หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 18122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขา
อยุธยา
กองบัญชาการกองทัพบก
พญาไท
ชลบุรี
ราชบุรี
ปราณบุรี
ปากช่อง
ปากช่อง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ขว.ทบ.
พบ.
มทบ.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
รวม 8 หน่วย

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
28,079.20
6,314.40
1,817,924.41
495,153.64
86,488.53
391,073.52
57,169.32
1,698,446.22
4,580,649.24

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 18122561
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

สาขา
ยะลา
พัทลุง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สตูล
ตลาดสันติสุข
หาดใหญ่
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
สงขลา
กระทรวงกลาโหม
กระบี่
ชลบุรี
สาขาหนองบัวลําภู
บุรีรัมย์
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ลําพูน
เลย
สงขลา
อุตรดิตถ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.47
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.42
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รร.กง.กง.ทบ.
วทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศศท.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.อ.ต.
สวพท.
สห.ทบ.
รวม 27 หน่วย

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
10,126.00
9,680.00
5,522.00
1,911.00
3,673.00
3,189.20
7,066.00
0.35
12,973.00
5,265.60
5,368.54
5,024.00
9,877.00
2,866.00
5,731.00
1,911.00
5,598.00
14,097.00
3,445.00
5,949.00
11,461.00
3,783.00
18,110.00
4,776.00
2,326.00
11,020.00
28,272.00
199,020.69

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 18122561
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นางรอง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
ศรีย่าน
พิษณุโลก
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพไทย
ลพบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ทุ่งสง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
งามวงศ์วาน
สระแก้ว
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
อุทัย-อยุธยา
นครพนม
นครพนม
นครศรีธรรมราช
ลําปาง
ลําพูน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
ช.11 พัน.602
ทภ.2
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.4
ป.72 พัน.721
ปตอ.1
พัน.บ.9
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ยย.ทบ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.3
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รร.ร.ศร.
วทบ.
ศปภอ.ทบ.1
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.พ.

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
0.01
19,289.06
43,826.75
50,000.00
64,471.97
67,165.19
135,000.00
70,403.74
49,835.61
106,297.05
101,000.00
230,000.00
119,505.80
100,466.09
180,601.57
33,757.62
75,604.88
26,000.00
28,292.44
87,582.73
1,000,000.00
64,000.00
87,000.00
200,000.00
138,000.00
130,000.00
127,400.10
42,555.60
45,280.26
139,683.67
313,108.74
198,000.00
6.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 18122561
ลําดับ
34
35
36

สาขา
ลําพูน
เลย
อํานาจเจริญ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.อ.จ.
รวม 36 หน่วย

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
212,219.28
64,862.16
151,698.18
4,502,914.50

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 18122561
ลําดับ
1

สาขา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
รร.ป.ศป.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
674.86
674.86
9,283,259.29

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 18122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พรณรงค์ จิ7วบํารุ ง
ร.ท. สุกฤษฏิB อาชวคุณ
พ.อ.(พิเศษ) เลือก ด่านสว่าง
ร.ท. พีรพัฒน์ กําลังดี
ร.ท. ไมตรี สุขพิทกั ษ์
พ.อ. ศิลปชัย บํารุ งกิจ
พ.ต. ปั ญญาวุฒิ ลิGมสุขวัฒน์
พ.ท.หญิง ศรี รัตน์ ฉุยฉาย
ร.อ. ชูชาติ พุม่ มาลา
ร.ต.หญิง สุนิสา พินสุวรรณ
จ.ส.อ. สุริยา ไกรวัน

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-07244-25
001-100-2016-00042-56
001-100-2004-01305-10
001-100-2004-10047-71
001-100-2004-11619-97
001-100-2004-02954-46
001-100-2011-00370-19
001-100-2004-05453-32
001-100-2004-12989-45
001-100-2004-04027-09
001-100-2009-00192-94

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 61
หน่วย

กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ขว.ทบ.
พบ.
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 11 ราย

จํานวนเงิน
28,079.20
6,314.40
1,817,924.41
341,602.50
153,551.14
86,488.53
391,073.52
68,299.81
1,130,979.91
499,166.50
57,169.32
4,580,649.24

