หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234574
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
ราชบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
สะพานใหม่-ดอนเมือง
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
ราชบุรี
พญาไท
ศรีย่าน
สนามเป้า
งามวงศ์วาน
สนามเป้า
ราชบุรี
แจ้งวัฒนะ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เตาปูน
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
ถนนจันทน์
สนามเป้า
กําแพงเพชร
ลพบุรี
อุดรธานี
พญาไท
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กคช.กช.
กง.ทบ.
กบร.กช.
กรม ขส.รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
ขส.ทบ.
ช.พัน.51
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
รร.ช.กช.
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
วพม.
ศคย.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.อ.ด.
สพธ.
สวพ.ทบ.
สส.
รวม 26 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
3,458.00
6,973.00
2,293.00
6,996.00
5,746.57
5,616.00
2,003.39
10,268.00
2,254.00
600.00
7,068.00
10,469.00
2,102.00
1,345.28
9,744.00
2,866.00
2,815.00
1,911.00
1,200.00
3,821.00
8,578.00
8,424.00
2,617.00
3,840.00
2,484.00
1,396.00
116,888.24

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234574
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
สระแก้ว
นครราชสีมา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ชุมพร
พิษณุโลก
คลองปาง
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
สระบุรี
ขอนแก่น
ปราจีนบุรี
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
สุราษฎร์ธานี
สนามเป้า
เพชรบุรี
ตาก
ยะลา
ยโสธร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.13
กรม ทพ.22
กรมพัฒนา 4
กสษ.3 กส.ทบ.
ช.2
ช.3
ทน.3
บชร.2
ป.4 พัน.4
ป.5 พัน.25
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ปจว.
พัน.สร.6
พัน.สร.8
พัน.สห.31
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.152
ร.16 พัน.3

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
200,000.00
157,776.44
86,604.88
165,000.00
91,151.83
250,000.00
59,000.00
59,239.16
200,000.00
62,043.01
130,000.00
197,382.23
120,000.00
55,000.00
140,000.00
125,011.91
199,000.00
70,000.00
116,959.17
25,000.00
100,000.00
31,958.01
113,962.16
41,000.00
55,312.23
109,947.32
130,014.96
227,258.79
110,571.96
45,000.00
14,000.00
47,000.00
76,628.68

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234574
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

สาขา
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
นครนายก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
ปราณบุรี
ทุ่งสง
กระบี่
กําแพงเพชร
นครพนม
เพชรบูรณ์
ระนอง
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
อยุธยา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.2 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.3
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.อานันทมหิดล
รพศ.5 พัน.2
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
ร้อย ลว.ไกลที่ 4
ศร.พัน.1
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.ย.
รวม 61 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
59,025.03
100,000.00
59,000.00
300,000.00
267,000.00
100,000.00
145,183.13
140,000.00
162,975.54
101,000.00
40,000.00
80,000.00
258,740.63
286,813.46
115,000.00
471,797.60
477,564.30
200,000.00
195,625.18
90,250.33
50,676.83
230,000.00
10,000.00
74,000.00
129,648.79
123,355.44
112,718.40
336,602.29
8,328,799.69

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234575
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สลก.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
27,854.05
27,854.05
8,473,541.98

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234574
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. บูรณชาติ ทองคํา
จ.ส.อ. ปฏิภาณ นวลจันทร์
จ.ส.ท. สิ ทธิพงษ์ มุสิกลู
จ.ส.อ. กิติศกั ดิD จุย้ สกุล
จ.ส.อ. สุรศักดิD ภู่เงิน
จ.ส.อ. ดํารงศิล สี ถาวร
จ.ส.ต.ประยุทธ แน่งน้อย
ส.อ. ศุภชัย ครบพล
จ.ส.อ. ชาญ สาดศรี
จ.ส.อ. ดํารงค์ วิพฒั นากลืน
จ.ส.อ. นิพนธ์ เข็มทอง
ส.ท. วิชนาถ ศรี ไชย
จ.ส.อ. สุรศักดิD เซ็งมณี
จ.ส.อ.บุญมา กล่อมแสง
จ.ส.อ. สมพงษ์ อินทนาม
จ.ส.อ. อมร พัฒน์เพียร
จ.ส.อ. หนุ่ม หอมสุวรรณ
ร.ท. พงษ์มิตร เมธีพิริยะ
พ.ท.หญิง กัญญ์ณพัชญ์ เทพยสุวรรณ
จ.ส.อ. ยุทธพล อรุ ณ
จ.ส.อ. ธนเดช ทองชะอุ่ม
จ.ส.อ. ทนง เงินสวาท
ส.อ.หญิง วราภรณ์ อาจณรงค์
ร.ต.พลเดช พันธ์แจ่ม
ร.ต. สมบูรณ์ อุทก นาคเทียม
ส.อ. อภิชาต พิพฒั นผล
พ.ท. บุญนํา ศรี วะอุไร
ร.ท. ทวี นาคหล่อ
จ.ส.อ. สุขพันธุ์ ก่อเกิด
ร.ต. เอนก ขันธโชติ
ส.อ. วัชระกุล จิตอารี
ส.อ. ศิริวฒ
ุ ิ ดําเนินคุณากร
ส.อ. อนุสรณ์ เส็งคิสิริ

