หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สาขา
แจ้งวัฒนะ
นครราชสีมา
ปัตตานี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
พญาไท
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
สระบุรี
ศรีย่าน
สระบุรี
สุรินทร์
ทุ่งสง
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
อรัญประเทศ
อุดรธานี
นราธิวาส
ยะลา
สระบุรี
อุตรดิตถ์
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง พธ.พล.1รอ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
พบ.
พล.พัฒนา 2
พล.ร.9
พัน.ขส.22 บชร.2
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.111 พัน.1
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.13
ร.151 พัน.1
ร.152 พัน.3
รร.ม.ศม.
สง.สด.จว.อ.ต.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 23 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
382,618.08
29,473.91
89,035.69
91,743.61
167,667.55
258,042.97
58,493.14
82,535.38
1,394,333.98
309,914.22
45,764.95
143,857.01
1,313,406.91
7,998.75
15,737.78
10,178.90
6,083.29
22,090.33
70,270.32
190,948.93
185,148.84
33,347.90
570,990.36
5,479,682.80

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15112561
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

สาขา
แจ้งวัฒนะ
สนามเสือป่า
เมืองทองธานี
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
ชุมพร
หนองคาย
นราธิวาส
ถนนพิบูลสงคราม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
บุรีรัมย์
ประจวบคีรีขันธ์
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
ระยอง2
ลําพูน
สงขลา
สุโขทัย
สกลนคร
อํานาจเจริญ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง พธ.พล.1รอ.
ทภ.1
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.ข.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.จ.
สวพท.
รวม 26 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
8,600.00
1,508.00
700.00
7,400.00
8,000.00
28,042.00
6,952.80
11,410.48
15,543.00
8,448.00
1,100.00
13,823.00
6,495.00
10,425.00
4,890.00
2,700.00
6,476.00
2,200.00
2,770.00
3,267.00
1,000.00
4,500.00
2,350.00
2,714.00
9,914.00
4,200.00
175,428.28

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15112561
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

สาขา
งามวงศ์วาน
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเป้า
แจ้งวัฒนะ
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
ลพบุรี
ขอนแก่น
ราชบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
เชียงใหม่
น่าน
ย่อยบางบัว
ตรัง
ร้อยเอ็ด
ปราจีนบุรี
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
งามวงศ์วาน
ศรีย่าน
ชลบุรี
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กรม ทพ.44
ขว.ทบ.
ดย.ทบ.
ปตอ.1 พัน.6
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ป.
พล.ม.3
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.3 พัน.18
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.33
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.16 พัน.1
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.4
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รร.การบินทหารบก
รร.พธ.พธ.ทบ.
รร.ส.สส.
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.15 พล.ร.15
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สห.ทบ.

วันที่เช็ค : 15 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
80,000.00
354,534.83
51,924.61
90,000.00
30,000.00
300,000.00
531,602.93
120,000.00
33,845.63
258,000.00
60,000.00
200,000.00
200,000.00
270,000.00
126,226.70
65,631.46
28,305.38
63,288.19
474,573.56
135,000.00
276,421.64
193,000.00
52,927.63
30,000.00
40,000.00
109,761.74
331,469.29
42,062.00
30,741.96
37,959.52
90,197.28
300,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15112561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 32 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 15 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
5,007,474.35
10,662,585.43

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15112561
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. วิทยา สง่างาม
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ> ศรี เกษร
จ.ส.ต. วัชระพงษ์ พรมโสภา
ร.อ. ปราโมทย์ รุ่ งเรื อง
ร.อ. กิตติศกั ดิ> สิ ริพลวัฒน์
พ.อ.หญิง บุษราคัม พากเพียรทรัพย์
พ.ต. พงศ์ธร วิลาวรรณ
พ.ต. วิชยั นะโนนชัย
จ.ส.อ.สมยศ มาลัย
ร.ท. ณรงค์ฤทธิ> อุ่นธานี
ร.ท. ประสิ ทธิ> จาดเกิด
จ.ส.อ. สมัคร เชืGอสกล
จ.ส.อ. รัชชานนท์ อินทร์สุข
จ.ส.อ.ฐปกรณ์ ปานเพชร์
จ.ส.อ.ประพนธ์ ปานวงษ์
จ.ส.อ. ประยงค์ หนูทอง
จ.ส.อ. แผน ฤทธิชยั
จ.ส.อ. อุดม สื บจากน้อย
ส.อ. พัฒนพิศิษฎ์ เรื อนจันทร์
ร.ท. ราเชนทร์ ประเมินชัย
พ.อ. อานันทภัทร์ วงษ์ดนตรี
พ.ท. บุญศรี มาสิ ง
ส.ท. ปั ญญา บุตรดา
จ.ส.อ. สมหมาย มงคล
ส.อ. สามารถ หกขุนทด
ส.ท. จรัญ พันสอน
ส.อ. ชาติชาย ภูดี
ร.ท. จํารัส ปวงคํา
พ.ท. อภิศกั ดิ> ศรี เจียม
พ.ต. สํารวย สารี วงศ์
จ.ส.อ. รธีร์ทศั น์ บัวคํา
พล.ต. สราวุธ เมืองแมะ
พล.ต.หญิง กรวิกา สิ รสุนทร

