หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234567
ลําดับ
1
2
3

สาขา
แจ้งวัฒนะ
พนัสนิคม
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.1รอ.
บชร.1
ร.1 พัน.3 รอ.
รวม 3 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
1,341,854.89
929,468.86
976,452.18
3,247,775.93

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234567
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
ปัตตานี
นราธิวาส
พิษณุโลก
ปัตตานี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ยะลา
พิษณุโลก
สํานักราชดําเนิน
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ปัตตานี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
ช.3
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.3
ทน.4
ทภ.3
นรด.
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.พ.ล.
ป.3 พัน.3
ป.4
ป.4 พัน.104
ป.9
ป.9 พัน.109
พล.ร.15
พัน.ป.ศป.
พัน.สร.4
พัน.สห.31
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.152 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.3
ร.29 พัน.2
ร.4 พัน.3
ร.9
ร.9 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่เช็ค : 15 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
1,300.00
8,866.43
300.00
57.62
3,821.00
2,736.70
36,682.52
12,289.00
1,086.00
20,121.88
4,342.00
6,306.00
400.00
8,356.00
1,794.38
5,237.14
2,675.00
1,163.00
1,884.00
1,930.00
28,041.09
20,278.89
1,280.00
2,293.00
2,783.00
3,725.00
698.00
8,009.37
5,158.00
7,717.14
2,675.00
698.00
1,911.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234567
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

สาขา
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รพศ.4 พัน.1
รร.ป.ศป.
ศป.
ศปภอ.ทบ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.9 พล.ร.9
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 40 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
159.09
11,691.00
40,160.19
2,484.00
3,822.00
5,906.89
18,516.66
289,355.99

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234567
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
ยะลา
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ราชบุรี
นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
หล่มสัก
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ตาก
อุตรดิตถ์
ยะลา
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ปราณบุรี
ปัตตานี
สุรินทร์
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.47
ช.2 พัน.202
ทภ.2
พล.พัฒนา 1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สร.23 บชร.3
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.152
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.6
ศร.พัน.2
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ส.ร.
สสน.บก.ทบ.
รวม 18 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
82,350.83
102,000.00
102,236.71
99,000.00
35,000.00
70,000.00
169,536.53
100,000.00
96,537.51
330,000.00
43,591.73
45,000.00
68,612.15
228,000.00
80,000.00
155,661.95
53,609.76
21,672.58
1,882,809.75

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234567
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
พิษณุโลก
เชียงราย
ชลบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.13
พล.พัฒนา 3
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รวม 6 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 15 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
2,028.00
926.86
700.00
378.86
741.00
973.00
5,747.72
5,425,689.39

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234567
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พลอย บัวเชย
จ.ส.อ. นคร ไฝเพชร
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ ใยน้อย
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ รุ่ งไหรัญ
จ.ส.อ. สุปัน ศรี แพงมล
จ.ส.อ. วัฒนะ อดุลศิริ
พ.ท. สิ ทธิชยั ศิริเงิน
พ.ท. พีระศักดิ@ เสงี#ยมจิตต์
พ.ต. สุพิทย์ พรพัฒนายุทธ์
พ.ต. ทวีศกั ดิ@ แสงสว่าง
ร.ท. สุพจน์ ดีสวัสดิ@
จ.ส.อ. สมศักดิ@ สิ งห์แหลม
จ.ส.อ. อนุพนั ธุ์ ดีสิริ
ร.ท. มานพ ลอยถาดทอง
ร.ต. กวีวงษ์ โสภา

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-03861-82
001-100-2004-05696-60
001-100-2004-06860-64
001-100-2004-07217-92
001-100-2004-08657-04
001-100-2004-10978-78
001-100-2004-00867-96
001-100-2004-08233-82
001-100-2004-00282-42
001-100-2004-07506-24
001-100-2004-04991-58
001-100-2004-05025-22
001-100-2004-09178-21
001-100-2004-12481-53
001-100-2004-07514-01