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 18122561
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
ส.อ. พันธ์ศกั ดิB เต็มรัตน์
ส.อ. อําหมัด อิสลาม
ส.อ. อดุลย์ สาลีสุข
ส.ต. ไพโรจน์ พรหมณี
ร.อ. ปฐม คงแก้ว
ร.ต.ไกรฤทธิB ดูแก้ว
จ.ส.ต. นุสรณ์ หอยนกคง
ส.อ. สุธิวฒั น์ ปล้องใหม
ร.ต. สิ นชม คํามุงคุณ
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ พันมา
จ.ส.ท. อรรถโกวิทย์ โพธิBนาค
พ.ท. ภาสกร บูรณวนิช
ร.อ.ประเสริ ฐ พ้นภัยพาล
ส.อ. สุวรพร แดงนุย้
ร.ต. วินยั อุ่นศร
ร.ต. มนตรี ชานก
ส.อ. ไชยวัฒน์ พรหมอริ ยะสิ ทธิB
จ.ส.อ. บัญชา นาคสัน
จ.ส.อ. ประสงค์ วุน่ บุญชู
ร.ท. พงค์เดช โส๊ะสันสะ
จ.ส.อ. วีระศักดิB อาญาพิทกั ษ์
ส.ท. วิเชียร พรหมจรรย์
ร.ท. ทรงเกียรติ ศรี ประสงค์
พ.อ. ธนภัทร ตาปสนันทน์
พ.ท. ภาณุวฒั น์ เหมือนจ้อย
จ.ส.ท. นิกร แก้วพลกรัง
จ.ส.อ. ธีรวุฒิ ดาษไธสง
ร.ท. ทวีป ดีใจ
ร.อ. มิตรชัย สุขแป้ น
ร.ท. ฤทธิวธุ เมืองแก้ว
ร.ต. กิติพล เภาทอง
จ.ส.อ. ธนกร แสงสุรินทร์
พ.ท. สมรรถ นวกัณห์วรกุล

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00136-99
001-101-2014-00132-46
001-101-2015-00082-43
001-101-2016-00326-83
001-101-2018-00226-84
001-101-2006-00207-15
001-101-2007-00786-69
001-101-2012-00367-17
001-101-2009-00299-62
001-101-2018-00211-08
001-101-2018-00249-65
001-101-2005-01394-76
001-101-2005-01475-63
001-101-2016-00206-88
001-101-2005-00716-95
001-101-2007-00607-49
001-101-2007-00607-67
001-101-2007-00783-86
001-101-2007-00154-66
001-101-2018-00211-99
001-101-2018-00248-86
001-101-2018-00212-05
001-101-2010-00223-72
001-101-2012-00217-42
001-101-2014-00514-40
001-101-2006-00166-33
001-101-2007-00425-30
001-101-2013-00133-71
001-101-2005-00640-11
001-101-2013-00447-06
001-101-2014-00181-26
001-101-2006-00349-12
001-101-2005-01211-76

กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.42
มทบ.42
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
วทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศศท.
สง.สด.จว.ก.บ.

จํานวนเงิน
2,178.00
2,579.00
3,420.00
1,949.00
1,911.00
5,158.00
700.00
1,911.00
3,611.00
1,911.00
1,911.00
3,473.00
200.00
3,189.20
2,200.00
2,000.00
2,866.00
0.35
4,585.00
3,592.00
2,866.00
1,930.00
5,265.60
1,000.00
46.46
1,995.26
2,326.82
5,024.00
4,145.00
1,911.00
3,821.00
2,866.00
5,731.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 18122561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื#อบัญชี
ส.ท. โยธิน ขันทอง
จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ ธีรพงษ์พฒั นา
ส.อ. ดนัย ไพรเขต
พ.ต. ชาตรี สมานทอง
จ.ส.ต. อนุพงศ์ สงสาร
จ.ส.อ. สัณฐิติ อาจบุราย
จ.ส.อ. สุมิตร สมันชาติ
ร.ต. จิรวิทย์ จิรพัฒน์ชยั เดชา
ร.ต. ขมนัต พละศักดิB
ส.อ. ธีรพงษ์ วงศ์สง่า
พ.ต. สํารวม ธิมากุล
จ.ส.อ. ดิเรกฤทธิB ต๊ะคํา
พ.ต. สมพร ไชยวงศ์
ร.ต. คณิ น วินทะไชย
จ.ส.อ.สุนนั ท์ วงษ์ลา
ร.ท. กรกมล สุวรรณโณ
จ.ส.อ. พีร์พชร บัวคํา
จ.ส.อ. สุเทพ ใจทําดี
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ สุดสวาท
พ.ท. เกรี ยงศักดิB กานดา
พ.อ. จิระพงศ์ พงษ์ภกั ดี
พ.ท. บัญญัติ เบิกบานดี
พ.ท. บัณฑิต หงศุภรักษ์

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00232-94
001-101-2006-00354-25
001-101-2017-00074-28
001-101-2010-00445-05
001-101-2005-00342-05
001-101-2005-01108-97
001-101-2012-00370-80
001-101-2010-00310-51
001-101-2018-00225-78
001-101-2004-00153-62
001-101-2006-01118-31
001-101-2008-00085-44
001-101-2006-00598-50
001-101-2012-00476-98
001-101-2007-00086-42
001-101-2009-00060-13
001-101-2008-00513-33
001-101-2005-00075-66
001-101-2005-00260-57
001-101-2012-00139-92
001-101-2012-00341-17
001-101-2004-00522-75
001-101-2005-00202-84

สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.อ.ต.
สวพท.
สวพท.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 56 ราย

จํานวนเงิน
1,911.00
3,687.00
1,911.00
3,095.00
3,420.00
5,884.00
1,698.00
3,445.00
1,861.00
4,088.00
11,461.00
3,783.00
4,585.00
8,004.00
5,521.00
4,776.00
2,326.00
4,200.00
6,820.00
4,776.00
9,551.00
7,641.00
6,304.00
199,020.69

