หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09102561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ลพบุรี
สนามเสือป่า
สระบุรี
สนามเป้า
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
ชลบุรี
สระบุรี
เลย
ตาก
ยโสธร
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
สาขาหนองบัวลําภู
ประจวบคีรีขันธ์
สงขลา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.9 พัน.109
พัน.บ.21
พัน.ร.มทบ.11
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.16
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสุรนารี
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ป.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
รวม 18 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
23,047.83
122,811.18
25,434.22
35,907.58
1,088,773.64
169,121.62
86,253.51
1,015.56
385,989.23
113,583.95
330,322.10
88,486.73
273,060.33
48,166.93
72,791.94
199,203.11
180,892.07
1,896,487.93
5,141,349.46

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09102561
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
ปัตตานี
สนามเสือป่า
ย่อยถนนสรงประภา
ชลบุรี
ชลบุรี
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
เตาปูน
งามวงศ์วาน
สนามเสือป่า
เตาปูน
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ปัตตานี
ปัตตานี
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
อรัญประเทศ
ปัตตานี
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี
ชลบุรี
ชลบุรี
อุทัย-อยุธยา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.43
ทน.1
นปอ.
บ.มทบ.14
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พล.1 รอ.
พล.ปตอ.
พล.ร.11
พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ศปภอ.ทบ.1

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
4,814.00
9,661.00
1,911.00
4,694.62
3,821.00
3,095.00
1,911.00
1,600.00
3,630.00
3,000.00
10,938.00
3,974.00
9,037.00
37,073.00
7,792.89
12,577.00
8,584.00
5,758.00
17,804.00
3,248.00
5,614.00
4,470.00
10,851.00
9,915.00
1,968.00
12,995.89
4,891.14
2,044.00
3,083.00
4,652.00
11,330.00
9,818.00
2,104.16

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09102561
ลําดับ
34
35
36
37

สาขา
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ร.อ.
สถานพักฟื้น
สบ.ทบ.
รวม 37 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
5,820.00
4,453.00
2,770.00
3,079.00
254,781.70

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09102561
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

สาขา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ทุ่งสง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
สงขลา
หาดใหญ่
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พนัสนิคม
นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
กาญจนบุรี
หล่มสัก
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
เลย
ปัตตานี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ตลาดสันติสุข
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นราธิวาส

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
ช.2 พัน.202
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.5 พล.ร.5
ทภ.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.5 พัน.5
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.9
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.2
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
ร.153 พัน.2
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.23
ร.31 รอ.
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
สง.สด.จว.น.ธ.

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
22,670.44
55,254.40
310,804.39
100,000.00
100,000.00
97,459.52
41,640.94
102,076.99
20,834.84
70,000.00
28,587.86
30,000.00
128,419.60
21,478.68
66,934.57
74,210.58
109,000.00
65,028.53
271,903.67
142,294.87
127,766.89
30,000.00
401,375.72
100,000.00
163,033.64
20,000.00
108,268.92
127,000.00
164,438.13
67,693.54

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09102561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 30 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
3,168,176.72
8,564,307.88

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 09102561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนันต์ กองสุก
ร.ท. เพทาย สําแดงฤทธิA
จ.ส.ต. อัศวิน ยุทธนาโยธิน
ร.ต. นุภาพล แท่นทอง
ร.ท. ทองสุข อยูห่ ิ นกอง
ร.ท. ศักดิAชยั อินทโชติ
ร.ท. สมสิ ทธิA เภตรา
จ.ส.อ. ชํานาญ ตอพล
จ.ส.อ. ประยูร แสนลับสิ นธุ์
จ.ส.อ. สมนึก จันทร์มล
จ.ส.อ. ทันรบ สงบ
พ.ต. มานัส ละอองแก้ว
พ.อ.หญิง สุภาวดี จริ ตพจน์
พล.อส. ปฐวิกรณ์ บริ กรติยางค์กลุ
จ.ส.อ. วิเชียร เจริ ญตรี เพ็ชร์
พ.ต. สุวรรณ ศรี สุวอ
ร.ต. อนุสรณ์ ษรแก้วธัมมัง
จ.ส.อ. รณชัย ใจบุญ
พ.ท. พลลักษณ์ จันทร์เขียว
จ.ส.อ. ประสิ ทธิA บุญไม่เศร้า
จ.ส.อ. ชีวนิ นราจันทร์
พ.อ. มงคล ชัยยศ
พ.อ. เอกศักดิA ประเสริ ฐสุข
พ.ท. เผียน แก้วเสถียร

