หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
สระบุรี
พญาไท
ศรีย่าน
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.1 รอ.
ป.6 พัน.23
ป.9 พัน.109
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.21
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.19
ร.2 พัน.1 รอ.
รพ.ค่ายอดิศร
รร.สร.พบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม 13 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
17,945.56
96,127.56
27,558.30
144,863.68
323,881.26
171,444.74
466,842.14
124,732.23
154,227.21
11,673.64
505,986.28
155,193.02
231,589.15
2,432,064.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สาขา
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก
งามวงศ์วาน
ขอนแก่น
พญาไท
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชุมแพ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
งามวงศ์วาน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ขอนแก่น
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
จบ.
พธ.ทบ.
พล.ม.3
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.6
ม.6 พัน.6
ม.7 พัน.14
มทบ.23
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
รร.พธ.พธ.ทบ.
วพม.
ศฝ.นศท.มทบ.23
สตน.ทบ.
รวม 16 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
3,248.00
14,518.00
21,300.00
10,146.00
7,833.00
1,347.00
5,235.00
13,068.00
5,731.00
16,821.00
1,911.00
2,484.00
1,771.00
10,049.00
5,824.00
1,911.00
123,197.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17122561
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
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ราชบุรี
ศรีย่าน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พญาไท
พญาไท
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
หาดใหญ่
สระบุรี
สระบุรี
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อุดรธานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
บุรีรัมย์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.14
กรม สน.พล.ร.9
ขกท.
ขว.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.11
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.3 พัน.3
ป.4
ปตอ.2 พัน.2
พบ.
พบ.
พล.พัฒนา 4
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.ปพ.รอ.
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.23
ร.23 พัน.4

วันที่เช็ค : 17 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
79,922.00
89,650.75
162,641.58
162,960.84
100,532.75
135,000.00
41,008.72
85,000.00
128,730.55
210,000.00
138,751.66
113,810.14
44,288.65
50,604.88
324,235.15
300,000.00
19,527.30
220,000.00
35,000.00
62,036.91
77,498.25
186,780.84
50,000.00
143,179.89
61,066.81
73,000.00
82,000.00
150,000.00
105,000.00
40,000.00
141,000.00
130,000.00
34,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17122561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

สาขา
กาญจนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ชลบุรี
นครนายก
ปราณบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
เตาปูน
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
น่าน
พัทลุง
แพร่
ฮอด
เลย
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.29
ร.6 พัน.3
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รร.จปร.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศร.พัน.1
ส.1
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.น.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ล.ย.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 53 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
300,000.00
97,881.49
35,000.00
481,480.48
90,000.00
130,000.00
60,973.95
178,367.69
110,000.00
48,000.00
103,424.76
75,000.00
244,272.93
87,767.98
38,018.16
80,718.68
148,358.77
186,076.53
78,000.00
79,016.34
6,429,585.43

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365420
ลําดับ
1

สาขา
งามวงศ์วาน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พธ.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 17 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
139,175.46
139,175.46
9,124,022.66

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 17122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื#อบัญชี
ร.อ. ธีรภัทร์ แก้วคํา
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ เจียนกลาง
ส.อ. วันชัย ทองเรไร
ส.อ. องอาจ สมเผ่า
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ มังกะโรทัย
จ.ส.อ. ชูศกั ดิH ยัญญลักษณ์
ร.ต. สมบัติ มาตรวงศ์
ร.ต. วิลยั สนามพล
พ.ท.จรัส แก้วดี
จ.ส.อ. เรื องยศ ทองหล่อ
จ.ส.อ. ทนุธรรม ทองอุดร
จ.ส.อ. สิ ทธิกร กากแก้ว
ร.อ. สงวน ทองลอย
จ.ส.ต..กรุ งธน ทองดอนน้อย
ร.อ. สาคร วงษ์สุรินทร์
ร.อ. ฉัตรเพชร เพิ#มสมบัติ
พ.ท.หญิง กรุ ณา ศันสนยุทธ
พ.ท. หญิง สุนิศา ศรี แตงอ่อน
ร.ท. สถิตย์ จุ่มผัด
ร.ท. จิรพงศ์ มโหฬาร