วันที#เช็ค : 15 ธ.ค. 60
หน่วย

กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 15 ราย

จํานวนเงิน
44,350.24
117,903.63
742,690.01
125,307.33
161,663.19
149,940.49
290,105.10
124,578.59
168,549.56
74,633.10
197,257.78
9,373.50
64,971.23
781,311.95
195,140.23
3,247,775.93

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234567
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.อ. วิโชติ หมวกเปี ยะ
ร.ท. ธรรมธนกรณ์ คิดชนะ
จ.ส.อ. อํานาจ วงษ์ยอด
จ.ส.อ. มนตรี หัดเก็บ
พ.ต. กิตติศกั ดิ@ อินท่าทอง
พ.ต. สาธิต หารจันทร์
จ.ส.อ. สิ งห์คาร อุตพรหม
พ.อ.(พิเศษ) อนุสรณ์ สิ งห์โต
ร.ต. ประพันธ์ พุม่ โพธิ@
ส.อ. นคร บุญจุย้
พล.ท. เกืJอกูล อินนาจักร์
พ.ต. ดํารง แก้วฉิ มพลี
พล.ต. รเณศ อินทร์ยมิJ
พ.ท. อาทิตย์ สิ ทธิวงษา
ร.อ.ชัยธวัช โต๊ะทับทิม
จ.ส.อ. วิรุฬห์ศกั ดิ@ ศรี สุข
จ.ส.อ. สฤษฎ์ สุปัด
ร.ต. กิตติศกั ดิ@ พรหมประสิ ทธิ@
จ.ส.อ. อุดร ชัยภูนา
ร.ต. เสวียน ชํานิไกล
จ.ส.ต. สมยศ สิ นประเสริ ฐ
ส.อ. ศุภชัย กองสกุล (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. วันชัย บุญเฟื# อง
ส.ต. วีระพงษ์ โพธิขาว
พ.ต. สุรินทร์ ศิรินวล
จ.ส.อ. จีรพงษ์ พ่วงหงษ์
จ.ส.อ. ทนงศักดิ@ แสนอินทร์
จ.ส.ท. จักรพงษ์ อินมนตรี
ส.ท. ธวัชชัย แช่มชื#น
ส.ต. ธวัชชัย ตับไหว
จ.ส.ต. วรวุฒิ อ่อนอุดม
จ.ส.ท. ฉัตรชัย เทียมสี ฟ้า
จ.ส.อ. กฤษฎา ศรี วเิ ชียร

วันที#เช็ค : 15 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00495-96
001-101-2011-00098-57
001-101-2015-00233-12
001-101-2017-00279-81
001-101-2005-00409-41
001-101-2011-00310-78
001-101-2016-00151-36
001-101-2006-00131-22
001-101-2010-00065-32
001-101-2017-00290-22
001-101-2017-00249-66
001-101-2009-00360-69
001-101-2006-00632-06
001-101-2006-00551-64
001-101-2006-00820-70
001-101-2006-00237-49
001-101-2013-00284-52
001-101-2006-00394-49
001-101-2006-00506-19
001-101-2017-00277-50
001-101-2014-00475-99
001-101-2014-00466-88
001-101-2006-00043-28
001-101-2017-00294-57
001-101-2005-00841-03
001-101-2010-00099-00
001-101-2014-00473-68
001-101-2014-00026-66
001-101-2017-00290-86
001-101-2017-00136-05
001-101-2017-00280-32
001-101-2010-00051-71
001-101-2012-00227-50

กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
ช.3
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.4
ทน.4
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
นรด.
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.พ.ล.
ป.3 พัน.3
ป.4
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.9
ป.9 พัน.109
ป.9 พัน.109

