หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234582
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

สาขา
เตาปูน
เตาปูน
สนามเสือป่า
สนามเป้า
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
พนัสนิคม
ศรีย่าน
เพชรบูรณ์
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
สระบุรี
ทุ่งสง
สํานักราชดําเนิน
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
ปราณบุรี
บางเขน
ปราณบุรี
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ทภ.1
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.6
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
ม.1 รอ.
ม.3 พัน.26
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.
ร.19 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.29 พัน.2
รร.กสร.ศสร.
วศ.ทบ.
ศร.พัน.1
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สลก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
204,632.20
206,895.05
118,877.25
306,161.32
114,256.58
36,087.12
13,190.58
541,950.18
297,660.75
127,588.21
39,376.34
217,519.32
69,329.69
489,004.44
204,020.06
2,642,788.38
1,611,480.50
584,575.05
20,623.59
173,877.82
579,217.68
1,610,921.65
2,225,605.32
274,825.90
12,710,464.98

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234582
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ปราณบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.11
ยศ.ทบ.
รร.กสร.ศสร.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.ม.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
6,686.00
9,552.00
5,504.00
1,861.00
82.75
84.60
17,898.00
1,911.00
4,986.00
4,776.00
5,617.00
58,958.35

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234582
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
อยุธยา
เสนานิคม
ศรีย่าน
ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
สระบุรี
อุตรดิตถ์
สุราษฎร์ธานี
สํานักราชดําเนิน
นครราชสีมา
นครนายก
ลพบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
อุทัยธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
พล.ป.
พล.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
ม.3 พัน.18
ม.4 รอ.
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยศ.ทบ.
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.จปร.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศร.
ศร.
ศสพ.
ส.พัน.9 พล.ร.9
สง.สด.จว.อ.น.
สลก.ทบ.
รวม 22 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
110,000.00
80,000.00
83,750.47
190,000.00
88,776.38
224,303.16
60,000.00
100,000.00
48,138.96
454,692.70
123,556.50
60,000.00
27,000.00
212,826.71
86,296.01
77,845.46
120,000.00
495,753.39
101,565.55
142,741.97
150,000.00
51,680.11
3,088,927.37

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234582
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปัตตานี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
อรัญประเทศ
ปราณบุรี
ถนนพิบูลสงคราม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.6 ร้อย 1
บ.จทบ.ก.จ.
บ.มทบ.21
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.13
มทบ.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.12 พัน.3 รอ.
รร.นส.ทบ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.ว.
รวม 11 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 5 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
23,713.00
840.00
896.72
58,657.50
287.86
224.00
1,968.75
30,812.50
756.00
137.86
1,346.42
119,640.61
15,977,991.31

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234582
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.ท. วินยั เดือนแจ้ง
ร.ต. สมเจตน์ มังคละศิริ
จ.ส.อ. พัฒนา ธรรมพิทกั ษ์
ร.ท. สุริยะ ดวงจันทร์
พ.ต. ธงชัย ธีราธรรม
ร.ต. สมสันต์ พันธ์ยาง
จ.ส.อ.สุภชัย ภูนาวัง
ส.อ. ธงชัย วังทะพันธ์
ร.ต. วิทยา เจตน์อารี
ร.ต. สมเกียรติ ราชประสิ ทธิD
ร.ต. สานิต เสฎฐรังษี
ร.ต. วิเชียร คํามัน# คง
ร.ท. สมชาญ แสงสําอางค์
ส.ท. ภูวดล ทิมทอง
จ.ส.อ. โฉม หาเพ็ชร์
จ.ส.อ. สมพร ชูชยั
จ.ส.อ.ปรี ชา วาสพกานต์
ส.อ. เหมราช เติมเชืKอ
ร.อ. ประเทือง โชฎก
ร.ท. สุริยา จินดามาตย์
ร.ท. เดชา ขุมทอง
ร.ท. ประสาร เพิ#มเพียร
ร.ต. วิโรจน์ บุญวัน
ร.ต. ชาติ พิศโฉม
ร.ต. วีระพัต พรมนอก
ร.ต. พิชิตพน ศรี วงษ์ชยั
ร.ต. สวรรค์ สุภฤทธิD
ร.ต. ธงชัย มีมาก
ร.ต. มนตรี ศรี สุข
ร.ต.ธนู ขันสังข์
ร.ต. สง่า คามคศก
ร.ต. ประนอม ฟักโต
ร.ต. สิ ทธิชยั จันทร์บุรี