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-09890-13
001-100-2010-00360-48
001-100-2004-04121-04
001-100-2004-13219-06
001-100-2007-00388-66
001-100-2004-05476-22
001-100-2004-02813-55
001-100-2004-07710-07
001-100-2004-09170-25
001-100-2004-05218-55
001-100-2004-10655-96
001-100-2008-00270-63
001-100-2004-01446-74
001-100-2004-03266-94
001-100-2004-05843-13
001-100-2012-00335-44
001-100-2004-11132-91
001-100-2004-12550-01
001-100-2004-09243-17
001-100-2004-09539-66

วันที#เช็ค : 17 ธ.ค. 61
หน่วย

ช.1 รอ.
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.9 พัน.109
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.21
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.19
ร.19
ร.2 พัน.1 รอ.
รพ.ค่ายอดิศร
รร.สร.พบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 20 ราย

จํานวนเงิน
17,945.56
8,110.66
71,700.81
16,316.09
27,558.30
144,863.68
134,048.41
189,832.85
171,444.74
60,905.35
331,246.31
74,690.48
80,489.78
44,242.45
154,227.21
11,673.64
505,986.28
155,193.02
97,529.50
134,059.65
2,432,064.77

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 17122561
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. ชลธิศ กระแสร์ฉาย
พ.ท. อนุชา พันธุ์กอง
พ.ท. สมพบ สี สมุทร
พ.ต. จิตติ ขําสุวรรณ
ร.ต. ขุนไกร ก่อศิลป์
ร.ต. สมศักดิH นุ่มแป้ น
ร.ต. วิชิต ฉิ มปิ# น
ร.อ. สุรชัย การปลูก
ร.ต. ดํารงค์ อํานวย
ส.อ. พงษ์สวัสดิH สรรพสอน
พ.ต. ทรงวุฒิ เสมจร
ส.อ. เอกพงศ์ เหยือ# แสวง
ส.ท. ธีรเดช สุภาธรธรรม
ส.อ. วรวุธ ศรี พทุ ธา
จ.ส.ต. คุณารักษ์ สมประสงค์
จ.ส.ต. ลือชัย พาโสดา
จ.ส.ท. ทิวากร ปรัชญา
ส.อ. นพรุ จ ยิง# แสวงดี
จ.ส.อ. วิทยา ทุ่งจันทร์
จ.ส.อ. บุญโฮม จันทร์ดี
จ.ส.อ. สุทสั น์ ยางสวาสดิH
จ.ส.อ. สฤษดิH ประเสริ ฐสังข์
จ.ส.ท. ประภาส จันทะวิชยั
ส.อ. เอกพงษ์ เดชเจริ ญ
ส.ท. วิสุทธิศกั ดิH ศรี บุญเรื อง
จ.ส.อ. นิวฒั น์ สุขรี
ร.ต. บุตรดี ทัดเทียม
ร.ต. ปรัชญา ปั ญญาโส
พ.ท. บุญนํา ศรี วะอุไร
จ.ส.อ. สุขพันธุ์ ก่อเกิด
จ.ส.ต.หญิง นํRาผึRง จันทรศรี
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิH วาทโยธา
ส.อ. ถาวร สี ขวาพา

วันที#เช็ค : 17 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00347-08
001-101-2004-00192-25
001-101-2015-00043-53
001-101-2018-00232-67
001-101-2009-00008-06
001-101-2005-00833-99
001-101-2008-00461-82
001-101-2005-01009-06
001-101-2004-00190-67
001-101-2018-00227-54
001-101-2010-00614-50
001-101-2018-00246-28
001-101-2015-00119-91
001-101-2018-00227-90
001-101-2007-00481-81
001-101-2018-00227-63
001-101-2005-01424-07
001-101-2006-00127-07
001-101-2008-00081-64
001-101-2009-00216-05
001-101-2018-00227-72
001-101-2004-00084-69
001-101-2011-00227-33
001-101-2018-00227-81
001-101-2016-00241-34
001-101-2013-00382-28
001-101-2004-00452-57
001-101-2007-00278-50
001-101-2015-00271-50
001-101-2005-01086-34
001-101-2007-00494-09
001-101-2015-00304-73
001-101-2005-01302-35

กก.พธ.ทบ.
จบ.
จบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
มทบ.23
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รร.พธ.พธ.ทบ.
รร.พธ.พธ.ทบ.
วพม.
วพม.
วพม.
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23

