หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06112561
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ป.2 พัน.2 รอ.
พัน.สห.12
ม.3 พัน.13
มทบ.11
มทบ.21
รวม 5 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
40,954.20
172,993.76
170,076.85
83,216.21
308,702.94
775,943.96

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06112561
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
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สะพานใหม่-ดอนเมือง
เลย
นางรอง
ปัตตานี
ศรีย่าน
ปากช่อง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
เตาปูน
เตาปูน
ปัตตานี
พิษณุโลก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ทุ่งสง
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
โรบินสัน สระบุรี
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
สนามเป้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กรม ขส.
กรม ทพ.21
กรม ทพ.26
กรม ทพ.43
ขกท.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ทภ.2
นรด.
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พล.ร.4
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.พัฒนา 1
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.4
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.12
ม.1 พัน.1 รอ.

วันที่เช็ค : 6 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
28,778.81
79,627.75
57,000.00
175,188.39
314,276.41
154,375.21
75,983.50
68,505.42
70,863.59
200,000.00
58,870.46
85,349.39
35,181.24
24,638.20
46,933.68
120,000.00
152,601.80
29,000.00
331,910.48
75,582.50
332,133.09
96,000.00
70,000.00
103,379.00
95,000.00
47,551.46
119,148.74
219,874.20
39,689.62
270,000.00
147,426.35
120,470.83
80,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06112561
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
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
ตาก
อุตรดิตถ์
ย่อยบางบัว
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
ปราจีนบุรี
สกลนคร
นครพนม
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
ร้อยเอ็ด
นครนายก
ลพบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี
ปราณบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปากช่อง
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.3
ร.31 รอ.
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.รร.จปร.
รพศ.2
รพศ.4 พัน.2
รร.การบินทหารบก
รร.นส.ทบ.
ร้อย บก.บชร.2
วทบ.
วพม.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.2
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศสท.กส.ทบ.
ศสพ.

วันที่เช็ค : 6 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
118,000.00
50,000.00
19,024.01
13,546.47
106,107.71
20,000.00
134,408.20
111,000.00
45,000.00
300,000.00
36,523.25
56,000.00
35,000.00
115,223.08
80,000.00
193,899.02
22,000.00
70,000.00
68,000.00
26,958.17
146,000.00
120,000.00
100,000.00
124,170.16
103,907.95
130,000.00
143,000.00
62,722.82
23,470.30
100,000.00
94,128.75
50,791.77
70,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06112561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

สาขา
ลพบุรี
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
เพชรบูรณ์
ปัตตานี
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กาฬสินธุ์
บุรีรัมย์
ลพบุรี
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศสพ.
ศสร.
ส.1พัน.102
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ล.บ.
สพ.ทบ.
สส.
สห.ทบ.
รวม 79 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
80,000.00
76,690.11
84,000.00
170,576.16
116,000.00
211,381.23
76,000.00
300,000.00
23,384.59
106,431.84
100,000.00
111,761.62
90,000.00
8,360,447.33

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สํานักราชดําเนิน
กาญจนบุรี
นครสวรรค์
หาดใหญ่
อรัญประเทศ
พิษณุโลก
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สระบุรี
ลพบุรี
ชัยภูมิ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
คส.สพ.ทบ.
นรด.
บ.มทบ.21
มทบ.11
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.31
มทบ.42
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.4 พัน.3
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายอดิศร
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.ช.ย.
รวม 13 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 6 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
9,780.00
440.00
672.00
500.00
1,344.00
887.06
819.00
51,692.50
1,452.50
10,982.00
2,000.00
650.00
840.00
82,059.06
9,218,450.35

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กอบชัย สันวงค์
จ.ส.อ. ส่ง สุขคง
จ.ส.อ. เดชารัตน์ จําปา
ร.ต. บุญศรี ศรี ภกั ดี
ร.ต. พินญา เพ็งฉุย
ร.ต. สมพร ลาสิ งห์
พ.ต. ปภาวิน วรานุสาสน์
ร.ท.สามารถ ธงจันทร์
ร.ต. วีระ สุดเฉลียว

วันที#เช็ค : 6 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00871-11
001-100-2004-06428-84
001-100-2004-12824-58
001-100-2004-02198-80
001-100-2004-02505-77
001-100-2004-05761-65
001-100-2004-08918-06
001-100-2004-06019-57
001-100-2004-12152-16

