หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962304
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
น่าน
กาญจนบุรี
ร้อยเอ็ด
ศรีย่าน
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
อรัญประเทศ
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
น่าน
สระแก้ว
อรัญประเทศ
สระแก้ว
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
บุรีรัมย์
ขอนแก่น
ชุมแพ
อรัญประเทศ
กาญจนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
กรม สน.พล.ร.9
กอง สพบ.พล.ร.6
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.23
ป.6
พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.6
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.6
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.6
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.23
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.8
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
ร้อย ลว.ไกล 9

วันที่เช็ค : 20 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
11,981.00
8,120.00
9,233.00
5,350.00
14,624.87
4,234.48
4,342.00
10,413.25
1,911.00
93.14
814.00
1,086.00
51.26
5,427.00
20,242.00
4,031.00
2,311.64
25,064.78
6,343.00
10,997.73
16,330.00
4,071.00
2,866.00
5,903.00
11,615.00
7,298.00
2,866.00
27,917.00
22,330.98
2,675.00
83.42
2,675.00
14,139.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962304
ลําดับ
34
35
36

สาขา
แจ้งวัฒนะ
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
ศฝ.นศท.มทบ.23
ส.พัน.6 พล.ร.6
รวม 36 หน่วย

วันที่เช็ค : 20 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
1,175.66
3,821.00
4,419.00
276,856.21

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962304
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
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
เตาปูน
กระทุ่มแบน
ปราจีนบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
กาญจนบุรี
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
ปัตตานี
บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
นครพนม
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
พิษณุโลก
นครราชสีมา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เตาปูน
ปทุมธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.43
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.2 พัน.202
ทภ.1
ทภ.2
บชร.4
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ขกท.
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.6
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.31
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยก.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.153 พัน.2
ร.23 พัน.4
ร.25
ร.29 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศคย.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.

วันที่เช็ค : 20 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
186,559.93
356,471.74
110,000.00
76,862.87
44,511.14
64,000.00
100,000.00
112,159.38
500,000.00
110,000.00
80,000.00
207,710.80
63,072.56
100,834.43
57,000.00
80,000.00
108,605.50
495,010.59
180,000.00
98,000.00
331,138.33
83,242.56
108,716.03
250,000.00
170,000.00
59,001.03
576,010.32
120,000.00
384,058.30
115,973.90
202,039.96
89,891.95
106,490.36

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962304
ลําดับ
34
35
36
37
38
39

สาขา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
ปัตตานี
กําแพงเพชร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศป.
ศร.
ศร.
ส.1พัน.102
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ก.พ.
รวม 39 หน่วย

วันที่เช็ค : 20 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
332,558.55
63,075.01
262,553.85
100,000.00
55,636.90
77,750.59
6,618,936.58

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962304
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
ลพบุรี
กาญจนบุรี
ชุมพร
เชียงราย
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
กองพันป้องกันฐานบิน
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.ช.พ.
บ.จทบ.ช.ร.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.21
พัน.บ.41
ม.พัน.9 พล.ร.4
ร.23
ศฝยว.ทบ.
รวม 12 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 20 ก.พ. 61
จํานวนเงิน
1,035.14
688.00
54.00
304.00
128.86
717.00
528.00
790.00
672.00
187.86
941.00
58.00
6,103.86
6,901,896.65

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 50962304
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

วันที#เช็ค : 20 ก.พ. 61

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ. เทิดศักดิ; หน่อท้าว
จ.ส.ต. บรรจง บริ คุต
ส.อ. ชัยนริ นทร์ เตชะบุญ
ส.ท. ศุภกร เพชรพุก
ส.ท. ทรงวุฒิ รักษ์ไพรกิจ
ส.ท. สมชาย สร้อยศรี
จ.ส.ท. พีรวัส สว่างใจ
จ.ส.อ. สามภพ ไชยพร
ส.อ. บุญยัง ดอกแพง
ส.อ.ชัยยา ศรี วาส
จ.ส.อ.ไพสันต์ ภูหมอก
ส.อ. สุเวช ศรี คลัง
ร.ต. ภูเทพ บุญเพ็งรักษ์
จ.ส.อ. ณรงค์ มาเปลี#ยน
พ.อ.(พิเศษ) ยรรยง หงษ์จุย้
จ.ส.อ.ถนอม จันทะวิชยั
จ.ส.อ. คําชื#น คําภิรมย์
จ.ส.อ. สุขเกษม ใสเสริ ม
จ.ส.ท.วิชยั กัญญะโสภา
ส.อ. พิเศษพงศ์ โพธิ;หล้า
พ.ท.พรหมวิศเนตร สัตถาผล
พ.ต. วิรัตน์ เทพสุรินทร์
พ.ต. มานิตย์ คงศิริ
จ.ส.อ. ธีรยุทธ ทองหล่อ
ส.อ. มนต์ชยั ปานฮวด
ส.อ. อัครพล สามสี
จ.ส.อ. โกวิท คงสุคนธ์
จ.ส.อ. ดิเรก พาทีเพราะ
ส.อ. ทองคูณ เรื องทอง
ส.อ. ฤทธี โล่ห์นารายณ์ (คํNาประกัน 1 ราย)
พ.ท. พยัคฆพล คุม้ แสง
ร.อ.สุรศักดิ; ปั ญญาคํา
จ.ส.อ. ไพบูลย์ แสนชนะ

