หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495958
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
ราชบุรี
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พะเยา
เตาปูน
งามวงศ์วาน
ปัตตานี
พนัสนิคม
พญาไท
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สํานักราชดําเนิน
สระบุรี
สกลนคร
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
ทุ่งสง
สํานักราชดําเนิน
สระแก้ว
อุดรธานี
ปัตตานี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
นครนายก
ชัยภูมิ
ราชบุรี
สระบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 4
ขว.ทบ.
ทน.2
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พล.ร.15
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.8
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.153 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.จปร.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

วันที่เช็ค : 16 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
58,982.30
39,722.81
600,714.09
16,517.58
19,752.31
49,244.72
364,005.64
105,807.30
12,742.97
36,320.17
41,102.53
9,990.87
61,190.72
206,293.39
57,351.51
200,684.01
194,836.02
203,271.13
193,897.14
18,945.46
93,589.92
295,491.96
3,212.16
38,424.83
105,716.98
71,963.74
22,086.60
656,012.87
70,975.22
7,482.28
52,020.63
2,242,717.15
244,870.07

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495958
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
รวม 33 หน่วย

วันที่เช็ค : 16 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
6,395,937.08

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495958
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
สุไหงโก-ลก
เลย
เพชรบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
พญาไท
น่าน
เพชรบุรี
น่าน
เพชรบุรี
เลย
เลย
น่าน
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
ปราณบุรี
สนามเสือป่า
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พะเยา
ยโสธร
ลําปาง
เลย
สระแก้ว
สตูล

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
กรม ทพ.21
บ.มทบ.15
บ.สง.สด.จว.ฉ.ช.
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.2 พัน.15
มทบ.15
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รร.นส.ทบ.
ศศท.
ศสร.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ต.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 16 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
2,411.00
1,675.00
10,796.00
6,815.00
6,306.00
3,722.00
8,818.44
5,916.00
4,529.00
2,293.00
4,012.00
2,866.00
2,084.29
8,673.00
1,984.42
4,394.00
4,652.00
7,049.00
4,342.00
8,405.00
3,914.33
5,969.00
4,585.00
3,114.00
119,325.48

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495958
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
ราชบุรี
กาญจนบุรี
พญาไท
ราชบุรี
พนัสนิคม
ลพบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
ปากช่อง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
ขอนแก่น
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
อุดรธานี
ตรัง
เทิง
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
นครนายก
กระทรวงกลาโหม
เพชรบูรณ์
พิจิตร
สมุทรปราการ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ช.11
ป.9 พัน.109
พบ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.บ.21
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.พัฒนา 1
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.7 พัน.14
มทบ.12
มทบ.14
ร.13
ร.15 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.5 พัน.1
รพ.รร.จปร.
ศศท.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.ส.ป.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 16 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
72,946.33
60,000.00
38,927.64
88,140.57
106,066.30
100,000.00
156,721.01
194,333.06
125,611.56
100,000.00
24,000.00
49,840.47
155,848.86
76,476.36
68,785.81
120,000.00
272,000.00
60,000.00
106,000.00
100,000.00
43,044.25
132,000.00
120,000.00
139,761.78
2,510,504.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495959
ลําดับ
1
2

สาขา
สนามเป้า
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ดย.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 16 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
203,656.61
152,110.51
355,767.12
9,381,533.68

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495958
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. สมเกียรติ กลีบนิล
จ.ส.อ. สุวชิ ยั จากผา
พ.ท. เจษฎาภรณ์ สุจิตธนานนท์
ร.ต. สุชาติ ทรงเจริ ญ
จ.ส.อ. ปั ญญา ชํานาญรบ
ร.ท. ธงชัย ชมในใจ
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ เชืEอศักดิGเสรี
จ.ส.อ. อนันต์ หล้าเครื อ
ส.ท. วีรยุทธ์ มากรอด
ส.ท. ธันวา ยอดแก้ว
ส.อ. นิมิตร ประดิษฐ์งาม
ส.ท. ธีระนันท์ สาสาย
จ.ส.อ. วรพัทธ์ ชัยมุสะโรจน์
พ.อ. พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ
จ.ส.อ. ประภาส เนียมหอม
จ.ส.อ. เทพประทาน เลิกกระโทก
ส.อ. อิทธิพล สะเทียนรัมย์
ร.ท. อรชุน แสงมณี
ร.ท. วิรัตน์ เอี#ยมระหงษ์
ร.ท.ไกรสิ ทธิG สุริยวิทยะ
จ.ส.อ. มานะ คําสอน
ส.อ. ปา พรมสาย
ร.ต. สมเจษฎ์ แก้วนิคม
พ.ต. ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล
จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์ ฟูเชืEอ
จ.ส.อ.จรัญ คงจิRว
ส.ท. ธงชัย ไชยสูงเนิน
ส.อ. เดชา พรมพัฒน์
ส.ท. ณรงค์ศกั ดิG สัจจะ
ร.อ. สมพร หนูสนิท
ร.ท. ชาญยุทธ กระจ่างสุด
ร.ต. ปิ ยะมิตร ตาลทอง
ร.ต. ถาวร ยอดสุข