ป.2 พัน.2 รอ.
พัน.สห.12
พัน.สห.12
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.21
รวม เงินอทบ.ฝาก 9 ราย

จํานวนเงิน
40,954.20
87,648.26
85,345.50
9,341.65
118,200.07
42,535.13
83,216.21
61,631.00
247,071.94
775,943.96

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06112561
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. อภัยวงศ์ แก้วพลกรัง
จ.ส.อ. เอกมล คุม้ ถิ#นแก้ว
ส.อ. กิติเวช แสงคํา
ส.อ. สัณฐิติ รัตนเรื อง
ส.อ. ศิราวุธ สุทธิสาย
ส.อ. เกียรติศกั ดิF พรหมมาวัน
ร.ท. สมชาย ดีด่านค้อ
จ.ส.ต. สกรี รวีโชติสกุล
จ.ส.ต. วัฑฒนา อ่อนนวล
ส.อ. กิตติโชค ยอดรักษ์
ร.ท. สํารวย โตมี
จ.ส.อ. มานพ เมาสูงเนิน
จ.ส.อ. กฤศ ขลุ่ยกระโทก
จ.ส.อ. กูเ้ กียรติ สนธิเดชกุล
จ.ส.อ. จํารอง กลัน# เจริ ญ
จ.ส.ต. จตุพล ศรี ภกั ดี
จ.ส.อ. เรวัต มหัทธนสาร
จ.ส.อ. สุเมธ โสภาพ
ร.ต. ถาวร สาริ กา
จ.ส.อ. วีระ สายหยุด
ร.ต. ประยูร อุ่นดี
จ.ส.อ. นพพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ศรี จรู ญ
พ.ต. จักรกฤษณ์ ชยานนท์
ร.ท. อลงกรณ์ บูรณ์เจริ ญ
จ.ส.อ. สมัคร ยิง# นอก
จ.ส.อ. ทวี นันทะดี
ส.อ. ทูน ศรี กระทุ่ม
จ.ส.อ. นพดล สุริยะ
ร.ต. ชัยศิลป์ อินทะพันธ์
จ.ส.อ. สมทบ น้อยปุก
ส.อ. ธนรักษ์ สาโรชสัมพันธ์
จ.ส.อ. วิชาญ บุญลือ

วันที#เช็ค : 6 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00721-01
001-300-2018-00721-29
001-300-2018-00724-39
001-300-2018-00724-48
001-300-2018-00722-08
001-300-2018-00722-17
001-300-2018-00717-77
001-300-2018-00718-83
001-300-2018-00718-92
001-300-2018-00718-74
001-300-2018-00723-05
001-300-2018-00724-66
001-300-2018-00720-86
001-300-2018-00718-01
001-300-2018-00718-10
001-300-2018-00721-38
001-300-2018-00718-56
001-300-2018-00722-71
001-300-2018-00717-31
001-300-2018-00724-93
001-300-2018-00726-06
001-300-2018-00722-44
001-300-2018-00718-65
001-300-2018-00719-17
001-300-2018-00726-24
001-300-2018-00726-33
001-300-2018-00726-51
001-300-2018-00726-42
001-300-2018-00723-41
001-300-2018-00717-22
001-300-2018-00717-59
001-300-2018-00717-68
001-300-2018-00720-04

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.26
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
ขกท.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ทภ.2
นรด.
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พล.ร.4
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บร.กบร.ศบบ.