วันที#เช็ค : 5 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06309-95
001-100-2004-10527-41
001-100-2004-07917-73
001-100-2004-04331-52
001-100-2005-00318-74
001-100-2004-04916-15
001-100-2006-00291-79
001-100-2013-00718-99
001-100-2004-02632-98
001-100-2004-03658-15
001-100-2004-03692-46
001-100-2004-11517-41
001-100-2004-05481-17
001-100-2013-00649-87
001-100-2004-10472-71
001-100-2004-04228-73
001-100-2004-05749-36
001-100-2009-00023-00
001-100-2004-03339-04
001-100-2004-06429-36
001-100-2004-09529-76
001-100-2004-11582-12
001-100-2004-00871-84
001-100-2004-02453-08
001-100-2004-02638-45
001-100-2004-04145-19
001-100-2004-09190-32
001-100-2004-09629-28
001-100-2004-13072-98
001-100-2004-02197-29
001-100-2004-04620-20
001-100-2004-09856-37
001-100-2004-09895-90

ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ทภ.1
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.6
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
ม.1 รอ.
ม.1 รอ.
ม.1 รอ.
ม.3 พัน.26
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.
ร.19 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2

จํานวนเงิน
159,007.49
47,887.56
204,632.20
118,877.25
306,161.32
114,256.58
36,087.12
13,190.58
185,953.61
300,819.92
55,176.65
297,660.75
127,588.21
39,376.34
217,519.32
69,329.69
489,004.44
204,020.06
85,216.16
274,709.71
198,735.12
1,104,580.16
136,100.32
267,193.25
128,146.35
76,990.06
205,990.03
165,127.22
110,728.34
231,844.59
658,787.74
358,203.43
251,916.40

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234582
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมภพ ลวกิตติไชยยันต์
จ.ส.อ. ปั ญญา อินนุ่มพันธ์
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ วิศาพล
จ.ส.อ. สลี มะลัยขวัญ
จ.ส.อ. อนงค์ ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. เกษม ศรนริ นทร์
จ.ส.อ. มนชัย พงษ์ไชย
จ.ส.อ. พรนริ นทร์ บุญเกตุ
พ.ท. ลอบ ยงหนู
พ.ท. ภูมิพฒั น์ แก้วมณี
พ.ท. สญชัย กําลังรู ป
พ.ท. สมศักดิD ไวยพันธ์
พ.ท. ฟ้ าประทาน แสงกลิ#น
พล.ท. สันต์ จิตรประสงค์
พล.ท. ปริ ยารณ มัชฌิมวงศ์
พ.อ. จิรวุธ ศรฤทธิDชิงชัย

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00751-61
001-100-2004-03756-63
001-100-2004-08993-12
001-100-2004-10504-15
001-100-2004-11759-72
001-100-2004-11775-09
001-100-2004-00139-12
001-100-2004-12150-12
001-100-2004-03186-68
001-100-2004-03349-21
001-100-2004-10839-09
001-100-2004-10857-21
001-100-2004-12603-04
001-100-2004-09648-65
001-100-2004-09723-69
001-100-2004-06458-90

วันที#เช็ค : 5 ม.ค. 61
หน่วย

รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
วศ.ทบ.
ศร.พัน.1
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 49 ราย

จํานวนเงิน
68,051.96
43,944.11
400,460.69
8,986.61
55,892.82
7,238.86
20,623.59
173,877.82
468,802.27
380,155.04
78,364.31
500,853.37
761,964.34
638,216.18
1,587,389.14
274,825.90
12,710,464.98