วันที#เช็ค : 15 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00767-80
001-100-2004-03580-19
001-100-2006-00190-84
001-100-2004-01525-12
001-100-2011-00540-61
001-100-2004-01686-83
001-100-2004-03859-70
001-100-2004-04123-71
001-100-2004-11131-30
001-100-2004-01536-90
001-100-2004-10478-73
001-100-2004-05964-42
001-100-2004-07588-84
001-100-2004-10473-41
001-100-2004-10478-28
001-100-2004-10478-37
001-100-2004-10479-43
001-100-2004-08853-82
001-100-2011-00261-74
001-100-2004-12037-61
001-100-2004-06228-53
001-100-2004-02803-92
001-100-2014-00473-78
001-100-2004-05387-85
001-100-2012-00578-63
001-100-2012-00138-78
001-100-2013-00283-56
001-100-2014-00655-23
001-100-2004-02297-44
001-100-2004-12764-66
001-100-2004-09512-50
001-100-2004-12911-00
001-100-2004-09976-69

กอง พธ.พล.1รอ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
พบ.
พล.พัฒนา 2
พล.พัฒนา 2
พล.ร.9
พัน.ขส.22 บชร.2
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.111 พัน.1
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.13
ร.151 พัน.1
ร.152 พัน.3
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
สง.สด.จว.อ.ต.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
382,618.08
29,473.91
89,035.69
65,105.84
26,637.77
167,667.55
176,383.54
81,659.43
58,493.14
82,535.38
270,132.52
303,857.03
91,136.08
81,155.43
148,326.40
371,331.92
128,394.60
309,914.22
45,764.95
143,857.01
405,775.53
907,631.38
7,998.75
15,737.78
10,178.90
6,083.29
22,090.33
70,270.32
107,967.83
82,981.10
185,148.84
408,822.47
162,167.89

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15112561
ลําดับ
34

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) วรวุฒิ ทองศรี งาม

เลขที#บญั ชี
001-100-2012-00151-95

วันที#เช็ค : 15 พ.ย. 61
หน่วย

สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 34 ราย

จํานวนเงิน
33,347.90
5,479,682.80

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15112561
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. วิทยา สง่างาม
ร.อ. ปิ ยะฉัตร เอี#ยมสงวน
ส.ท. วีระพันธ์ อรัญวาสน์
ร.ต. นริ นทร์ ผ่องฤกษ์
ร.อ. สมพงค์ สุขสนวน
ร.ต. กมล วิรัชมาศโกมล
ร.ต. บัณฑิต พัชรเมธีกลุ
จ.ส.อ. สมชาย อินทร์อาํ นวย
พ.ต. นพดล เที#ยงตรง
พ.ต. สรศิลป์ สายเสมา
พ.ต. เดชา สนนุช
พ.ต. สันติพงศ์ เถื#อนแก้ว
ร.ต. ทวิช ถนอมเงิน
ร.ท. ชวลิต พลรังสิ ต
ร.ต. อุรา บัวชุม
ร.ต. ไชยา แก่นทรัพย์
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ> สุริวรรณ์
ร.ต. สุริยา แหวนทองคํา
ส.อ. สุรชัย บุญธรรม
พ.ท. พงษ์ศกั ดิ> มนตรี กลุ ณ อยุธยา
ร.อ. ดํารงค์ แจ่มวิจิตรโต
จ.ส.อ. พสิ ษฐ์ จินตวร
พ.ท. สุเทพ มูลยพิทกั ษ์พล
ร.อ. ภูมิ พิทกั ษ์พงษ์ไพศาล
พ.ต.ธรรมนูญ ด่อนชนะ
พ.ต. อนันต์ ภุมริ นทร์
พ.ต. ชัยพร จันทร์รัศมี
ร.ท. นุมาศ เผือกขํา
พ.ท. กฤตภาส มหาธนะธร
พ.ท. ชยพล โชคจิรบวรเดช
ร.ต. โอภาส บุญมาตย์
จ.ส.อ. ชาคร จิตรอักษร
ร.ต. ทศรฐ ราชวัตร