วันที#เช็ค : 16 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09999-95
001-100-2004-10421-15
001-100-2004-07014-06
001-100-2004-04056-81
001-100-2004-05584-51
001-100-2013-00199-78
001-100-2004-04922-16
001-100-2004-10942-97
001-100-2014-00145-47
001-100-2015-00088-37
001-100-2013-00113-47
001-100-2004-01572-98
001-100-2004-10114-70
001-100-2004-06140-21
001-100-2004-01206-65
001-100-2005-00248-83
001-100-2013-00054-43
001-100-2004-11973-54
001-100-2004-06727-88
001-100-2004-05614-28
001-100-2004-04233-22
001-100-2008-00014-90
001-100-2004-06222-33
001-100-2004-03286-01
001-100-2004-02390-33
001-100-2004-12172-69
001-100-2015-00265-23
001-100-2012-00238-02
001-100-2016-00192-85
001-100-2004-09738-18
001-100-2004-12242-96
001-100-2004-00047-01
001-100-2004-05637-36

กง.ทบ.
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 4
ขว.ทบ.
ทน.2
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พล.ร.15
พล.ร.15
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3

จํานวนเงิน
58,982.30
39,722.81
600,714.09
16,517.58
19,752.31
49,244.72
364,005.64
105,807.30
9,632.72
3,110.25
36,320.17
41,102.53
9,990.87
61,190.72
206,293.39
21,672.64
35,678.87
200,684.01
194,836.02
203,271.13
193,897.14
18,945.46
93,589.92
252,683.98
3,233.64
39,574.34
3,212.16
35,955.85
2,468.98
20,688.57
9,481.33
11,833.87
15,975.09

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495958
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื#อบัญชี
ร.ต. สง่า เมฆสงค์
จ.ส.อ.จรัญ สุขสวัสดิG
จ.ส.อ. วุฒิชยั ไกรสิ งห์
จ.ส.อ. ศักดา รักษายศ
จ.ส.ท. สุทิน ต๊ะมัง
จ.ส.ท. ชัยเจริ ญ เมฆจินดา
จ.ส.ท. เอกชัย บุญแก้วคง
จ.ส.ท. เกียรติวฒ
ุ ิ แก้วรุ่ งเรื อง
พ.ท.หญิง สุภทั รี นิรัติศยั
พ.อ.สาโรช ธรรมปรี ชา
จ.ส.อ. ธีรศักดิG อินทรแหยม
จ.ส.อ. เชาวลิต บํารุ งกลาง
จ.ส.อ. ประยุทธ คําบุญเรื อง
จ.ส.อ.อโนทัย พบครุ ฑ
จ.ส.อ. ประเมศฐ์ เจริ ญปั ญญาวิทย์
พล.ท. ไพโรจน์ ทองมาเอง
พล.ต. เกรี ยงไกร จิตพากเพียร
พล.ต. พัฒนพงศ์ ยีส# ารพัฒน์
พ.ท.หญิง ฉันทนัทร์ บุตรแสน

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-08929-02
001-100-2004-04654-52
001-100-2004-07613-65
001-100-2007-00357-99
001-100-2007-00083-51
001-100-2007-00356-29
001-100-2008-00125-02
001-100-2009-00431-94
001-100-2004-11392-53
001-100-2004-05181-98
001-100-2004-06859-77
001-100-2004-03171-55
001-100-2004-10210-51
001-100-2004-02566-78
001-100-2004-06529-60
001-100-2004-05850-84
001-100-2004-06827-67
001-100-2004-11932-79
001-100-2004-01896-68

วันที#เช็ค : 16 พ.ค. 61
หน่วย

ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.จปร.
รร.จปร.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 52 ราย

จํานวนเงิน
14,924.21
9,853.04
7,300.06
1,747.29
1,561.05
4,932.13
3,747.33
3,673.01
71,963.74
16,891.04
5,195.56
415,044.12
240,968.75
70,975.22
7,482.28
2,045,923.03
196,794.12
244,870.07
52,020.63
6,395,937.08