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00864-45
001-101-2006-00264-54
001-101-2011-00074-15
001-101-2017-00220-01
001-101-2012-00448-22
001-101-2017-00287-04
001-101-2012-00206-37
001-101-2006-00051-69
001-101-2006-00541-29
001-101-2013-00236-24
001-101-2007-00718-06
001-101-2017-00276-35
001-101-2005-00882-60
001-101-2007-00091-19
001-101-2008-00382-99
001-101-2011-00041-08
001-101-2011-00068-69
001-101-2010-00375-23
001-101-2004-00436-57
001-101-2007-00942-87
001-101-2014-00101-88
001-101-2017-00293-50
001-101-2017-00276-71
001-101-2005-01016-13
001-101-2012-00132-11
001-101-2017-00208-18
001-101-2015-00271-50
001-101-2007-00418-50
001-101-2005-01086-34
001-101-2005-01116-74
001-101-2017-00280-69
001-101-2017-00280-78
001-101-2017-00280-87

กคช.กช.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กบร.กช.
กรม ขส.รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ช.พัน.51
ช.พัน.51
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
รร.ช.กช.
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ร้อย ลว.ไกลที# 1
วพม.
วพม.
วพม.
ศคย.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102

จํานวนเงิน
3,458.00
2,770.00
4,203.00
2,293.00
6,996.00
2,597.69
3,148.88
605.00
1,954.00
3,057.00
92.39
1,911.00
1,861.00
1,911.00
3,821.00
2,675.00
2,254.00
600.00
5,998.00
1,070.00
4,909.00
5,560.00
2,102.00
93.00
89.28
1,163.00
4,776.00
2,675.00
2,293.00
2,866.00
1,466.00
1,349.00
1,911.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234574
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื#อบัญชี
ร.ต. สุทธินนั บุญทรัพย์
จ.ส.อ. สมชาย มาอ่อน
ร.ต. แก้ว ศรี คาํ สุข
จ.ส.อ.ฐาปกรณ์ กันพร้อม
พ.ต. ปณิ ธาน สิ งหพันธ์
ส.อ. ณรงค์ จานคําภา
พ.ต.กฤษณ์ ทองยัง
จ.ส.ท. พายุ สารเนตร
จ.ส.อ. มงคล หงษ์เวียงจันทร์

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00255-49
001-101-2016-00224-46
001-101-2017-00284-30
001-101-2010-00035-35
001-101-2012-00162-09
001-101-2012-00247-94
001-101-2005-01220-05
001-101-2017-00278-48
001-101-2015-00033-18

ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.อ.ด.
สพธ.
สวพ.ทบ.
สส.
รวม เงินฝากเกิน 42 ราย

จํานวนเงิน
1,200.00
3,821.00
4,967.00
3,611.00
8,424.00
2,617.00
3,840.00
2,484.00
1,396.00
116,888.24