จํานวนเงิน
79,627.75
28,778.81
30,000.00
27,000.00
94,000.00
81,188.39
314,276.41
30,000.00
74,375.21
50,000.00
75,983.50
68,505.42
70,863.59
100,000.00
100,000.00
58,870.46
85,349.39
35,181.24
46,933.68
24,638.20
152,601.80
120,000.00
29,000.00
331,910.48
226,983.41
55,149.68
75,582.50
50,000.00
96,000.00
70,000.00
61,379.00
42,000.00
95,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06112561
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. คํารณ พุม่ ฉายา
ร.ท. พยนต์ จันทร์แจ้ง
จ.ส.อ. ธนกร ทรัพยสกุลศักดา
จ.ส.อ. นิรัญ อินดี
จ.ส.อ. ยุทธนา มาทัพ
จ.ส.อ. สุริยา มูลจนบาตร์
ร.อ. ปิ ยวัฒน์ อังกีรัตน์
จ.ส.อ. ทศพล รอดแสง
จ.ส.อ. ณรงค์เดช รัตนา
จ.ส.อ. นิธิวชั ร์ วสิ ษฐ์สินกุล
จ.ส.อ. ภัทร์นิธิ ทัพวร
จ.ส.อ. ฉรวย สูงชัยภูมิ
จ.ส.อ. ชโลธร ก้านเพ็ชร
จ.ส.อ. สมภพ อินทร์พรหม
จ.ส.อ. เฉลิมชัย รวมผักแว่น
ส.อ. สุพบั ก้าวกระโทก
ร.ท. สุรไกร ธนาเสน
จ.ส.อ. พยุง ทิพอาส
จ.ส.อ. ณัฐกิตติF โพธิFจนั ทร์
จ.ส.อ. ปิ ยราช บัวหอม
พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเทีRยะ
จ.ส.ต. เดียว ทองมี
จ.ส.อ. ปุรวิชญ์ โพธิFทองคํา
จ.ส.อ. อุทิตย์ เกตุตะคุ
ส.อ. วัชรพล เดชผล
จ.ส.อ. ทศพล เนตรสุวรรณ
ร.อ. อนุพงษ์ พิมล
ส.ท. สมพร แสนอุบล
ร.ต. ลําปาง พหูพจน์
ส.อ. ชุมพล ทศกร
จ.ส.อ. ประครอง สี นวนจันทร์
พ.ต. พงษ์ชยั มณี โชติ
จ.ส.อ. วิทูรย์ แสงทอง

วันที#เช็ค : 6 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00719-08
001-300-2018-00719-62
001-300-2018-00719-53
001-300-2018-00717-86
001-300-2018-00725-45
001-300-2018-00723-78
001-300-2018-00720-13
001-300-2018-00720-22
001-300-2018-00720-31
001-300-2018-00721-10
001-300-2018-00725-63
001-300-2018-00725-36
001-300-2018-00720-40
001-300-2018-00722-26
001-300-2018-00721-92
001-300-2018-00721-83
001-300-2018-00725-18
001-300-2018-00719-99
001-300-2018-00725-54
001-300-2018-00725-81
001-300-2018-00721-74
001-300-2018-00722-80
001-300-2018-00722-53
001-300-2018-00719-26
001-300-2018-00719-71
001-300-2018-00721-65
001-300-2018-00723-69
001-300-2018-00717-95
001-300-2018-00725-90
001-300-2018-00717-04
001-300-2018-00723-96
001-300-2018-00725-72
001-300-2018-00722-62

พัน.พัฒนา 1
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.4
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.12
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.3
ร.31 รอ.
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.รร.จปร.
รพศ.2

จํานวนเงิน
47,551.46
86,479.92
32,668.82
219,874.20
39,689.62
270,000.00
54,871.10
55,000.00
37,555.25
120,470.83
80,000.00
118,000.00
50,000.00
19,024.01
106,107.71
13,546.47
20,000.00
45,000.00
111,000.00
134,408.20
300,000.00
36,523.25
56,000.00
115,223.08
35,000.00
80,000.00
193,899.02
22,000.00
70,000.00
68,000.00
26,958.17
146,000.00
120,000.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06112561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื#อบัญชี
ร.ต. ธีรพงษ์ ดวงแก้ว
พ.ท. วิชิต ก้อนคง
จ.ส.อ. สิ ริภาส ปานเนียม
จ.ส.อ. พุทธิพงษ์ พลเจริ ญ
พ.ท. ทัฬหพงศ์ บําเรอราช
พ.ท. บุญนํา ศรี วะอุไร
จ.ส.อ. พุทธรักษ์ ภานุเวศ
ร.ท. ชะราวุท ชูโชติ
พ.ท. แสนสุข โพธิFงาม
จ.ส.อ. สรยุทธ์ แย้มบาล
จ.ส.อ. ปริ ญญา ประเสริ ฐ
จ.ส.ต. พรพรหม พุม่ โพธิF
ร.ท. วัฒนา สังกลมเกลีVยง
ร.ท. สหรัฐ ศรี สถาน
ร.ต. ศักดิFสิทธิF บุญไม่เศร้า
ส.อ. เจนณรงค์ ปาละรี ย ์
ส.อ. วิเชียร เต็มแต้ม
จ.ส.อ. ณรงค์ ศรี ปัตเนตร
ร.ต. ถาวร ดวงปาโคตร
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ พันธะเสน
จ.ส.อ. ธนาคาร สอาดศรี
ร.ต. กฤติพงศ์ ขําผึVง
จ.ส.อ. ประกิจ โภควิบูลย์
จ.ส.อ. อนุพงศ์ สงสาร
พ.ท. ปณิ ธาน สิ งหพันธ์
จ.ส.อ. ณรงค์พล วัฒนภินนั ท์ชยั
จ.ส.อ. อนุศิษฏ์ บาลไทสงค์
จ.ส.อ. นริ นทร์ กิตติธนากร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00717-40
001-300-2018-00723-50
001-300-2018-00718-29
001-300-2018-00717-13
001-300-2018-00718-47
001-300-2018-00721-47
001-300-2018-00724-75
001-300-2018-00724-57
001-300-2018-00723-87
001-300-2018-00722-35
001-300-2018-00720-95
001-300-2018-00719-80
001-300-2018-00720-68
001-300-2018-00719-35
001-300-2018-00723-14
001-300-2018-00723-23
001-300-2018-00723-32
001-300-2018-00720-59
001-300-2018-00724-02
001-300-2018-00724-11
001-300-2018-00724-20
001-300-2018-00722-99
001-300-2018-00726-15
001-300-2018-00720-77
001-300-2018-00725-09
001-300-2018-00719-44
001-300-2018-00724-84
001-300-2018-00718-38