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495958
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. ไพบูลย์ ยางศรี
ส.อ. สมคิด นนทะโคตร
ร.ต. ประดับ แดงประดับ
จ.ส.อ. สุรชัย สางห้วยไทร
จ.ส.อ. ธนพงษ์ บุญวัฒน์
จ.ส.อ. ไชยยันต์ เขียวชอุ่ม
จ.ส.ต.หญิง อรพิน ทองจันอับ
ส.ท.หญิง อรวรรณ บุญทวี
พล.อส. อดิพฒั น์ ระมัง# ทอง
ส.อ. ปรี ดี ศรี อรัญ
ส.อ. วุฒิชยั ใหม่ยะ
ส.ท. ธนภัทร ไชยอิน
จ.ส.อ. เฉลิมพล พูลพิพฒั น์
จ.ส.ท. มานะ ดนตรี
ส.อ. มานพ ชุนฬหวานิช
ส.อ. วิษณุ ศรี วสิ ุทธินนั ท์
ส.อ. กนกพล อรชร
พล.อส. อธิศกั ดิG ถาวร
จ.ส.อ. อนุชิต ยาธนะ
จ.ส.อ. มนต์ชยั ไชยมงคล
พล.อส. ทัตพงศ์ ยาใจ
จ.ส.ต. ผจญ มัน# เหมาะ
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ สุทธิวงษ์
จ.ส.อ. อนากร กลมสิ ริทรัพย์
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิG เป็ นเรี ยบร้อย
จ.ส.อ. ลือชัย วงศ์ลา
จ.ส.ต.หญิง สุภาวดี ไชยสลี
จ.ส.อ. ประทีป ทองคํา
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิG ตันเจียง
ร.ต. สมโภชน์ หวังกุศล
จ.ส.อ. ตรี วธั น์ สมบัติพานิช
พ.อ.(พิเศษ) สุดยอด พรมแก้ว
ร.ต. บุญยืน คงวัฒนา

วันที#เช็ค : 16 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00661-50
001-101-2011-00154-50
001-101-2008-00427-33
001-101-2005-01064-32
001-101-2006-00165-18
001-101-2008-00734-05
001-101-2018-00067-01
001-101-2018-00066-95
001-101-2018-00066-86
001-101-2014-00487-38
001-101-2018-00070-38
001-101-2018-00070-47
001-101-2005-01275-50
001-101-2006-00752-92
001-101-2005-00227-96
001-101-2010-00637-40
001-101-2018-00064-91
001-101-2018-00064-82
001-101-2018-00070-92
001-101-2018-00071-08
001-101-2018-00071-17
001-101-2014-00363-99
001-101-2017-00194-78
001-101-2018-00063-94
001-101-2017-00197-79
001-101-2018-00066-31
001-101-2018-00069-78
001-101-2008-00635-50
001-101-2018-00079-04
001-101-2007-00486-59
001-101-2010-00542-29
001-101-2005-00250-21
001-101-2014-00492-32

กรม ทพ.11
กรม ทพ.21
บ.มทบ.15
บ.มทบ.15
บ.มทบ.15
บ.สง.สด.จว.ฉ.ช.
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
ศศท.
ศศท.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
2,411.00
1,675.00
2,714.00
2,171.00
5,911.00
6,815.00
2,484.00
1,911.00
1,911.00
698.00
1,861.00
1,163.00
15.32
3,167.29
1,117.00
1,387.83
2,200.00
931.00
1,911.00
2,094.00
1,911.00
1,210.00
2,388.00
931.00
2,293.00
4,012.00
2,866.00
217.00
1,867.29
4,585.00
4,088.00
722.06
16.96

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495958
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อํานาจ เชืEอแก้ว
จ.ส.อ. สันติ แย้มพันธุ์นุย้
พ.ท. สมสัก หาดสุด
จ.ส.อ. คํานึง อินทรประสพ
พ.ต. สาธิต ปั ญจมาส
พ.ต. สุวทิ ย์ น้อยอ้าย
ร.ท. จิรวัฒน์ บัวภา
ร.ท. บรรจงศักดิG ถาแก้ว
พ.ต.สุพจน์ ชัชวาลย์
ร.ต. ปั ญญา จันทะภาษี
พ.อ.เหมือนหมาย สิ ทธิศกั ดิG

วันที#เช็ค : 16 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00428-80
001-101-2014-00492-05
001-101-2018-00069-69
001-101-2006-00860-12
001-101-2005-01152-27
001-101-2005-01283-19
001-101-2005-00507-62
001-101-2011-00429-40
001-101-2005-01390-87
001-101-2005-00880-11
001-101-2005-00866-88