วันที#เช็ค : 15 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00572-93
001-101-2008-00901-01
001-101-2018-00213-66
001-101-2012-00216-90
001-101-2018-00200-75
001-101-2005-00535-47
001-101-2018-00199-72
001-101-2018-00199-81
001-101-2005-00597-09
001-101-2011-00396-09
001-101-2018-00203-12
001-101-2018-00203-21
001-101-2005-00596-93
001-101-2005-00597-63
001-101-2015-00010-46
001-101-2005-00463-61
001-101-2007-00448-02
001-101-2009-00562-21
001-101-2008-00809-28
001-101-2004-00396-09
001-101-2010-00276-05
001-101-2016-00391-81
001-101-2005-01298-22
001-101-2006-00241-28
001-101-2006-00184-82
001-101-2010-00376-84
001-101-2005-00570-11
001-101-2011-00289-68
001-101-2018-00207-92
001-101-2006-00428-87
001-101-2006-01066-53
001-101-2018-00204-91
001-101-2008-00640-81

กอง พธ.พล.1รอ.
ทภ.1
ทภ.1
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.บ.

จํานวนเงิน
8,600.00
908.00
600.00
700.00
2,200.00
5,200.00
7,300.00
700.00
5,100.00
300.00
4,100.00
800.00
1,300.00
2,600.00
2,300.00
2,216.00
3,000.00
6,000.00
326.00
300.00
200.00
6,452.80
5,705.61
5,704.87
9,551.00
5,992.00
5,582.00
2,866.00
1,100.00
8,310.00
4,815.00
698.00
6,495.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ขันทอง มากทอง
จ.ส.อ. วิชาญ คงหอม
จ.ส.อ. ลาน ประดิษฐสุข
พ.ต. วีระพงษ์ โพธิ>จนั ทร์
ร.ต. พิทยาธร น้อยยิมG
ร.อ. วินยั มณี ฉาย
ร.ต. ปรี ชา วงษ์ชาลี
พ.ต.สมชัย ปานประเสริ ฐ
จ.ส.อ. มานะศักดิ> ฉายศรี ศิริ
ร.ท. จรัญชัย มาลัยทอง
พ.ต. กิจจา ทองวงศ์
พ.ต. นวิธาน พรานบุญญฤทธิ>
จ.ส.อ. สมชาย มุ่งดี
พ.ต. สมัย สุธรรมมา
จ.ส.อ. สุเทพ ใจทําดี

วันที#เช็ค : 15 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00619-98
001-101-2009-00573-36
001-101-2018-00214-36
001-101-2012-00022-60
001-101-2008-00209-62
001-101-2005-00810-09
001-101-2007-00688-57
001-101-2006-00853-87
001-101-2008-00100-44
001-101-2006-00717-46
001-101-2011-00347-10
001-101-2006-00150-32
001-101-2005-00854-49
001-101-2016-00018-96
001-101-2005-00075-66

สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.ข.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.จ.
สวพท.
รวม เงินฝากเกิน 48 ราย

จํานวนเงิน
2,125.00
200.00
8,100.00
4,890.00
2,700.00
6,476.00
2,200.00
2,770.00
3,267.00
1,000.00
4,500.00
2,350.00
2,714.00
9,914.00
4,200.00
175,428.28

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15112561
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.หญิง ศศิวมิ ล สังข์ครุ ฑ
จ.ส.อ. ภาคภูมิ วรรณสิ ทธิ>
จ.ส.ต. จงรักษ์ สระสวย
จ.ส.ต. จีระศักดิ> แซ่ภู่
ส.อ. ธนากร รัตนมณี
ร.ต. เนรมิต สุขใจมิตร
ส.อ. บรรเจิด ขําประสาท
ส.อ. ธนาพล คําธิวงค์
ร.ท. ขุนไกร ก่อศิลป์
ร.ต. ชูชาติ ชุมพล
ร.ต. วิชิต ฉิ มปิ# น
พ.อ.(พิเศษ) นิคม อุดมเลิศวนสิ น
ส.อ. พงษ์สวัสดิ> สรรพสอน
จ.ส.อ. นิผล ถิรสุทธินนั ท์
จ.ส.อ. บรรจบ ฤทธิแรง
จ.ส.อ. ภูดิษ ธนะภูมิชยั
จ.ส.อ. สมบุญ มุสิกบัณฑิตย์
จ.ส.อ. สุวรรณ แตงนวน
ส.อ. นิเชษฐ์ กลิ#นมะลิ
จ.ส.อ. แมน ได้ลาภ
จ.ส.อ. สันติ ธัญญเจริ ญ
จ.ส.อ. พรชัย สิ มสิ นธุ์
จ.ส.อ. อดิตศักดิ> ดวงสงค์
ร.ต. วุฒิศกั ดิ> เพิ#มพูน
ร.ต. สันติภาพ สมบูรณ์
ส.อ. พงศ์พินิจ สุยะ
ร.อ.หญิง รุ่ งทิวา ณ วิเชียร
จ.ส.อ. วิเชียร นบนอบ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สังเสริ ม
ส.อ. อภิสิทธิ> สังข์ทอง
จ.ส.ต. ทศวรรษ เค้าเงื#อน
จ.ส.ต. มานะชัย สิ งห์คนอง
ส.อ. ปิ ยะพงษ์ เศษลือ