001-101-2013-00335-88
001-101-2018-00004-15
001-101-2018-00004-33
001-101-2015-00195-86
001-101-2018-00004-24
001-101-2018-00004-42
001-101-2006-00641-35
001-101-2007-00909-80
001-101-2018-00011-77
001-101-2004-00135-04
001-101-2004-00366-84
001-101-2004-00369-94
001-101-2017-00182-66
001-101-2011-00109-78
001-101-2004-00363-65
001-101-2004-00239-90
001-101-2004-00326-33
001-101-2005-00760-52
001-101-2007-00085-54
001-101-2008-00469-88
001-101-2004-00301-03
001-101-2005-00114-08
001-101-2005-00712-88
001-101-2006-01107-35
001-101-2018-00012-29
001-101-2018-00011-95
001-101-2006-00404-09
001-101-2004-00512-12
001-101-2004-00232-64
001-101-2014-00483-21
001-101-2007-00177-92
001-101-2004-00205-77
001-101-2004-00157-60

กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
ป.6
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.6
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.6
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21

จํานวนเงิน
1,911.00
2,293.00
1,911.00
2,044.00
1,911.00
1,911.00
3,248.00
2,961.00
1,911.00
1,931.00
3,993.00
3,309.00
2,866.00
2,484.00
8,043.82
1,234.05
5,347.00
562.01
2,171.00
1,501.47
4,342.00
3,248.00
105.25
5,540.00
1,520.00
1,911.00
93.14
814.00
1,086.00
51.26
5,427.00
5,158.00
4,432.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 50962304
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.อวยพล ดาผา
จ.ส.อ. สําราญ วงษ์สิงห์
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ ปั จฉิ มา
จ.ส.อ. ธงศักดิ; ดอนคอนขวา
พ.ต.ชัช แปลงสาร
จ.ส.อ.ธนเศฏฐ์ โคพระ
พ.ต. ลภณ ชินโคตร
พ.ต. ณัทประสงค์ เวียงสงค์
ร.ท. พงษ์ศกั ดิ; จรภักดี
ส.อ. บุญเปรื# อง เรื องยศ
ส.อ. ยุทธศาสตร์ โสภาวะนัส
ส.อ. ดนัย มัน# กลิ#น
ส.ท. ไกรสร เหลาภา
พล.อส. ณัฐวุฒิ จันโทรัตน์
พ.ต. สมโภชน์ ออกประโคน
ร.ต. ฉัตรชัย เอี#ยมวิจารณ์
พ.อ. สุเทพ ลานํNาเที#ยง
ส.อ. อมตะ วงศ์ลุน
จ.ส.ท. ประนอม นริ นยา
จ.ส.อ. วรากรณ์ สารี กิจ
ส.อ. วิทยา สท้านอาจ
ส.อ. สราวุธ พืNนชัยภูมิ
พล.อส. เดชชัย พงษ์จนั โอ
ส.ต. รัฐเดี#ยว กาสิ งห์
ร.ต. ถนอมศักดิ; สิ ลินทบูรณ์
ร.ต. เฉลิมฤทธิ; กุลากุล
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ; ปราบมาลัย
จ.ส.อ. กฤษขจร วงษ์รัตนะ
จ.ส.อ. นิคม พรหมแสง
พ.อ.(พิเศษ) ดุษิต ปุระเสาร์
ร.ท. เอกชัย ยานา
จ.ส.อ. วินยั ชนะพาห์
จ.ส.อ. สังเวียน ฤาชา