จํานวนเงิน
3,248.00
8,787.00
5,731.00
2,961.00
5,349.00
4,203.00
8,787.00
5,521.00
2,714.00
1,911.00
2,866.00
2,999.00
1,968.00
1,347.00
2,942.00
2,293.00
698.00
3,381.00
5,158.00
3,133.00
698.00
5,731.00
8,350.00
8,471.00
1,911.00
2,484.00
50.00
1,721.00
5,712.00
3,057.00
1,280.00
2,102.00
3,722.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 17122561
ลําดับ
34

ชื#อบัญชี
ส.อ.มนัส ผกาแก้ว

วันที#เช็ค : 17 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00444-57

สตน.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 34 ราย

จํานวนเงิน
1,911.00
123,197.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17122561
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. คํารณ แสงมณี
จ.ส.อ. มานพ เขาแก่ง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สนธยา ศรี คาํ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เจษฎา บุญแท่น (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ประกอบ สิ นปรุ
จ.ส.อ. มานพ สาสนศิริ
พ.อ.(พิเศษ) เวชกร เลีRยงถนอม
จ.ส.อ. ชนะเดช พุม่ แตงอ่อน
จ.ส.อ. นุวฒั น์ ยอดรัก
จ.ส.อ. ไกรสร ชูเกิด
ส.ท. ธีรชัย สมร (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ปฏิพทั ธ์ เพ็งนอก (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ฤทธิรงค์ สิ งหแสนยาพงษ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนกฤต ขันโสม
ส.อ. สมยศ หลําเพ็ง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บัวลี ราชพลี
พ.ท. อรรถพล ชูอรุ ณ
ร.อ. วิษณุ พิมพ์หนู
จ.ส.อ. ธานนท์ นนทการ
พ.ต. เสริ มศักดิH ชังชะนา
จ.ส.อ. นโรดม กลํ#าใย
ร.ต. ณัฐพงษ์ ไชยนอก (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อมรเทพ แตงมณี (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปกิต สระดี
จ.ส.อ. ธนูศร สาริ บุตร
จ.ส.อ. นภสิ นธุ์ สถาวริ นทุ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สมศักดิH ไชยมณี
จ.ส.อ. แวดาโอ๊ะ ยีตา
จ.ส.อ. สําราญ แก่นหล่า
จ.ส.อ. รุ่ งอรุ ณ หาญสุวรรณ์
จ.ส.ต. ธีรศักดิH จงกลาง
จ.ส.อ. มาโนช จันทร์แพทย์รักษ์
จ.ส.อ. ณัฏฐพล จุหิรัญ

วันที#เช็ค : 17 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00845-86
001-300-2018-00841-33
001-300-2018-00847-53
001-300-2018-00847-62
001-300-2018-00848-78
001-300-2018-00848-87
001-300-2018-00845-13
001-300-2018-00843-55
001-300-2018-00839-85
001-300-2018-00839-76
001-300-2018-00846-38
001-300-2018-00846-47
001-300-2018-00849-57
001-300-2018-00849-39
001-300-2018-00848-96
001-300-2018-00847-44
001-300-2018-00848-14
001-300-2018-00849-20
001-300-2018-00849-11
001-300-2018-00848-23
001-300-2018-00840-09
001-300-2018-00839-21
001-300-2018-00839-30
001-300-2018-00845-22
001-300-2018-00849-75
001-300-2018-00843-82
001-300-2018-00845-59
001-300-2018-00845-68
001-300-2018-00847-35
001-300-2018-00848-50
001-300-2018-00848-69
001-300-2018-00842-67
001-300-2018-00847-71

กรม ทพ.14
กรม สน.พล.ร.9
ขกท.
ขกท.
ขว.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.11
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.3 พัน.3
ป.4
ป.4
ปตอ.2 พัน.2
พบ.
พบ.
พบ.
พล.พัฒนา 4
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.ปพ.รอ.
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.

