประเสริ ฐนู
จ.ส.อ. ศราวุฒิ อิ#นคํา
จ.ส.อ. วัฒนา ผลงาม
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ กัญญวิมล
จ.ส.อ.หญิง ชญาดา วิไล
พ.ท.หญิง เพชรรัตน์ พงศ์พิศาลธรรม
พ.ต.หญิง เบ็ญจวรรณ อุทิศผล
จ.ส.อ. ศิลป์ กู่โบราณ
ร.ต. สุภาพ ภิรมย์
จ.ส.อ. วิบูลย์ ต่อสกุล

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00814-46
001-300-2018-00814-55
001-300-2018-00814-64
001-300-2018-00814-73
001-300-2018-00815-25
001-300-2018-00815-34
001-300-2018-00812-06
001-300-2018-00813-30
001-300-2018-00813-49
001-300-2018-00811-90
001-300-2018-00810-66
001-300-2018-00812-33
001-300-2018-00809-79
001-300-2018-00811-63
001-300-2018-00816-31
001-300-2018-00813-12
001-300-2018-00811-81
001-300-2018-00812-24
001-300-2018-00812-24
001-300-2018-00814-00
001-300-2018-00816-40
001-300-2018-00816-86
001-300-2018-00810-75
001-300-2018-00810-39
001-300-2018-00811-27
001-300-2018-00810-57
001-300-2018-00812-15
001-300-2018-00813-85
001-300-2018-00817-29
001-300-2018-00816-13
001-300-2018-00817-38
001-300-2018-00814-82
001-300-2018-00812-88

มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ยก.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.151
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.2 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.29
ร.29 พัน.1
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.อานันทมหิ ดล
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
40,000.00
62,447.01
53,025.09
30,000.00
204,073.19
99,517.26
27,000.00
14,638.81
24,927.50
118,777.13
204,747.83
200,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
18,000.00
196,241.65
6,778.73
136,442.54
153,776.50
80,000.00
300,000.00
113,070.07
64,112.76
59,795.95
50,923.58
72,402.39
72,044.47
500,000.00
141,684.13
60,000.00
41,661.70
58,000.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 04122561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อํานาจ ฉลาดดี
พ.ต. ขจิต ขําอินทร์
จ.ส.อ. ภาคภูมิ เอี#ยมทอง
พ.อ. รังสรรค์ ตันสิ ทธิแพทย์
ส.ท.หญิง นงค์นุช ปราบวิชิต
ร.ท. อมร ศรวิไล
จ.ส.อ. อนุชา จันทร์สอน
พ.ท.หญิง วิไลวรรณ เพิ#มศิลป์
จ.ส.อ. กรกช บุญเสริ มส่ง
จ.ส.อ. สุระจิตร์ แก้วพิลา
จ.ส.อ. อภิสิทธิ9 บุญรักษา
จ.ส.อ. สาคร สวัสดิ9รักษ์
จ.ส.อ. เทียมจิต ฑีฆะสุข
จ.ส.ต. ศักดาชัย รัตนพันธ์
จ.ส.อ.หญิง พิกลุ ศรี ภิรมย์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00813-67
001-300-2018-00812-42
001-300-2018-00809-88
001-300-2018-00812-60
001-300-2018-00813-03
001-300-2018-00812-97
001-300-2018-00815-70
001-300-2018-00816-68
001-300-2018-00813-76
001-300-2018-00811-45
001-300-2018-00814-28
001-300-2018-00810-11
001-300-2018-00810-20
001-300-2018-00814-37
001-300-2018-00810-93

รร.การบินทหารบก
รร.ป.ศป.
ร้อย สห.พล.ร.9
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศสท.กส.ทบ.
ส.1
ส.พัน.9 พล.ร.9
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 81 ราย
รวมเช็คเลขที# 04122561 120 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 120 ราย

จํานวนเงิน
70,000.00
123,801.08
37,191.28
350,000.00
60,000.00
120,000.00
144,982.07
145,115.23
43,000.00
84,451.80
140,000.00
53,082.51
60,994.09
47,340.11
43,511.79
9,069,836.05
10,481,616.65
10,481,616.65

