หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
เตาปูน
ชลบุรี
ลพบุรี
สํานักราชดําเนิน
ลําปาง
เชียงใหม่
น่าน
หาดใหญ่
บางเขน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ขส.ทบ.
ป.2 พัน.21 รอ.
พัน.บ.1
มทบ.11
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.42
วศ.ทบ.
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 27 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
135,186.41
7,487.57
8,391.90
722,012.24
1,429,883.27
205,762.56
608,196.58
36,902.56
13,828.18
414,446.86
18,036.51
3,600,134.64

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27112561
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

สาขา
สุไหงโก-ลก
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ปราจีนบุรี
อุดรธานี
ราชบุรี
ราชบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
อุดรธานี
เพชรบุรี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.มทบ.15
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.13
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.พัฒนา 1
พัน.สร.2
มทบ.12
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.24
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รร.นส.ทบ.
รวม 29 หน่วย

วันที่เช็ค : 27 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
7,031.00
5,659.00
5,820.74
10,315.42
6,879.00
18,615.87
1,300.00
8,043.00
2,605.00
4,145.00
61.90
5,674.00
2,054.71
5,694.00
5,521.00
200.00
10,724.96
19,698.56
18,972.00
4,400.00
5,731.00
5,745.00
10,907.00
4,175.00
2,770.00
4,699.00
1,930.00
2,210.00
22,872.00
204,454.16

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27112561
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

สาขา
งามวงศ์วาน
ราชบุรี
นราธิวาส
ราชบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
สนามเป้า
ชลบุรี
นครพนม
บุรีรัมย์
งามวงศ์วาน
ศรีย่าน
นครพนม
ศรีย่าน
ชลบุรี
สนามเป้า
กองบัญชาการกองทัพบก
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กช.
กรม ทพ.46
กวก.กช.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.9 พล.ร.9
ป.3 พัน.3
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.14
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รร.ส.สส.
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.ปรมน.ทบ.
สถานพักฟื้น
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 24 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 27 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
8,899.32
264,376.89
144,089.17
65,000.00
170,590.01
102,000.00
147,000.00
28,417.88
53,542.60
73,338.54
200,000.00
191,777.08
75,721.11
40,000.00
71,409.97
126,565.25
76,403.12
64,000.00
120,000.00
36,921.25
137,930.89
76,000.00
140,000.00
245,279.05
2,659,262.13
6,463,850.93

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วัชระ เมืองจันทร์
ส.อ. ปุณยวัจน์ คําลี
ส.อ. ฉัตรชัย สมราช
ร.ต. บุญส่ง อุ่มยืนยง
พล.ต. อดุลย์ อินทรไข่
พล.ต. เกษม วังสุนทร
จ.ส.อ. ชูชาติ ศรี ทอง
จ.ส.อ. ดนัย ต้องสู ้
พ.ท. ทรงวัฒน์ แสงสี สด
พ.อ. ศุภกิจ ธิติมูล
จ.ส.อ. สมชาย สอดสุข
จ.ส.อ. สมเจตน์ กาญจนโกมล
พล.อส. รอฮาซัน บูระพา
จ.ส.ท.หญิง เกศรา อ่างแก้ว
พล.ท. พีรพงศ์ ไวกาสี
พล.ต. วีรากร ประกอบ
ส.อ.หญิง มนัสนันท์ เสภา

เลขที#บญั ชี
001-100-2008-00257-28
001-100-2010-00144-71
001-100-2012-00591-80
001-100-2004-03755-20
001-100-2004-01768-95
001-100-2004-06465-16
001-100-2004-09029-44
001-100-2004-09430-93
001-100-2004-00651-64
001-100-2004-04217-68
001-100-2004-01341-09
001-100-2004-02611-84
001-100-2017-00409-47
001-100-2007-00152-45
001-100-2004-07924-44
001-100-2004-01043-48
001-100-2014-00041-88

วันที#เช็ค : 27 พ.ย. 61
หน่วย

ขส.ทบ.
ป.2 พัน.21 รอ.
พัน.บ.1
มทบ.11
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.42
มทบ.42
วศ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 17 ราย

จํานวนเงิน
135,186.41
7,487.57
8,391.90
722,012.24
790,881.20
501,299.40
67,863.09
69,839.58
205,762.56
311,027.03
297,169.55
35,464.16
1,438.40
13,828.18
144,943.44
269,503.42
18,036.51
3,600,134.64