จํานวนเงิน
79,922.00
89,650.75
113,330.45
49,311.13
162,960.84
100,532.75
135,000.00
41,008.72
85,000.00
128,730.55
110,000.00
100,000.00
138,751.66
54,002.42
59,807.72
44,288.65
50,604.88
200,000.00
124,235.15
300,000.00
19,527.30
110,000.00
110,000.00
35,000.00
62,036.91
77,498.25
138,536.82
48,244.02
50,000.00
72,337.81
70,842.08
61,066.81
73,000.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17122561
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. อรรถพล อุดมกูล
จ.ส.ต. ธีระพงษ์ อ้วนมะโฮง
ส.อ. ธีรยุทธ เที#ยงผดุง
ร.ต. พัลลภ สุขมีกลิ#น
จ.ส.อ. จเด็จ คําสาย
จ.ส.อ. พรเทพ ยีภ# ู่
ร.ท. ชาญยุทธ นวลหอม
ส.อ. ปั ญญา คําโต
ส.อ. อิทธิฤทธิH มูลศรี นวน
ส.ท. กิติพนั ธุ์ ทันโหศักดิH
จ.ส.อ. สุกิจ ผ่านกระโทก
ส.อ. นัฏฐินนท์ กองแก้ว
จ.ส.อ. ถวิล แย้มสรวลสกุล
จ.ส.ต. จรัสพงษ์ อินเพ็ญ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรชัย พรมจันทร์
จ.ส.อ. ประจวบ กําไธสง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมประสงค์ สนตะคุ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง ณัชชา ศิริสกุลกาญจน์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง ศรุ ตา ซึมกลาง (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.อ. พลกลิน อินทรณเดช
จ.ส.อ. ประสงค์ โปรยเงิน
จ.ส.อ. ธนาชาติ บุญวงษ์ศิริเกษม
จ.ส.อ. การัณยภาส วงษ์เวทย์
จ.ส.อ. ประจวบ จันทร์กระจ่าง
จ.ส.อ. คํารณ เถื#อนเหลือ
ร.อ. โสภณ เสื องาม
ร.ท. ณรงค์ชยั ศรี ฉายา
จ.ส.อ. ยศพล แก้วกันยา
จ.ส.อ. พิชิต ชาญเชี#ยว
จ.ส.อ. ปริ มณ พรมจันทร์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณัฐพงศ์ แสงเกิด (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ใบยา (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.อ. อนุชาติ กลิ#นฤทธิH (คํRาประกัน 1 ราย)

วันที#เช็ค : 17 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00847-26
001-300-2018-00846-29
001-300-2018-00846-01
001-300-2018-00846-10
001-300-2018-00849-02
001-300-2018-00843-73
001-300-2018-00841-51
001-300-2018-00841-60
001-300-2018-00841-79
001-300-2018-00841-88
001-300-2018-00840-54
001-300-2018-00839-94
001-300-2018-00839-67
001-300-2018-00847-17
001-300-2018-00848-05
001-300-2018-00846-65
001-300-2018-00846-74
001-300-2018-00846-83
001-300-2018-00846-92
001-300-2018-00845-40
001-300-2018-00849-66
001-300-2018-00843-00
001-300-2018-00844-43
001-300-2018-00847-99
001-300-2018-00845-77
001-300-2018-00849-84
001-300-2018-00841-42
001-300-2018-00841-97
001-300-2018-00847-80
001-300-2018-00848-41
001-300-2018-00846-56
001-300-2018-00845-31
001-300-2018-00848-32

ร.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.23
ร.23 พัน.4
ร.29
ร.6 พัน.3
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รร.จปร.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศร.พัน.1
ส.1
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.น.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ม.ส.

จํานวนเงิน
29,000.00
30,000.00
23,000.00
150,000.00
105,000.00
40,000.00
60,000.00
30,000.00
40,000.00
11,000.00
130,000.00
34,000.00
300,000.00
97,881.49
35,000.00
71,286.75
210,000.00
117,168.64
83,025.09
90,000.00
130,000.00
69,000.00
109,367.69
60,973.95
110,000.00
48,000.00
103,424.76
75,000.00
244,272.93
87,767.98
38,018.16
80,718.68
148,358.77

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17122561
ลําดับ
67
68
69

ชื#อบัญชี
ส.อ. พิทกั ษ์ ทองเย้า (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณัฐชัย แสงสว่าง
จ.ส.อ. เด่นชัย จิตหาญ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 17 ธ.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00847-08
สง.สด.จว.ล.ย.
001-300-2018-00845-95
สตน.ทบ.
001-300-2018-00845-04
สลก.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 17122561 123 ราย

จํานวนเงิน
186,076.53
78,000.00
79,016.34
8,984,847.20

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365420
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) หญิง เปรมวิภา ทองชํานิ

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00850-08

วันที#เช็ค : 17 ธ.ค. 61
หน่วย

พธ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 70 ราย
รวมเช็คเลขที# 54365420 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 124 ราย

จํานวนเงิน
139,175.46
6,568,760.89
139,175.46
9,124,022.66