วันที#เช็ค : 6 พ.ย. 61
หน่วย

รพศ.4 พัน.2
รร.การบินทหารบก
รร.นส.ทบ.
ร้อย บก.บชร.2
วทบ.
วพม.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.2
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศสท.กส.ทบ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสร.
ส.1พัน.102
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ล.บ.
สพ.ทบ.
สส.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 94 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
124,170.16
103,907.95
130,000.00
143,000.00
62,722.82
23,470.30
100,000.00
94,128.75
50,791.77
80,000.00
70,000.00
76,690.11
84,000.00
90,005.03
20,571.13
60,000.00
116,000.00
79,544.53
61,836.70
70,000.00
76,000.00
300,000.00
23,384.59
106,431.84
100,000.00
111,761.62
90,000.00
8,360,447.33

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีVยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 06112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. แสน แย้มยล (ประกันภัย 12225)
จ.ส.อ.โสธร อุรารักษ์
จ.ส.อ. นิรันดร์ ธ.น.มูล
จ.ส.อ.หญิง อังศนา ข่มภัย
ร.ท. ปรี ชา ประชุมวงศ์
จ.ส.อ. สมจิตร์ กลิ#นด้วง(ธ.นว.)
ร.ท. ชอบ รัตนะ
พ.ท. ชัยณรงค์ กาสี (ประกันภัย 58435)
ร.ต. สุริมา จันลา (ธนารักษ์นครสวรรค์)
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ หวังดี (ประกันภัย 12920)
จ.ส.อ.หญิง ศิริมาศ ฉายามงคล
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิF แสนดวงดี
ร.ต.ศิลปชัย ชาลีรินทร์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 6 พ.ย. 61
หน่วย

001-500-2016-00053-67
คส.สพ.ทบ.
001-500-2006-00598-93
นรด.
001-500-2009-00098-68
บ.มทบ.21
001-500-2006-00247-09
มทบ.11
001-500-2005-00676-44
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
001-500-2010-00133-35
มทบ.31
001-500-2004-00290-89
มทบ.42
001-500-2015-00155-96
ร.12 พัน.3 รอ.
001-500-2014-00075-34
ร.4 พัน.3
001-500-2016-00021-66
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
001-500-2007-00001-88
รพ.ค่ายอดิศร
001-500-2006-00136-88
ส.พัน.35 นสศ.
001-500-2007-00132-61
สง.สด.จว.ช.ย.
รวม เงินฝากเบีVยประกันล่วงหน้า 13 ราย
รวมเช็คเลขที# 06112561 116 ราย
รวมสัง# จ่ายทัVงหมด 116 ราย

จํานวนเงิน
9,780.00
440.00
672.00
500.00
1,344.00
887.06
819.00
51,692.50
1,452.50
10,982.00
2,000.00
650.00
840.00
82,059.06
9,218,450.35
9,218,450.35