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27112561
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.ต. สุเทพ โนนสมบัติ
จ.ส.อ. อภิสิทธิK ตาลสุวรรณ์
ส.ต. ประณัย หนูยอ้ ย
จ.ส.อ. วราพงษ์ คําละมูล
จ.ส.อ. ธเนศพล โอฐกรรม
จ.ส.อ. สุนทร ราษฎร์ภูธร
ส.ท. ศุทธา คุม้ วิริยะ
จ.ส.อ. ธีรโชติ ทองทวี
จ.ส.อ. สมมารถ ภู่จาํ ปา
จ.ส.อ.วันชัย ฆารพันธุ์
จ.ส.อ. อาณัติ นาคโชติ
ส.อ. วันชัย สิ งห์โต
ร.ท. สมชาย ผลาผล
ร.ต. สุริยา เคหะวัน
จ.ส.อ.ณรงค์ แสงสนธิK
จ.ส.อ. ปณิ ธิ แสงฤทธิK
จ.ส.อ. คมสันต์ คณะโฑ
จ.ส.อ. จํานง อิ#มอาบ
จ.ส.อ. เถกิงศักดิK ชนะโรจน์เจริ ญ
ส.ท. อู่ทอง พันธ์ไทย
ร.ต. วุฒิชยั แสงลับ
ร.ต.วินยั วิงวอน
จ.ส.อ. วงศ์เดช พิมดี
จ.ส.อ. ณัฐศิษฏ์ แก้วขาว
พ.ต. อิทธิวฒ
ุ ิ แก่นจันทร์
ร.ต. ศรี ณรงค์ บุญคง
ส.อ. กฤษณพงษ์ แนบกลาง
จ.ส.อ. อริ ยศักดิK กลีบรังค์
จ.ส.อ. พูลศักดิK หอมจันทร์
ส.ต. อนุชา ผาทอง
จ.ส.อ. ณัฏฐ์ภูวศิ ปั ญญาชัยรักษา
จ.ส.อ. ทศพล อยูผ่ าสุข
จ.ส.อ.สิ ริพาณิ ชพงศ์ พรมแตง

วันที#เช็ค : 27 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00106-85
001-101-2018-00188-85
001-101-2015-00251-43
001-101-2005-00576-13
001-101-2013-00115-86
001-101-2015-00056-71
001-101-2018-00223-01
001-101-2013-00435-12
001-101-2015-00012-59
001-101-2007-00296-63
001-101-2012-00257-11
001-101-2018-00199-90
001-101-2018-00203-49
001-101-2012-00384-78
001-101-2006-00628-54
001-101-2008-00188-33
001-101-2011-00260-58
001-101-2018-00203-30
001-101-2018-00227-27
001-101-2018-00199-63
001-101-2010-00546-63
001-101-2014-00461-01
001-101-2005-00298-87
001-101-2012-00070-61
001-101-2008-00191-42
001-101-2009-00391-09
001-101-2008-00182-68
001-101-2009-00043-16
001-101-2018-00215-15
001-101-2015-00017-36
001-101-2014-00330-82
001-101-2018-00223-38
001-101-2005-01125-30

กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.11
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.มทบ.15
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.พัฒนา 1