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234582
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. คํารณ ถีสูงเนิน
จ.ส.อ.เมฆินทร์ สร้อยคํา
จ.ส.อ. อิทธิพล ขําศรี
จ.ส.อ. สุริยา เบ้าสาทร
ส.อ. โชคดี ศรี เนียมช่วง
ส.อ. ยงยุทธ ยงสุวฒั นะ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิD เกษรสังข์
ส.อ. อรรถชัย รุ่ งสว่าง
ร.ต. สมนึก วงษ์มะเซาะ
พ.อ. ยรรยง กิจจาภรณ์
พ.ท.หญิง นิรัชฎา เผือกพิพฒั น์
พ.ท. กิตติกลุ เกตุอุไร
พ.ท. ทองพันธ์ ศรี ละวัลย์
พ.ต. มานัส ละอองแก้ว
พ.ต. ปภาวิน วรานุสาสน์
ร.อ. เอนก ชอบประดิษฐ์
จ.ส.อ. ภิญโญ เอี#ยมประณี ต
ร.ท. เพชรรัตน์ แสงวิเศษ
ส.อ. สถิตย์ ทุมบาล
จ.ส.อ. ฉัฐชกฤตย์ นิษฐ์อนันต์
จ.ส.อ. สุทิน เอี#ยมเวียง
จ.ส.อ. ภักดี โพธิงาม
จ.ส.อ. ธีระพล เทียนประภา
จ.ส.อ. พรสุข พิมพา
จ.ส.อ. อํานาจ คงบุ่งคล้า
จ.ส.อ. สุชาติ ขาวถิน
พ.อ.(พิเศษ) เฉลิมพล ขําคง
พ.ท. สมชาย ลิKมจําลอง
พ.ต. สมหมาย บุญยงค์
ร.ท. สุวฒั น์ โฆษิตสุริยะพันธุ์
ส.ท. กันต์วสิ ุทธิD ทิสาระ

วันที#เช็ค : 5 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00642-32
001-101-2005-01186-95
001-101-2005-01487-39
001-101-2005-01147-32
001-101-2005-00262-15
001-101-2017-00285-37
001-101-2017-00285-46
001-101-2014-00474-56
001-101-2013-00264-63
001-101-2017-00277-96
001-101-2006-00076-35
001-101-2006-00906-71
001-101-2012-00212-65
001-101-2009-00068-82
001-101-2010-00331-29
001-101-2005-00625-36
001-101-2005-00884-73
001-101-2017-00283-79
001-101-2005-01026-76
001-101-2005-01401-44
001-101-2006-00145-01
001-101-2009-00360-05
001-101-2009-00459-88
001-101-2017-00269-82
001-101-2017-00269-91
001-101-2017-00270-06
001-101-2017-00287-95
001-101-2013-00066-90
001-101-2009-00459-24
001-101-2015-00277-43
001-101-2017-00026-36

กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
ยศ.ทบ.
รร.กสร.ศสร.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
รวม เงินฝากเกิน 31 ราย

จํานวนเงิน
6,686.00
3,821.00
5,731.00
2,293.00
2,094.00
1,117.00
1,861.00
82.75
84.60
4,600.00
2,200.00
700.00
700.00
400.00
1,100.00
200.00
700.00
200.00
700.00
500.00
700.00
200.00
4,298.00
300.00
300.00
100.00
1,911.00
4,986.00
4,776.00
3,248.00
2,369.00
58,958.35

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234582
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อลงกต สุกใส
จ.ส.อ. ปภาวิน สายชุมดี
จ.ส.อ. บุญมี ตักโพธิD
พ.อ.(พิเศษ) วัชระ แก้วดวงเทียน
พ.ท. ชัยพันธ์ ดาวเรื อง
จ.ส.อ. วิสุทธิD ลิKมละมัย
จ.ส.อ. พิเนต พูลธนะ
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิD บรรเทา
จ.ส.อ. ธนพล สุขจิตร
พ.ต. ทวี มีจนั ทร์
ร.ต. สมเดช ศรี กาญจน์
จ.ส.อ. สุพจน์ พุฒทอง
พ.อ. ชัยยันต์ พูลละเอียด
จ.ส.อ. พงศธร เพิ#มทรัพย์
จ.ส.อ.หญิง รัตติกาล โภคา
จ.ส.อ. สิ ทธิพร สละบาป
ร.ต. สิ ทธิชยั ศิริมณฑา
จ.ส.อ.หญิง ยศวดี วรแก่นทราย
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ศรี ตองอ่อน
ส.อ. พรพิพฒั น์ ดาวษาวะ
พ.ท. อําพน ผาสด
ร.อ. ดุสิทธิD บุญกระจ่าง
ร.ต. ชาญ คงทอง
จ.ส.อ. อรรถพล ธรรมวิเศษ
จ.ส.อ. บุญยืน ผลลิต
ส.อ. พิรุณ มาเดช
จ.ส.อ. สมชาย อบอุ่น
พ.อ. สายันต์ ขุนขจี