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234574
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. สะรู ้ ขําสุนทร
พ.ต. ทวีป เที#ยงธรรม
พ.ต. ตรี เดช ฉันทาภิรมย์
จ.ส.อ. ชัยพร มาอิ#นแก้ว
ร.อ. วิทยา จันทราชัย
ร.ต. วิโรจน์ ประสานสมบัติ
จ.ส.อ. ศุภกิจ มิตรเอม
จ.ส.อ. มงคลชัย โลหณุต
ร.ต. วีระ วิสภักดิD
จ.ส.อ. ณรงค์ ศรี ปลอด
จ.ส.อ. เสนีย ์ สวนแก้ว
จ.ส.อ. ชลวิชช์ จําปาแพง
จ.ส.อ. บุญชู พุฒทอง
จ.ส.อ. สุธี แสงฤกษ์งาม
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิD พาพันธุ์
จ.ส.อ. อนุลกั ษณ์ ปิ กลม
จ.ส.อ. วิวฒั น์ หาเรื อนธรรม
จ.ส.อ. สมภพ อินทร์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วรพัทธ์ ชัยมุสะโรจน์
จ.ส.อ. ไตรรงค์ แสงงาม
ส.อ. นิกร เสนาเสถียร
ร.อ. ภูมินทร์ ภูละคร
จ.ส.อ. กานดิศ ไทยภักดี
ร.ต. สมเจตน์ ศรี ละกุล
ส.อ.หญิง อมรรัตน์ บํารุ งสุข
พ.อ. ประสารศิษฐ์ ศรี ศกั ดิD
ส.อ. เสาร์ พลคาม
พ.ต. วุฒิชยั กองกูล
พ.ต. พัชรพงศ์ ศิริรัตนานุกลู
จ.ส.อ. รุ จน์ จตุศาสตร์
จ.ส.อ. นิรุตต์ ยอดวงศ์
จ.ส.อ. ปรี ชา ปานสมุทร
ส.อ. สนธสิ ทธิD อุ่นแก้ว

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01359-42
001-300-2017-01368-17
001-300-2017-01364-00
001-300-2017-01358-36
001-300-2017-01365-25
001-300-2017-01365-16
001-300-2017-01364-28
001-300-2017-01364-82
001-300-2017-01365-34
001-300-2017-01365-07
001-300-2017-01363-94
001-300-2017-01360-20
001-300-2017-01358-90
001-300-2017-01363-85
001-300-2017-01359-24
001-300-2017-01361-27
001-300-2017-01359-06
001-300-2017-01363-03
001-300-2017-01368-71
001-300-2017-01368-80
001-300-2017-01359-15
001-300-2017-01357-75
001-300-2017-01363-76
001-300-2017-01363-67
001-300-2017-01359-51
001-300-2017-01360-84
001-300-2017-01363-12
001-300-2017-01364-19
001-300-2017-01366-95
001-300-2017-01366-77
001-300-2017-01366-86
001-300-2017-01366-22
001-300-2017-01368-99

กรม ทพ.13
กรม ทพ.22
กรมพัฒนา 4
กสษ.3 กส.ทบ.
ช.2
ช.3
ทน.3
บชร.2
ป.4 พัน.4
ป.5 พัน.25
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ปจว.
พัน.สร.6
พัน.สร.8
พัน.สห.31
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
200,000.00
157,776.44
86,604.88
165,000.00
91,151.83
250,000.00
59,000.00
59,239.16
200,000.00
62,043.01
130,000.00
197,382.23
120,000.00
55,000.00
140,000.00
125,011.91
199,000.00
70,000.00
80,000.00
36,959.17
25,000.00
100,000.00
31,958.01
113,962.16
41,000.00
55,312.23
109,947.32
130,014.96
85,099.05
84,000.00
58,159.74
65,103.77
45,468.19