เลขที#บญั ชี
001-100-2009-00239-78
001-100-2004-06247-54
001-100-2004-08940-07
001-100-2004-02680-99
001-100-2004-05113-17
001-100-2004-10114-43
001-100-2004-10117-17
001-100-2004-08684-55
001-100-2004-08687-47
001-100-2004-10115-40
001-100-2004-04410-45
001-100-2004-05671-58
001-100-2004-00406-24
001-100-2017-00768-72
001-100-2004-11417-26
001-100-2004-01786-53
001-100-2004-02062-57
001-100-2004-12491-43
001-100-2004-12474-00
001-100-2004-01872-71
001-100-2004-12295-65
001-100-2004-02998-40
001-100-2004-10845-46
001-100-2004-01504-62

วันที#เช็ค : 9 ต.ค. 61
หน่วย

ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.9 พัน.109
พัน.บ.21
พัน.ร.มทบ.11
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.16
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสุรนารี
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ป.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
รวม เงินอทบ.ฝาก 24 ราย

จํานวนเงิน
23,047.83
122,811.18
25,434.22
35,907.58
315,183.90
209,358.04
81,903.02
245,435.47
121,300.83
115,592.38
169,121.62
86,253.51
385,989.23
1,015.56
113,583.95
302,086.11
28,235.99
88,486.73
273,060.33
48,166.93
72,791.94
199,203.11
180,892.07
1,896,487.93
5,141,349.46

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 09102561
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. เศรษฐ์พล บุญเชิญ
ร.อ. ชวลิต อรัญนารถ
ร.ต. ธวัชชัย สุขเลิศ
จ.ส.ต. สายน ละมูล
พ.ท. โกศล ศรี ละกุล
จ.ส.อ. วรณ์ พอจิต
จ.ส.อ. รณชัย อิ#มใจพงษ์
ส.อ. ประสิ ทธิA หงษ์จะบก
จ.ส.อ. กอบกาญจน์ สอนจิตร
จ.ส.อ. ปฐมศักดิA เพ็งผาสุข
จ.ส.อ. นพพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ส.อ. สุรชัย บุญโยม
พ.ท. สุขี แก้วยก
พ.ต. นาวิน กุลไทย
จ.ส.อ. สุดใจ อาจทุมมา
จ.ส.ต. สุชาติ ละออเอี#ยม
พ.ท. ธนาพัทธ์ ใจชมชื#น
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ตุ่มไทยสาคร
ร.ต. กิตติศกั ดิA ปานขลิบ
ร.ต. ชยพร ธนารักษ์
ร.ท. ยุทธพล ลุนอุบล
ร.ท. ศุภชัย นักสอน
ร.ต. สงวนศักดิA สุวรรณ์
ร.ต. อาชวิน พอใจ
ร.ต. ทัศนัย กึPงคํา
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เนเยือด
จ.ส.ต. รณชัย แสงจิตร์
ส.อ. นที ปิ ยะสอน
ส.อ. ศิริรัตน์ อินทรทอง
ร.ต. กาลัญQู สระเอี#ยม
จ.ส.ต. ชโรธร ไตรยนต์
พ.อ. พีระพงศ์ ไชยศรี
พ.อ. ฉัตรชัย พุกกะคุปต์

วันที#เช็ค : 9 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00266-83
001-101-2006-00990-61
001-101-2005-00693-80
001-101-2008-00125-92
001-101-2018-00185-75
001-101-2006-00768-11
001-101-2010-00621-03
001-101-2008-00323-56
001-101-2015-00244-72
001-101-2014-00375-56
001-101-2018-00185-84
001-101-2018-00176-55
001-101-2013-00319-88
001-101-2018-00111-74
001-101-2005-00371-78
001-101-2008-00449-71
001-101-2006-00450-15
001-101-2005-01308-73
001-101-2018-00188-67
001-101-2006-00443-53
001-101-2006-00940-93
001-101-2011-00352-50
001-101-2006-00214-31
001-101-2008-00695-27
001-101-2010-00559-63
001-101-2011-00238-75
001-101-2014-00212-27
001-101-2018-00175-94
001-101-2018-00176-00
001-101-2014-00290-25
001-101-2018-00175-85
001-101-2010-00053-02
001-101-2018-00189-64

กรม ทพ.43
ทน.1
ทน.1
ทน.1
นปอ.
บ.มทบ.14
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พล.1 รอ.
พล.1 รอ.
พล.1 รอ.
พล.1 รอ.
พล.ปตอ.
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.11
มทบ.11