จํานวนเงิน
1,300.00
3,630.00
2,466.00
2,770.43
300.00
57.62
3,821.00
104.70
1,911.00
721.00
33,500.00
3,182.52
5,024.00
1,349.00
1,200.00
4,716.00
1,086.00
5,776.00
3,357.01
5,770.00
3,357.87
1,861.00
4,342.00
6,306.00
400.00
5,158.00
1,187.00
50.00
1,911.00
50.00
1,794.38
2,293.00
2,866.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234567
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
ส.ท. วิโรจน์ ยัง# ยืน
ร.อ. สุรเชษฐ์ เงินสองสี
จ.ส.อ. อรรถพงษ์ ขวัญคง
ส.ท. กัณณ์กิตตินนั ท์ ลําลึก
ส.อ. ธนภัทร เหล็กเพชร
พ.อ. เชืJอชาย แสงทอง
ร.ท. เสน่ห์ โพธิ@ศรี
ร.ท. บุญส่ง โยธหะลักษณ์
ร.ต. รัตนะ อยูน่ #ิม
ร.ต. สมหมาย อินดี
จ.ส.อ. วีระพล ปรี เปรม
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ มิคะนุช
จ.ส.อ. นิตย์ ทามิน
จ.ส.อ. วีรพงษ์ ศรี อ่อนทอง
จ.ส.อ. เนตร ลําดับ
จ.ส.อ.หญิง ธัญญา เรขะรุ จิ
ส.อ. อานันนะชัย สุขฤทธิ@
พ.อ. ธวัชชัย นาคสุวรรณ
จ.ส.อ. ณรงค์ ชูชาลี
จ.ส.อ. นิมิตร ดุลย์ชาติ
ร.ต. เอกสิ ทธิ@ หมานสกุล
จ.ส.อ. สมพร วิโยทัย
ส.อ. สหรัฐ ดีใจ
จ.ส.อ. นิอบั ดุลรอเซ๊ะ แวซู
ร.ท. ชอบ รัตนะ
จ.ส.อ. จตุรงค์ บัวแก้ว
จ.ส.อ. สมชาย ผ่องถวิล
ส.อ. ทวิพฒั ิ ม่วงพิน
ร.ท. ซัพวิชญ์ คําเจริ ญ
ร.ท. เกรี ยงไกร เกตุสวัสดิ@
ส.อ. สรายุทธ บุญชู
ส.อ. ชัยพร เกิดศรี
ส.อ. ลิขิต ธาตุทาํ เล

วันที#เช็ค : 15 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00474-29
001-101-2017-00279-27
001-101-2017-00280-14
001-101-2017-00290-68
001-101-2017-00290-77
001-101-2017-00277-78
001-101-2017-00271-12
001-101-2017-00277-87
001-101-2005-01106-93
001-101-2012-00109-77
001-101-2005-01106-84
001-101-2006-00958-25
001-101-2007-00812-29
001-101-2011-00174-03
001-101-2017-00271-67
001-101-2005-00611-11
001-101-2006-00362-84
001-101-2017-00249-39
001-101-2006-01006-86
001-101-2013-00330-29
001-101-2017-00249-57
001-101-2017-00249-75
001-101-2010-00623-16
001-101-2014-00116-00
001-101-2008-00318-43
001-101-2014-00461-74
001-101-2017-00245-86
001-101-2010-00278-90
001-101-2008-00048-30
001-101-2014-00475-62
001-101-2017-00276-99
001-101-2017-00281-02
001-101-2017-00281-11

ป.9 พัน.109
พล.ร.15
พัน.ป.ศป.
พัน.สร.4
พัน.สห.31
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3

จํานวนเงิน
78.14
2,675.00
1,163.00
1,884.00
1,930.00
300.00
700.00
3,000.00
4,585.00
2,579.00
1,911.00
5,731.00
1,100.00
7,100.00
100.00
4.09
931.00
7,259.00
5,178.89
7,641.00
100.00
100.00
1,280.00
2,293.00
700.00
2,083.00
3,725.00
698.00
2,484.00
14.77
1,911.00
1,799.80
1,799.80