วันที#เช็ค : 20 ก.พ. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00232-46
001-101-2004-00260-58
001-101-2018-00010-89
001-101-2005-00392-64
001-101-2008-00142-08
001-101-2008-00269-66
001-101-2004-00513-55
001-101-2005-00358-79
001-101-2018-00002-48
001-101-2008-00307-10
001-101-2009-00005-41
001-101-2014-00188-70
001-101-2015-00237-65
001-101-2018-00002-39
001-101-2010-00147-71
001-101-2005-01327-10
001-101-2004-00338-27
001-101-2004-00303-98
001-101-2004-00348-80
001-101-2018-00012-83
001-101-2014-00315-70
001-101-2012-00286-93
001-101-2004-00298-51
001-101-2004-00306-71
001-101-2012-00237-13
001-101-2007-00484-00
001-101-2011-00411-63
001-101-2005-01472-80
001-101-2016-00056-52
001-101-2005-00924-67
001-101-2017-00298-55
001-101-2004-00463-99
001-101-2004-00541-30

ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.6
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
7,641.00
1,100.00
1,911.00
4,031.00
2,293.00
18.64
3,489.00
4,776.00
3,821.00
3,630.00
3,052.07
2,866.00
1,367.71
2,063.00
4,260.00
2,083.00
300.00
2,866.00
1,396.00
186.95
2,044.00
573.78
1,396.00
2,235.00
7,130.00
500.00
3,630.00
4,800.00
270.00
2,326.00
1,745.00
2,866.00
5,903.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 50962304
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

ชื#อบัญชี
พ.ต. ไพจิตร พลปั ถพี
จ.ส.อ. วนวิธ ศรี สืบสาย
ร.ต. อาคม ศรี พลัง
จ.ส.ต. ประยงค์ อรัญพูล
ส.อ.ประสิ ทธิ; ผลาเลิศ
พ.ท. คณิ ต ชิตทรงสวัสดิ;
จ.ส.ท. ดุสิต ปราบหนองบัว
ส.อ. ปริ ญญา แนวจําปา
ส.อ. สันติ สลับศรี
ส.อ. มังกร เนตรวงศ์
ส.ท. กิตติพงศ์ เพลงอินทร์
ร.ต. สง่า โอฐงาม
จ.ส.อ. ฉกรรจ์ แสงโชติ
จ.ส.อ. กานต์ ถิระกิจ
ส.อ. ปฎิพทั ธ์ ปั สสาสุ
ส.อ. อนุสรณ์ อ่อนทองหลาง
ส.อ. วัลลภ หนูแก้ว
ส.ท. พุทธา สุระชัย
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ ไชยพจน์
ร.ต. สนอง แสนทวีสุข
จ.ส.อ. ไพรัตน์ แก่นแก้ว
ร.ท. มนูน สายเพชร
จ.ส.อ. ชัชชล ชํานาญวงษ์
จ.ส.อ. ชนะภัย โพธิ;ทอง
จ.ส.ท. ณเรศ ธนบัตร
จ.ส.ต. คํารนท์ พรมบุตร
ส.อ. วินยั อุทกภัย คิมผล
ส.ต. วีระ สมานสุข
ร.ต. ทนงชัย แอบกลิ#นจันทร์
ร.อ. เสนีย ์ เชืNอกุณะ
ส.อ. ยอดรัก โพธิ;สนาม

วันที#เช็ค : 20 ก.พ. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00231-92
001-101-2018-00012-10
001-101-2004-00149-83
001-101-2004-00185-54
001-101-2004-00278-26
001-101-2018-00009-92
001-101-2018-00010-16
001-101-2017-00132-16
001-101-2018-00010-07
001-101-2018-00010-25
001-101-2018-00009-83
001-101-2012-00487-21
001-101-2006-00002-07
001-101-2016-00283-25
001-101-2014-00483-12
001-101-2017-00300-00
001-101-2018-00013-35
001-101-2018-00013-44
001-101-2009-00566-38
001-101-2005-01087-68
001-101-2009-00450-94
001-101-2005-01363-45
001-101-2009-00190-08
001-101-2012-00440-26
001-101-2014-00478-18
001-101-2014-00478-90
001-101-2012-00131-96
001-101-2018-00011-68
001-101-2005-01049-66
001-101-2004-00351-44
001-101-2004-00316-25

ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.8
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ศฝ.นศท.มทบ.23
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
รวม เงินฝากเกิน 97 ราย

จํานวนเงิน
7,832.00
3,783.00
4,623.00
2,675.00
2,866.00
18,423.00
2,579.00
2,235.00
2,293.00
400.00
1,987.00
6,247.00
4,298.00
5,992.00
60.98
1,911.00
1,911.00
1,911.00
2,675.00
83.42
2,675.00
1,911.00
2,484.00
3,821.00
2,102.00
3,821.00
12.66
1,163.00
3,821.00
3,256.00
1,163.00
276,856.21