จํานวนเงิน
4,814.00
3,722.00
1,163.00
4,776.00
1,911.00
4,694.62
3,821.00
3,095.00
1,911.00
1,600.00
3,630.00
3,000.00
5,731.00
300.00
1,086.00
3,821.00
3,974.00
7,641.00
1,396.00
6,208.00
3,859.00
3,878.00
4,738.00
5,366.00
2,484.00
2,000.00
4,432.00
2,197.00
1,911.00
5,934.00
1,858.89
3,038.00
1,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 09102561
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. มนูญศักดิA ชัยงาม
พ.อ. ปฐมทรรศ สายถุงแก้ว
ร.อ. วิมล แจ้งสว่าง
จ.ส.อ. สมโภชน์ นีลดานุวงศ์
ส.อ. นพพนธ์ บุญโญ
ส.อ. วุฒิพงษ์ ขาวสอาด
พ.อ. เรื องโรจน์ เสนาราง
จ.ส.อ. นิรุท ดวงสัมฤทธิA
พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ อินทรอักษร
ร.ต. ตระการ สื อแม
จ.ส.อ. เกียรติสงคราม พิพิธกุล
จ.ส.อ. สุรชัย นันทะผา
จ.ส.อ. สิ ทธิพร พรหมสวัสดิA
ร.ท.ยุทธนา คําเพชรดี
จ.ส.อ. วราเทพ ตัPงชูวงษ์
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ ทัติวงษ์
จ.ส.อ. เสาร์ เดชชัยภูมิ
จ.ส.ท. ยศ อุ่นญาติ
จ.ส.ต. ทศพล อร่ ามศรี
ร.ท. ประกิจ คงสกุล
จ.ส.อ. สมพงษ์ วงศ์นริ นทร์
จ.ส.ท. พงษ์พฒั น์ นิลมาศ
ร.ท. ธานัท งามระหงษ์
ร.ต. สุรพล สุวรรณโณ
จ.ส.ท. โกศล ทับทิมทอง
ส.อ. มนุเชษฐ์ แก้ววารี
จ.ส.อ. ภูเบศ เขื#องกลาง
ส.อ. ชลธิต สุทธิเทพ
ส.ท. ภัณฑบดี เริ# มคิดการ
ส.อ. วิทวัต สะอาด
ส.อ. สุรักษ์ สําเร
ส.อ. วิทวัส ทองดียง#ิ
ส.อ. อิบรอเฮง สาแม

วันที#เช็ค : 9 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00184-12
001-101-2008-00129-18
001-101-2012-00352-77
001-101-2005-00332-33
001-101-2008-00357-97
001-101-2010-00223-81
001-101-2005-00524-32
001-101-2005-00634-56
001-101-2008-00635-05
001-101-2007-00034-16
001-101-2007-00155-09
001-101-2011-00028-90
001-101-2005-01447-60
001-101-2011-00233-43
001-101-2018-00182-47
001-101-2018-00182-38
001-101-2011-00332-70
001-101-2014-00270-63
001-101-2018-00182-56
001-101-2013-00170-03
001-101-2005-00479-08
001-101-2013-00191-35
001-101-2011-00190-49
001-101-2013-00049-02
001-101-2011-00393-62
001-101-2014-00137-32
001-101-2018-00176-19
001-101-2018-00192-82
001-101-2018-00152-59
001-101-2018-00176-28
001-101-2018-00130-66
001-101-2018-00176-37
001-101-2018-00176-46

มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3

จํานวนเงิน
8,539.00
1,884.00
1,117.00
1,911.00
3,439.00
233.00
3,897.00
1,861.00
6,953.00
4,356.00
6,495.00
3,248.00
5,614.00
1,911.00
1,396.00
1,163.00
2,636.00
5,731.00
2,484.00
6,858.00
3,057.00
1,968.00
5,062.00
1,911.00
2,755.89
3,267.00
2,923.00
57.14
1,911.00
2,044.00
486.00
2,397.00
200.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 09102561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ชื#อบัญชี
ร.ต. ปิ ยะมิตร ตาลทอง
จ.ส.อ. นิธิ ศิริเกษร
จ.ส.อ. สถาพร บุญอาษา
จ.ส.ต. วีระพล เดิมขุนทด
จ.ส.ต. สุวรรณ สวยงาม
ร.ต. อัฑฒ์อดิลกั ษณ์ กําประโคน
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ อดกลัPน
จ.ส.ต.ธิรภัทร สายพันธุ์
ร.อ. จรัญ ชัยสวัสดิA
ร.ต. จงรักษ์ ผาเจริ ญ
ส.อ. ปิ ยังกูร พุดนุย้
พ.ต. กิตติภูมิ ลาสอน
จ.ส.อ. สุรชัย นวลใส
ร.ต. ศิลปชัย เขียวประเสริ ฐ
พ.ต. อมร ขจีจิตร์
จ.ส.ท. ธีระพงศ์ แก้วเอก