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234567
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
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ธานินทร์ ศักดิ@ศรี
ร.ต. ชัชวาลย์ ยาวิชยั
ร.ต. ธนยศ จันทร์ดาํ
จ.ส.ท. ชัชพิมุข เนียมนัด
จ.ส.ต. นพดล หยิบทรัพย์
ส.ท. นิชานนท์ พงษ์พิมาย
จ.ส.ต. ราเชนท์ วันทอง
ส.อ. อําพล มีอาํ นาจ
จ.ส.อ. ดิเรก คุม้ ทอง
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ทองเอี#ยม
ส.อ. ปโยธร ซาเสน
ร.ต. สุริยา นุชาญรัมย์
ร.ต.หญิง ธารทิพย์ กลิ#นสุวรรณ
จ.ส.อ. วีระ ปัJ นชื#น
พ.ท. ทองคํา วงษ์เพิก
พ.ต. บารมี สุวรรณฉวี
พ.ต. ประสงค์ นํJาจันทร์
จ.ส.อ. เศรษฐศักดิ@ เป้ าสกุล
จ.ส.อ. ธนาศักดิ@ กองแก้ม
จ.ส.อ. นิพจน์ บุญนิ#ม
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ยัง# ยืน
จ.ส.อ. สุรชาติ พูส่ ี ทอง
จ.ส.อ. มงคล น้อยประถม
จ.ส.อ. วรัฎฐิกาล ชมกุล
จ.ส.อ. นิภทั ร ชาวเวียง
ส.อ. ศุภปริ ญ ระวังถ้อย
ร.อ.ทัพพ์ถวิษณ์ สิ ริภาวัชญ์
จ.ส.อ. มานะ ศรี งาม
จ.ส.อ. วีระชัย อุดมศักดิ@
ส.อ. อภิรักษ์ อูปแก้ว
พล.ต. ธิติชยั ปรี ชา
พ.อ.(พิเศษ) อนุชา วงศ์ศรี ใส
พ.อ. พรเทพ ชิJนสุวรรณ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 15 ธ.ค. 60
หน่วย

001-101-2009-00576-91
ร.29 พัน.2
001-101-2008-00482-41
ร.4 พัน.3
001-101-2014-00476-87
ร.4 พัน.3
001-101-2017-00290-40
ร.4 พัน.3
001-101-2017-00290-31
ร.4 พัน.3
001-101-2017-00290-59
ร.4 พัน.3
001-101-2009-00375-18
ร.9
001-101-2013-00324-91
ร.9 พัน.2
001-101-2006-00253-58 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-101-2014-00476-50
รพศ.4 พัน.1
001-101-2014-00476-41
รพศ.4 พัน.1
001-101-2016-00045-74
รร.ป.ศป.
001-101-2009-00141-46
รร.ป.ศป.
001-101-2011-00153-71
รร.ป.ศป.
001-101-2016-00128-10
ศป.
001-101-2007-00199-03
ศป.
001-101-2017-00257-43
ศป.
001-101-2011-00061-42
ศป.
001-101-2004-00521-78
ศป.
001-101-2005-00233-51
ศป.
001-101-2006-00605-37
ศป.
001-101-2016-00110-79
ศป.
001-101-2017-00280-41
ศป.
001-101-2008-00831-56
ศปภอ.ทบ.3
001-101-2008-00515-82
ส.พัน.23 ทภ.3
001-101-2017-00215-61
ส.พัน.23 ทภ.3
001-101-2014-00468-55
ส.พัน.9 พล.ร.9
001-101-2005-00649-32
ส.พัน.9 พล.ร.9
001-101-2014-00474-10
ส.พัน.9 พล.ร.9
001-101-2014-00474-92
ส.พัน.9 พล.ร.9
001-101-2006-01001-18
สง.ปรมน.ทบ.
001-101-2008-00078-82
สง.ปรมน.ทบ.
001-101-2011-00068-87
สง.ปรมน.ทบ.

จํานวนเงิน
5,158.00
1,396.00
15.14
1,911.00
2,484.00
1,911.00
2,675.00
698.00
1,911.00
78.14
80.95
3,954.00
3,534.00
4,203.00
8,157.00
1,047.00
5,642.56
5,654.00
4,585.00
5,270.00
2,313.63
2,866.00
4,625.00
2,484.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
3,821.00
96.75
78.14
9,857.00
5,253.00
14.35

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234567
ลําดับ
100
101

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) พัลลภ รัตนอุดม
พ.อ.(พิเศษ) สุธี กอรี