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00007-51
001-300-2018-00008-30
001-300-2018-00006-45
001-300-2018-00007-06
001-300-2018-00006-90
001-300-2018-00007-97
001-300-2018-00009-00
001-300-2018-00008-21
001-300-2018-00006-81
001-300-2018-00009-19
001-300-2018-00008-76
001-300-2018-00008-85
001-300-2018-00006-72
001-300-2018-00006-63
001-300-2018-00007-79
001-300-2018-00007-42
001-300-2018-00007-33
001-300-2018-00007-24
001-300-2018-00006-54
001-300-2018-00008-12
001-300-2018-00008-67
001-300-2018-00007-88
001-300-2018-00008-58
001-300-2018-00008-49
001-300-2018-00008-03
001-300-2018-00008-94
001-300-2018-00007-15
001-300-2018-00007-60

วันที#เช็ค : 5 ม.ค. 61
หน่วย

กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
พล.ป.
พล.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
ม.3 พัน.18
ม.4 รอ.
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.จปร.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศสพ.
ส.พัน.9 พล.ร.9
สง.สด.จว.อ.น.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 28 ราย

จํานวนเงิน
110,000.00
80,000.00
83,750.47
190,000.00
88,776.38
54,386.45
169,916.71
60,000.00
100,000.00
48,138.96
280,000.00
174,692.70
38,556.50
85,000.00
60,000.00
27,000.00
157,239.46
55,587.25
86,296.01
77,845.46
153,753.39
120,000.00
200,000.00
142,000.00
101,565.55
142,741.97
150,000.00
51,680.11
3,088,927.37

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบีKยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 49234582
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ยุทธชัย กุลบุญญา (ประกันภัย 24744)
จ.ส.อ. สมจริ ง เสนาคม
พ.ต. บุญช่วย เชิงจอหอ
จ.ส.อ.สมพงษ์ ขอช่วยกลาง
จ.ส.ท. ยงยุทธ บุญจวง (ประกันภัย 65175)
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ศรี คาํ
ร.ต. บุญช่วย หวังเป็ นไทย
ร.อ. กิตติ วาชัยยง
พ.ต. ธนอรรถ กล่อมนที (ประกันภัย 34510)
ร.ท. สุเรวัฒน์ ดําภูผา
จ.ส.อ. พิรุณ บุญพร้อม
พ.ต. อาริ นนท์ ยศสิ ริพรชัย(ธ.นว.)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 5 ม.ค. 61
หน่วย

001-500-2016-00154-43
ช.พัน.6 ร้อย 1
001-500-2006-00117-32
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2006-00614-90
บ.มทบ.21
001-500-2007-00054-39
บ.มทบ.21
001-500-2015-00065-16
ม.พัน.31 พล.ร.15
001-500-2009-00343-41
มทบ.13
001-500-2004-00210-50
มทบ.21
001-500-2014-00024-14
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
001-500-2014-00112-81
ร.12 พัน.3 รอ.
001-500-2009-00404-94
รร.นส.ทบ.
001-500-2006-00483-38
สง.สด.จว.น.บ.
001-500-2010-00140-79
สง.สด.จว.น.ว.
รวม เงินฝากเบีKยประกันล่วงหน้า 12 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234582 120 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 120 ราย

จํานวนเงิน
23,713.00
840.00
608.86
287.86
58,657.50
287.86
224.00
1,968.75
30,812.50
756.00
137.86
1,346.42
119,640.61
15,977,991.31
15,977,991.31