วันที#เช็ค : 9 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00075-94
001-101-2013-00185-61
001-101-2016-00199-38
001-101-2014-00307-57
001-101-2018-00188-12
001-101-2012-00497-11
001-101-2018-00150-82
001-101-2012-00194-91
001-101-2004-00024-74
001-101-2008-00902-44
001-101-2014-00050-25
001-101-2007-00788-90
001-101-2007-00494-72
001-101-2012-00021-81
001-101-2006-00261-62
001-101-2015-00290-42

ร.153 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.
ร.21 พัน.3 รอ.
ศปภอ.ทบ.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สถานพักฟืP น
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 82 ราย

จํานวนเงิน
4,652.00
4,948.00
2,102.00
2,178.00
2,102.00
5,334.00
4,484.00
2,104.16
2,866.00
2,256.00
698.00
3,057.00
1,396.00
2,770.00
2,102.00
977.00
254,781.70

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 09102561
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. คํารณ ถีสูงเนิน
ส.อ. เฉลิมชัย ถานะ
จ.ส.อ. ศรชัย ศรรักษ์
จ.ส.อ. พิชยั ลายเมฆ
จ.ส.อ. เจษฎา รังกฤษ
จ.ส.อ. พิชิต กันเกตุ
ร.อ. ภิรมย์ ขําโนนงิPว
จ.ส.อ. อิทธิพล เกิดมนต์
ร.ท. อภิสิทธิA เกิดทวี
จ.ส.อ. สุเทพ มิตรมุสิก
จ.ส.อ. มานะ รอตฤดี
พ.ต. วิเชียร กอกัน
ร.ต. เสน่ห์ กําบังภัย
จ.ส.อ. ทนุ ถึงนาค
จ.ส.อ. ทนุ ถึงนาค
จ.ส.อ. วีระยุทธ สมหมาย
ร.ท. สงกรานต์ อิทธิกลุ
จ.ส.อ. ภัทรพล คงเจริ ญ
จ.ส.อ. ถาวร วงค์ขนั ธ์
ส.อ. ทนากร ศรี เหรา
จ.ส.อ. วารุ ตร์ โบราณมูล
พ.อ.(พิเศษ) บุญส่ง มะลิวลั ย์
พ.อ. ณรงค์ จันทร์สืบสาย
ร.อ. อนุชาติ เกิดศิลป์
พ.ท. บุญมา บุญไชย
พ.ท. ทวีป เชืPอประดิษฐ์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ จันทร์แซม
ร.ท. ปฐวี สุกใส
ร.อ. พัฒนา แย้มผะกา
พ.ต. บุญญวัฒน์ บัวศรี
ร.ท. พงค์เดช โส๊ะสันสะ
จ.ส.อ. วรพงษ์ อินพนม
จ.ส.อ. ทรงศักดิA กองดิน

วันที#เช็ค : 9 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00657-67
001-300-2018-00658-82
001-300-2018-00659-34
001-300-2018-00659-43
001-300-2018-00657-58
001-300-2018-00659-70
001-300-2018-00660-03
001-300-2018-00658-55
001-300-2018-00657-85
001-300-2018-00657-94
001-300-2018-00659-89
001-300-2018-00659-25
001-300-2018-00660-21
001-300-2018-00659-98
001-300-2018-00659-98
001-300-2018-00660-67
001-300-2018-00657-76
001-300-2018-00658-28
001-300-2018-00659-52
001-300-2018-00659-61
001-300-2018-00658-19
001-300-2018-00659-16
001-300-2018-00660-12
001-300-2018-00657-49
001-300-2018-00658-46
001-300-2018-00658-73
001-300-2018-00660-30
001-300-2018-00660-58
001-300-2018-00658-91
001-300-2018-00660-49
001-300-2018-00657-21
001-300-2018-00658-64
001-300-2018-00657-30

กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.5 พล.ร.5
ทภ.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.9
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.2
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
ร.153 พัน.2
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.23
ร.31 รอ.
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
ร้อย.ฝรพ.ที# 2

จํานวนเงิน
55,254.40
22,670.44
56,498.80
254,305.59
100,000.00
100,000.00
97,459.52
41,640.94
52,076.99
50,000.00
20,834.84
70,000.00
30,000.00
2,000.00
26,587.86
128,419.60
21,478.68
66,934.57
34,210.58
40,000.00
109,000.00
65,028.53
271,903.67
142,294.87
127,766.89
30,000.00
401,375.72
100,000.00
163,033.64
20,000.00
108,268.92
127,000.00
164,438.13

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 09102561
ลําดับ
34

ชื#อบัญชี
ร.ต. โอภาส บุญมาตย์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 9 ต.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00658-37

สง.สด.จว.น.ธ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 34 ราย
รวมเช็คเลขที# 09102561 140 ราย
รวมสัง# จ่ายทัPงหมด 140 ราย

จํานวนเงิน
67,693.54
3,168,176.72
8,564,307.88
8,564,307.88