เลขที#บญั ชี
001-101-2012-00163-42
001-101-2016-00212-98

วันที#เช็ค : 15 ธ.ค. 60
หน่วย

สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 101 ราย

จํานวนเงิน
3,338.00
54.31
289,355.99

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234567
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ทิวา รอดศรี เสน
จ.ส.ท. สมประสงค์ ทุมกลาง
พ.อ. กฤษพล แก้วอุ่นเรื อน
ร.ท. วิมลศิลป์ สุขหนองบึง
จ.ส.อ. สุชาติ บุญเสริ ม
พ.ต. ศราวุธ มุณี
ร.ต. พีรยศ บัญชาจารุ ภรณ์
จ.ส.อ. ประกาล รักษาภักดี
จ.ส.อ. สมชาย รักษาวงค์
จ.ส.อ. อานันท์ บัวเมือง
ร.ท. ณรงค์ มีหิรัญ
จ.ส.อ. พิทยา วิทยะเมธาคินทร์
ส.อ. จักรกฤษณ์ ม่วงป่ า
จ.ส.อ. ทีปกร สนมฉํ#า
จ.ส.ท. พีระศักดิ@ ลาลู่
จ.ส.อ. เชาวลิต ออกแมน
จ.ส.อ. บุญมี สุพร
ส.อ. ปิ ยะพล นามวงศ์
จ.ส.อ. ปุณณพัฒน์ ปั ญญาสราวุธ
พ.อ. สนิท บุญราศรี
พ.ท. สมศักดิ@ จินดาศรี
ส.อ. สุรศักดิ@ แสงเดือนส่องหล้า
จ.ส.อ. มนตรี บุญส่ง

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01347-58
001-300-2017-01350-12
001-300-2017-01348-55
001-300-2017-01346-51
001-300-2017-01350-30
001-300-2017-01348-73
001-300-2017-01347-67
001-300-2017-01348-00
001-300-2017-01347-85
001-300-2017-01347-30
001-300-2017-01347-94
001-300-2017-01347-49
001-300-2017-01348-28
001-300-2017-01348-37
001-300-2017-01346-33
001-300-2017-01348-82
001-300-2017-01346-88
001-300-2017-01346-79
001-300-2017-01348-91
001-300-2017-01349-70
001-300-2017-01350-03
001-300-2017-01349-98
001-300-2017-01346-42

วันที#เช็ค : 15 ธ.ค. 60
หน่วย

กรม ทพ.47
ช.2 พัน.202
ทภ.2
พล.พัฒนา 1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สร.23 บชร.3
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.152
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.6
ร.6
ศร.พัน.2
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 23 ราย

จํานวนเงิน
82,350.83
102,000.00
102,236.71
99,000.00
35,000.00
70,000.00
111,536.53
58,000.00
100,000.00
96,537.51
180,000.00
110,000.00
40,000.00
43,591.73
45,000.00
68,612.15
200,000.00
28,000.00
80,000.00
155,661.95
41,417.30
12,192.46
21,672.58
1,882,809.75

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบีJยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 49234567
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื#อบัญชี
พ.ท. รัชกฤช อาจศรี
จ.ส.อ. คําชื#น คําภิรมย์
จ.ส.อ.โชคชัย พุม่ สง่า
ส.อ. พงศกร สายจิตร
พ.ต. จํานงค์ ชัยสุวรรณ์(ธ.เชียงราย)
พ.ต.หญิง ไตรรัตน์ วงศ์กนั ยา (กูร้ ่ วม)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 15 ธ.ค. 60
หน่วย

001-500-2006-00563-28
กง.ทบ.
001-500-2005-00436-08
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2004-00417-53
บ.มทบ.13
001-500-2008-00284-02
พล.พัฒนา 3
001-500-2013-00070-49
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
001-500-2013-00060-04
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รวม เงินฝากเบีJยประกันล่วงหน้า 6 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234567 145 ราย
รวมสัง# จ่ายทัJงหมด 145 ราย

จํานวนเงิน
2,028.00
926.86
700.00
378.86
741.00
973.00
5,747.72
5,425,689.39
5,425,689.39