วันที#เช็ค : 15 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00760-64
001-300-2018-00752-78
001-300-2018-00752-87
001-300-2018-00752-96
001-300-2018-00753-02
001-300-2018-00759-77
001-300-2018-00757-00
001-300-2018-00756-76
001-300-2018-00760-28
001-300-2018-00754-27
001-300-2018-00760-19
001-300-2018-00760-55
001-300-2018-00754-54
001-300-2018-00758-34
001-300-2018-00758-43
001-300-2018-00758-52
001-300-2018-00758-61
001-300-2018-00758-70
001-300-2018-00756-94
001-300-2018-00759-31
001-300-2018-00759-86
001-300-2018-00757-28
001-300-2018-00757-37
001-300-2018-00758-16
001-300-2018-00758-07
001-300-2018-00757-91
001-300-2018-00760-73
001-300-2018-00753-93
001-300-2018-00758-98
001-300-2018-00759-04
001-300-2018-00757-46
001-300-2018-00757-55
001-300-2018-00757-64

กก.พธ.ทบ.
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
ขว.ทบ.
ดย.ทบ.
ปตอ.1 พัน.6
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ป.
พล.ม.3
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.33
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1

จํานวนเงิน
80,000.00
139,192.12
80,000.00
76,342.71
59,000.00
51,924.61
90,000.00
30,000.00
217,490.92
300,000.00
314,112.01
120,000.00
33,845.63
34,000.00
59,000.00
50,000.00
75,000.00
40,000.00
60,000.00
200,000.00
200,000.00
70,000.00
200,000.00
126,226.70
65,631.46
28,305.38
63,288.19
474,573.56
100,000.00
35,000.00
50,000.00
60,421.64
72,000.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื#อบัญชี
ส.อ. พิเชษฐ์ ดวงสมศรี
ส.อ. วุฒิพงษ์ เจียรนัย
ร.ท. คมกริ ช ชูเจริ ญ
ร.ต. เหมราช พงษ์สุวรรณ
จ.ส.อ. อนุวตั ร์ ลีGบุญส่ง
ร.อ. ประจักษ์ เหมือนแตง
ร.ต. ปรัชญา ปั ญญาโส
จ.ส.อ. วุฒิชยั คัดชา
จ.ส.อ. สมภาร แววตะคุ
จ.ส.อ. เอกภาพ สมอินเอก
จ.ส.อ. ประจวบ สมสายผล
จ.ส.อ.หญิง สุภาวดี คุม้ พล
ส.อ. ปิ ยวัฒน์ อินทร์มีสุข
ร.ต. สุทน อิ#มจิตร
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ> คุม้ กัน
จ.ส.อ. วีระ ภูมลี
พ.ท.หญิง กนต์ธร หมวดเหล็ก

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 15 พ.ย. 61
หน่วย

001-300-2018-00757-73
001-300-2018-00757-82
001-300-2018-00758-89
001-300-2018-00751-80
001-300-2018-00759-59
001-300-2018-00760-37
001-300-2018-00759-95
001-300-2018-00756-85
001-300-2018-00758-25
001-300-2018-00759-40
001-300-2018-00759-68
001-300-2018-00759-13
001-300-2018-00760-00
001-300-2018-00757-19
001-300-2018-00754-09
001-300-2018-00760-46
001-300-2018-00759-22

ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.4
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รร.การบินทหารบก
รร.พธ.พธ.ทบ.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.15 พล.ร.15
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 50 ราย
รวมเช็คเลขที# 15112561 132 ราย
รวมสัง# จ่ายทัGงหมด 132 ราย

จํานวนเงิน
50,000.00
44,000.00
193,000.00
52,927.63
30,000.00
40,000.00
109,761.74
100,000.00
55,000.00
31,841.54
104,627.75
40,000.00
42,062.00
30,741.96
90,197.28
37,959.52
300,000.00
5,007,474.35
10,662,585.43
10,662,585.43