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 18122561
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. เจษฎา นิลบดี (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เจษฎา นิลบดี (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. คมกริ บ เที#ยงสูงเนิน
ส.อ. สุรศักดิB ศรี วชิ า
จ.ส.อ. สาธิต บุญชู (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วันศักดิB มุขกัง (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ไชยา แจ้งสว่าง (คํGาประกัน 2 ราย)
พ.ท. วรัตถ์ รุ่ งกลาง
ร.ต. ประพิศ ไม้งาม (คํGาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธีรโชติ คํGาคูณ (คํGาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ประวิทย์ จอมใจธิปิ (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. รุ่ งนิรันดร์ กันธาทิพย์ (คํGาประกัน 2 ราย)
ร.ต. โสม เถื#อนพรม
ส.อ. ปิ ยะมินทร์ อาจกล้า (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ แสนสุข
ร.ท. วิศรุ ต พยอมหวล
จ.ส.อ. เฉลิมชาติ พงษ์บา้ นไร่ (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรพงษ์ สุทธิขนั
จ.ส.อ. สรฤทธิB สิ รินกั ษัตร
จ.ส.อ. ปรี ชา ขุนพิลึกเรื องเดช
ร.ต. วรชยันต์ ธันยกรศิริกลู
พ.ท. รัตนา ไก่ฟ้า
พ.ท. บุญเชิด จงแจ้งกลาง
ส.อ. มนูญ อร่ ามเรื อง
จ.ส.อ. ธนกฤต หุ่นคํา
จ.ส.อ. สุริยา สุภาคํา
ส.อ. อาทิตย์ รังษา (คํGาประกัน 2 ราย)
พ.ท. เสฎฐวุฒิ จานศิลา
จ.ส.อ. สมชาย อําพันแสง (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สิ ทธิชยั จันทร์ด่านซ้าย (คํGาประกัน 2 ราย)
ร.ต. คมกฤษณ์ วัดวง (คํGาประกัน 2 ราย)
พ.ต. วิชาญ ฝอดสูงเนิน
จ.ส.อ. สุทศั น์ ภูริปิติโชตน์โภคิน (คํGาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00853-72
001-300-2018-00853-72
001-300-2018-00852-66
001-300-2018-00851-14
001-300-2018-00851-32
001-300-2018-00853-45
001-300-2018-00850-62
001-300-2018-00853-63
001-300-2018-00852-11
001-300-2018-00852-20
001-300-2018-00850-53
001-300-2018-00852-93
001-300-2018-00850-99
001-300-2018-00849-93
001-300-2018-00850-71
001-300-2018-00853-27
001-300-2018-00853-36
001-300-2018-00852-02
001-300-2018-00852-48
001-300-2018-00852-75
001-300-2018-00851-50
001-300-2018-00850-17
001-300-2018-00850-26
001-300-2018-00851-96
001-300-2018-00853-09
001-300-2018-00854-06
001-300-2018-00852-84
001-300-2018-00851-05
001-300-2018-00853-18
001-300-2018-00851-41
001-300-2018-00852-39
001-300-2018-00853-54
001-300-2018-00852-57

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
ช.11 พัน.602
ทภ.2
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.4
ป.72 พัน.721
ปตอ.1
พัน.บ.9
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.3
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รร.ร.ศร.
วทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.

จํานวนเงิน
0.01
43,826.75
19,289.06
50,000.00
64,471.97
67,165.19
135,000.00
70,403.74
55,196.00
51,101.05
49,835.61
101,000.00
230,000.00
119,505.80
100,466.09
100,000.00
80,601.57
33,757.62
75,604.88
26,000.00
28,292.44
400,000.00
600,000.00
64,000.00
87,000.00
200,000.00
138,000.00
130,000.00
127,400.10
42,555.60
87,582.73
139,683.67
45,280.26

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 18122561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื#อบัญชี
ร.ต. เดโช ขําเกิด
จ.ส.อ. จิรัฐิชยั สามารถ
พ.ต. ประสาน ยะคํา
จ.ส.อ. ม.ล. พงษ์ศกั ดิB เกษมสันต์ (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ม.ล. พงษ์ศกั ดิB เกษมสันต์ (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิษณุ โพธิชยั (คํGาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อมร ขันธวุธ (คํGาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ทรงพล คําภู

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00851-78
001-300-2018-00851-87
001-300-2018-00851-69
001-300-2018-00853-81
001-300-2018-00853-81
001-300-2018-00853-90
001-300-2018-00851-23
001-300-2018-00850-80

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 61
หน่วย

สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.อ.จ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 41 ราย

จํานวนเงิน
128,893.34
184,215.40
198,000.00
6.00
149,023.88
63,195.40
64,862.16
151,698.18
4,502,914.50

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบีGยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 18122561
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.ท. ถนอม สี หลิ#ง

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 61
หน่วย

001-500-2008-00112-71
รร.ป.ศป.
รวม เงินฝากเบีGยประกันล่วงหน้า 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 18122561 109 ราย
รวมสัง# จ่ายทัGงหมด 109 ราย

จํานวนเงิน
674.86
674.86
9,283,259.29
9,283,259.29