ศสร.
ศสร.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ต.
รวม เงินฝากเกิน 44 ราย

จํานวนเงิน
1,210.00
35.40
4,394.00
4,652.00
7,049.00
4,342.00
8,405.00
3,914.33
5,969.00
4,585.00
3,114.00
119,325.48

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495958
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
พ.ต. เกียรติศกั ดิG นาบุญ
ร.ต. กฤษฎา ศรี วเิ ชียร
จ.ส.อ. มนตรี นนทารักษ์
จ.ส.อ. ปิ โยภาส นิลฟัก
จ.ส.อ. ณัฐนนท์ สุพจนารถ
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ยิมE เยาะ
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ แก้วหล่อ
พ.ต. ชอบ เพ็งเหมือน
จ.ส.อ. รัตนไตร วทัญ\ู
จ.ส.อ. อนันต์ รวมทรัพย์
จ.ส.อ. ศรัณย์กร โคตุทา
จ.ส.อ. กัมปนาท เอี#ยมขํา
จ.ส.อ. พิษณุ เหลาแหลม
จ.ส.อ. วินตั น์ ไชยสงค์
ร.ต. นาวิก จินดาวงษ์
ร.ท. สุชาติ บุษย์ดีวงษ์
ร.ท. ปรวุฒิ นิติพจนานนท์
จ.ส.อ. สมหมาย ชํานาญกิจ
จ.ส.ท. เจษฎา คําศรี
จ.ส.อ. ชโลธร คล้ายแสงจันทร์
ร.ต. สุชาติ อรัญญเวศ
จ.ส.อ.หญิง หนึ#งฤทัย ตันติยะวงศ์ษา
จ.ส.อ. จุมพล คําหวาน
จ.ส.อ. ศรศักดิG มาพิทกั ษ์
จ.ส.อ. ภูวดล งามบุญฤทธิG
ร.อ. เยียน นิลนิยม

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 16 พ.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00275-90
ช.11
001-300-2018-00278-37
ป.9 พัน.109
001-300-2018-00276-60
พบ.
001-300-2018-00278-64
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
001-300-2018-00277-85
พัน.ซบร.21 บชร.1
001-300-2018-00276-06
พัน.บ.21
001-300-2018-00278-28
พัน.บร.กบร.ศบบ.
001-300-2018-00276-33
พัน.พัฒนา 1
001-300-2018-00277-58
พัน.สท.กส.ทบ.
001-300-2018-00277-94
พัน.สบร.23 บชร.3
001-300-2018-00277-12
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
001-300-2018-00276-15
ม.1 พัน.3 รอ.
001-300-2018-00276-97
ม.7 พัน.14
001-300-2018-00277-03
ม.7 พัน.14
001-300-2018-00277-21
มทบ.12
001-300-2018-00278-19
มทบ.14
001-300-2018-00278-00
ร.13
001-300-2018-00277-76
ร.15 พัน.4
001-300-2018-00277-67
ร.15 พัน.4
001-300-2018-00277-30
ร.17 พัน.4
001-300-2018-00276-79
ร.5 พัน.1
001-300-2018-00278-46
รพ.รร.จปร.
001-300-2018-00277-49
ศศท.
001-300-2018-00276-24
ส.พัน.11 พล.ม.1
001-300-2018-00276-88
สง.สด.จว.พ.จ.
001-300-2018-00278-55
สง.สด.จว.ส.ป.
รวมเช็คเลขที# 52495958 122 ราย

จํานวนเงิน
72,946.33
60,000.00
38,927.64
88,140.57
106,066.30
100,000.00
156,721.01
194,333.06
125,611.56
100,000.00
24,000.00
49,840.47
117,702.54
38,146.32
76,476.36
68,785.81
120,000.00
172,000.00
100,000.00
60,000.00
106,000.00
100,000.00
43,044.25
132,000.00
120,000.00
139,761.78
9,025,766.56

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 16 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495959
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เดโช กระดีทอง
ส.ท.หญิง เชอรี# แย้มสํารวล
พ.อ. ณัฐพงศ์ บัวทอง
ร.อ. ทวาย คล้ายคลึง

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00275-72
001-300-2018-00275-81
001-300-2018-00276-51
001-300-2018-00276-42

วันที#เช็ค : 16 พ.ค. 61
หน่วย

ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 30 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495959 4 ราย
รวมสัง# จ่ายทัEงหมด 126 ราย

จํานวนเงิน
173,656.61
30,000.00
45,024.21
107,086.30
2,866,271.12
355,767.12
9,381,533.68