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 50962304
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. ชํานาญ เส้งทับ
จ.ส.ท. ธรรศพงศ์ ก๊กแก้ว
จ.ส.อ. พงศ์เดชน์ โพธิสารพรสกุล
จ.ส.อ. อัมพร แบสิ# ว
จ.ส.อ. เชษฐ์ ไชยกิจ
ร.ท. ณพล เชืNอเมืองพาน
จ.ส.อ. ประวิทย์ สวัสดิ;วงศ์ไชย
จ.ส.อ. จุรพงษ์ พูลภักดี
จ.ส.อ. วิรัตน์ อามาตย์มนตรี
จ.ส.อ. ศิร ประดับกุล
ร.อ. เสรี กิตต์ วิณุราช
ร.ต. ณัฐพจน์ เลิกนุช
จ.ส.ต. ทองสุข นาชัยธง
จ.ส.อ. วิโรจน์ มากด่านกลาง
จ.ส.อ. ปรัชญา ชาญอนงค์สุข
พ.ต. วิชาญ ขําแจ้ง
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ; โพธิ;ทอง
จ.ส.ท. สมศักดิ; จูเมา
จ.ส.ต. ธนธรณ์ กางถัน
จ.ส.อ. อัฏนา นวลสะอาด
ส.อ. ประชา ถูกต้อง
พ.ท. จตุรงค์ จุฬากาญจน์
ร.อ. ฉัตรชัย นาคเสนา
จ.ส.อ. ปราโมทย์ บุญประถม
ส.อ. ดํารงค์ แจ้งบุญ
พ.อ. สุทธิศกั ดิ; นาคคงคํา
ร.อ.หญิง อาทิตยา เถาว์โท
ส.อ.หญิง บุญรักษา ผิวละออง
ร.ท. บุญเลี#ยม กรุ ดนาค
จ.ส.อ. สมภพ สมัครเขตรการ
จ.ส.อ. สําราญ หอมสุด
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ; พงษ์ศิลป์
ร.ต. ทรงยุทธ โสภาชัย

วันที#เช็ค : 20 ก.พ. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00100-13
001-300-2018-00101-56
001-300-2018-00100-95
001-300-2018-00101-01
001-300-2018-00102-62
001-300-2018-00103-32
001-300-2018-00100-22
001-300-2018-00099-29
001-300-2018-00104-20
001-300-2018-00100-86
001-300-2018-00100-68
001-300-2018-00100-59
001-300-2018-00100-31
001-300-2018-00099-92
001-300-2018-00100-04
001-300-2018-00102-26
001-300-2018-00103-23
001-300-2018-00102-17
001-300-2018-00103-87
001-300-2018-00102-99
001-300-2018-00102-80
001-300-2018-00102-08
001-300-2018-00101-92
001-300-2018-00101-83
001-300-2018-00101-74
001-300-2018-00099-01
001-300-2018-00099-74
001-300-2018-00099-65
001-300-2018-00102-53
001-300-2018-00102-35
001-300-2018-00102-44
001-300-2018-00099-56
001-300-2018-00103-78

กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.2 พัน.202
ทภ.1
ทภ.2
บชร.4
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ขกท.
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.6
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.31
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยก.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.153 พัน.2
ร.23 พัน.4

จํานวนเงิน
171,073.65
15,486.28
57,760.22
298,711.52
110,000.00
76,862.87
44,511.14
64,000.00
100,000.00
112,159.38
500,000.00
110,000.00
80,000.00
111,381.13
96,329.67
63,072.56
100,834.43
57,000.00
80,000.00
50,676.12
57,929.38
193,510.64
76,499.95
145,000.00
80,000.00
180,000.00
82,000.00
16,000.00
180,188.40
53,000.00
97,949.93
83,242.56
108,716.03