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234574
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.ต. สุเรนทร์ มาศสุวรรณ
ส.อ. ประภาส ธรรมนันท์
จ.ส.ท. อภิชาติ ปิ ลกะพันธ์
จ.ส.อ. สิ ทธิพล ไชยเสนา
ร.ต. สมสฤษฎิD สถิตไชยนนท์
ร.ต. มานพ สี สมั พันธ์
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ เจริ ญธรรม
จ.ส.อ. ชัยยศ กะรัมย์
จ.ส.อ. สายเพชร ใจดี
ร.ต. ยืนยง ศรี คร้าม
จ.ส.อ. เอกวินษ์ เคนแสง
ร.ท. บุญช่วย บุญธรรม
จ.ส.อ. อนุชา เนียมอํ#า
ส.อ. กัมปนาท ดีเดย์
จ.ส.อ. บรรจบ ทรงธรรม
จ.ส.อ. สุเทพ กองแก้ว
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ นิ#มมา
ร.อ.หญิง ปาริ ชาต สังวาลย์บริ รักษ์
ส.อ.หญิง พิชชาภา ยงไธสง
ร.อ.หญิง พรนิภา หลวงทุ
ร.ต. สุภาพ ภิรมย์
จ.ส.อ. ประดิษ จันทร์กระจ่าง
จ.ส.อ. โสภณ รํามะเวทย์
จ.ส.อ. ไพศาล รุ่ งเรื อง
ส.อ. ดํารงชัย โชตินิกร
ร.อ. สมโภชน์ สายพิน
พ.ต. ศิริ เทพอาสน์
ร.ท. สุริยา นุชาญรัมย์
จ.ส.อ. วิสุทธิพงษ์ จันทร์ทป
จ.ส.อ. พิชิตชัย ยิมW น้อย
ร.ท. สําราญ ดอกไม้หอม
จ.ส.อ. ธนากร กองธรรม
จ.ส.อ. ดิเรก อินทร์แก้ว

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01362-51
001-300-2017-01365-98
001-300-2017-01365-89
001-300-2017-01367-47
001-300-2017-01357-20
001-300-2017-01364-37
001-300-2017-01358-45
001-300-2017-01359-79
001-300-2017-01360-93
001-300-2017-01358-27
001-300-2017-01358-18
001-300-2017-01357-93
001-300-2017-01359-60
001-300-2017-01365-52
001-300-2017-01365-61
001-300-2017-01365-43
001-300-2017-01361-81
001-300-2017-01358-54
001-300-2017-01363-30
001-300-2017-01368-35
001-300-2017-01368-62
001-300-2017-01368-44
001-300-2017-01368-53
001-300-2017-01364-55
001-300-2017-01364-46
001-300-2017-01357-57
001-300-2017-01362-97
001-300-2017-01362-88
001-300-2017-01360-11
001-300-2017-01359-33
001-300-2017-01360-39
001-300-2017-01363-58
001-300-2017-01363-21

ร.11 พัน.3 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.152
ร.16 พัน.3
ร.2 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.3
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
ร้อย ลว.ไกลที# 4
ศร.พัน.1
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ก.พ.

จํานวนเงิน
45,000.00
14,000.00
47,000.00
76,628.68
59,025.03
100,000.00
59,000.00
180,000.00
120,000.00
180,000.00
87,000.00
65,183.13
80,000.00
100,000.00
140,000.00
162,975.54
101,000.00
40,000.00
80,000.00
33,000.00
30,228.43
20,512.20
175,000.00
226,813.46
60,000.00
115,000.00
371,797.60
100,000.00
477,564.30
200,000.00
195,625.18
90,250.33
50,676.83

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234574
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุระจิตร์ แก้วพิลา
จ.ส.ต. บุญตรง สื บผล
ส.ท. ปิ ยะวัฒน์ พศุตม์วสุธร
ส.อ. ชลภัทร สวัสดี
พ.ต. นพดล สุระชัย
จ.ส.อ. สุทธินนั ท์ อุ่นเมืองเพีย
จ.ส.อ. สนอง วิจารณ์
พ.ต. วราเมธ สมรักษ์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ อนุเดช

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 60
หน่วย

001-300-2017-01364-64
สง.สด.จว.น.พ.
001-300-2017-01366-04
สง.สด.จว.น.พ.
001-300-2017-01363-49
สง.สด.จว.พ.ช.
001-300-2017-01360-75
สง.สด.จว.ร.น.
001-300-2017-01366-68
สง.สด.จว.ร.อ.
001-300-2017-01366-59
สง.สด.จว.ร.อ.
001-300-2017-01361-09
สง.สด.จว.ส.น.
001-300-2017-01364-91
สง.สด.จว.อ.บ.
001-300-2017-01359-97
สง.สด.จว.อ.ย.
รวมเช็คเลขที# 49234574 117 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
130,000.00
10,000.00
74,000.00
90,864.53
38,784.26
123,355.44
112,718.40
336,602.29
8,445,687.93

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234575
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) จิตรพล กัณฐวิจิตร

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01371-17

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 60
หน่วย

สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 76 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234575 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัWงหมด 118 ราย

จํานวนเงิน
27,854.05
8,356,653.74
27,854.05
8,473,541.98