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 50962304
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. จีรศักดิ; หมื#นละม้าย
จ.ส.อ. เสน่ห์ เดชรุ่ ง
ร.ต. เฉลียว ทาบรรหาร
ร.ท. ไพบูลย์ พูลศรี
จ.ส.ต. อมร แสงตาล
พ.ต. จันทรักษ์ ชาติชาํ นิ
ร.ต.หญิง วาสิ นี มาลัยลอย
จ.ส.อ. กัมปนาท ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ มณี วงษ์
จ.ส.ท.หญิง ฐานิตาภรณ์ พลพิมพ์
ส.อ.หญิง ยุวรา พละสิ งห์
จ.ส.อ. ไพรพ โมฆรัตน์
จ.ส.อ. สุทธิกลุ นิโครธา
พ.ท. ตันติกร ทิพย์จุฑา
พ.อ.(พิเศษ) บัญชา เปี ยจําปา
จ.ส.อ. อุทยั บุญธรรม
จ.ส.อ. ปั ญญา พันธ์ดี
ส.ท. พงษ์ศกั ดิ; ศรี สมบัติ
จ.ส.อ. ธวัชชัย อินอุ่นโชติ
ร.อ. พุฒิพฒั น์ รวีไตรศักดิ;
พ.ท. สุเทพ จันทรประทีป

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 20 ก.พ. 61
หน่วย

001-300-2018-00102-71
ร.25
001-300-2018-00099-47
ร.29 พัน.3
001-300-2018-00104-11
ร.3 พัน.3
001-300-2018-00101-47
ร.6 พัน.2
001-300-2018-00100-40 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-300-2018-00103-05
รพ.ค่ายสุรนารี
001-300-2018-00103-96
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00103-50
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00104-02
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00103-41
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00103-69
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00100-77
ศคย.ทบ.
001-300-2018-00099-10
ศซส.สพ.ทบ.
001-300-2018-00099-38
ศป.
001-300-2018-00101-10
ศร.
001-300-2018-00099-83
ศร.
001-300-2018-00101-29
ศร.
001-300-2018-00101-38
ศร.
001-300-2018-00104-39
ส.1พัน.102
001-300-2018-00103-14
ส.พัน.15 พล.ร.15
001-300-2018-00101-65
สง.สด.จว.ก.พ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 54 ราย

จํานวนเงิน
250,000.00
170,000.00
59,001.03
576,010.32
120,000.00
384,058.30
120,000.00
35,000.00
82,039.96
20,973.90
60,000.00
89,891.95
106,490.36
332,558.55
166,860.07
63,075.01
43,693.78
52,000.00
100,000.00
55,636.90
77,750.59
6,618,936.58

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ก.พ. 61
ประเภท : เงินฝากเบีNยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 50962304
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื#อบัญชี
ส.อ. จีระวัตร์ รักษาสุวรรณ
ร.อ. ธีระ แต้มทอง
จ.ส.อ. โชติ อินทรี ยว์ งศ์
ร.ต. บรรเลง แสงสุริย ์
ร.ต. อุดม ร้องหาญแก้ว
ร.ต.ถนอม จันทะวิชยั
จ.ส.อ. ดํารงค์ รอตประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ประพันธ์ ชนะเพียร
จ.ส.อ. สุนนั ท์ พรายเวศ
พ.ต. อนันต์ แสงจันทร์
จ.ส.ต. แก่น ประดิษฐ์แท่น
ส.อ. เสถียร ประเสริ ฐสังข์
ส.อ. กิตติศกั ดิ; เงางาม
จ.ส.อ. สมศักดิ; ขําดี
พ.อ. สมภพ ภาระเวช
จ.ส.อ. เมธี สุขสิ งห์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 20 ก.พ. 61
หน่วย

001-500-2006-00262-02
กองพันป้ องกันฐานบิน
001-500-2004-00454-85
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2008-00064-37
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2006-00170-00
บ.จทบ.ช.พ.
001-500-2006-00026-91
บ.จทบ.ช.ร.
001-500-2004-00097-66
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2006-00591-76
บ.จทบ.ส.บ.
001-500-2008-00249-10
บ.จทบ.ส.บ.
001-500-2004-00090-49
บ.มทบ.13
001-500-2006-00086-13
บ.มทบ.21
001-500-2007-00320-62
บ.มทบ.21
001-500-2004-00519-90
บ.มทบ.21
001-500-2007-00412-28
พัน.บ.41
001-500-2004-00323-57
ม.พัน.9 พล.ร.4
001-500-2013-00035-84
ร.23
001-500-2010-00173-13
ศฝยว.ทบ.
รวม เงินฝากเบีNยประกันล่วงหน้า 16 ราย
รวมเช็คเลขที# 50962304 167 ราย
รวมสัง# จ่ายทัNงหมด 167 ราย

จํานวนเงิน
1,035.14
366.00
322.00
54.00
304.00
128.86
150.00
567.00
528.00
204.00
168.00
418.00
672.00
187.86
941.00
58.00
6,103.86
6,901,896.65
6,901,896.65