จํานวนเงิน
2,866.00
2,044.00
2,121.00
3,248.00
500.00
1,911.00
5,820.74
3,821.00
6,494.42
2,866.00
2,102.00
1,911.00
5,200.00
1,768.00
2,732.00
3,057.00
1,628.00
1,100.00
1,219.87
1,911.00
200.00
1,100.00
3,668.00
4,375.00
2,605.00
4,145.00
61.90
1,256.00
100.00
4,318.00
300.00
1,754.71
5,694.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27112561
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.อนันต์ พานศรี มหามาต
พ.ต.วิพงษ์ คะเรรัมย์
พ.ต. บุญยืน สายเทียน
พ.อ.วันชาติ วราสิ นธุ์
พ.ต. ฤทธิชยั ประภาจิตร์
ร.ต. พรศักดิK มณี รัตน์
จ.ส.อ. นันทภพ ประยูร
จ.ส.อ. ธราธร เพ็งมูล
ส.อ. ประวีณ เด็ดไธสง
ส.อ. นพพล นิลสลับ
ร.อ. ทรงกลด ส่งสมบูรณ์
ร.ต. ฉลองรัตน์ ทัศนจํารู ญ
ร.ต. ศุภชัย อินทรสุวรรณ
จ.ส.อ. เอนกพงศ์ เกิดศิริ
ส.อ. เดชา สมศรี
ส.อ. ชวัฒน์ สุภาพ
พ.อ.(พิเศษ) วีระพงษ์ คําสิ ทธิK
ร.อ. ชุน วิวจิ ไชย
พ.ต. สมเกียรติ พิมพรภิรมย์
พ.ต. ณรงค์ พันนา
พ.ต. นิพนธ์ จันปั ตถา
จ.ส.อ. สมพงษ์ จินาย
ร.ต. ไพโรจน์ พราหมณ์นอ้ ย
ร.ท. ชัยมงคล มุ่งเจริ ญ
ร.ต. เสน่ห์ เมืองถาวร
ร.ท. บรรจบ วรรณศิริ
จ.ส.อ. ยอดชาย เสวตวงษ์
ส.ต. พุฒิพงษ์ นามพันสา
ส.ต. คมสัน ขันตีคาํ
ส.ต. อาคม ชนะมาร
ส.ต. วุฒิพงศ์ อัมกุล
ส.ต. ภูเบศร์ บัวสาร
ส.ต. จักรกฤษณ์ ศรี สุข

วันที#เช็ค : 27 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00360-78
001-101-2005-00813-55
001-101-2018-00206-77
001-101-2005-00181-37
001-101-2006-00158-29
001-101-2013-00383-34
001-101-2012-00075-48
001-101-2018-00080-91
001-101-2018-00211-35
001-101-2018-00227-18
001-101-2018-00196-80
001-101-2011-00030-84
001-101-2013-00377-88
001-101-2015-00234-00
001-101-2007-00789-88
001-101-2018-00224-71
001-101-2014-00105-68
001-101-2012-00086-17
001-101-2010-00417-39
001-101-2013-00369-29
001-101-2018-00219-95
001-101-2008-00437-69
001-101-2016-00271-77
001-101-2018-00200-02
001-101-2018-00200-11
001-101-2018-00215-06
001-101-2010-00188-29
001-101-2018-00215-24
001-101-2018-00215-33
001-101-2018-00215-42
001-101-2018-00215-51
001-101-2018-00215-60
001-101-2018-00215-79

พัน.สร.2
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1

จํานวนเงิน
5,521.00
100.00
100.00
2,100.00
3,304.00
300.00
400.00
100.00
2,189.16
2,331.80
2,866.00
3,821.00
814.00
3,747.70
1,337.50
7,112.36
9,551.00
600.00
1,200.00
4,921.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00
1,900.00
1,300.00
5,731.00
1,745.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27112561
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

ชื#อบัญชี
ส.ต. อํานวยโชค แก่นสาร
ส.ต. ชัยชนะ มงคลเกตุ
ส.ต. ศิวะนัย คํากันหา
ส.ต. วิเชียร กลึงกลาง
ร.ต.สุรพล ธานีกลุ
จ.ส.อ. ลําพูล สุภนัตร
จ.ส.อ. ประมวล แก้วคําศรี
ส.อ. พรชัย เหลืองอร่ าม
ร.อ. สาคร วงษ์สุรินทร์
จ.ส.อ. ชาญ วาสะศิริ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิK จุลวงษ์
จ.ส.อ. กชกร แสวงชู
จ.ส.ต. อชิพล สื บจากลา
พ.ต.หญิง ปิ ยรัตน์ กองทอง
ส.ต.หญิง ปวีณา ปิ# นประดับ
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิK ชูช่วง
พ.ท. อนุสรณ์ มังคสิ งห์
พ.ต. กิติวฒั น์ เพชรนางรอง
ร.ท. อรรถสิ ทธิK ทองศรี สืบสกุล
ร.ต. อุทยั โฮตา
จ.ส.อ. สุติพงษ์ ปั ญญาใจ
ร.ท. ส่งศิลป์ จามจุรี
ร.ต. ยุทธนา สายงาม
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร วาริ นธุ์

วันที#เช็ค : 27 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00215-88
001-101-2018-00215-97
001-101-2018-00216-03
001-101-2018-00216-12
001-101-2004-00480-23
001-101-2010-00319-81
001-101-2009-00303-11
001-101-2009-00479-31
001-101-2014-00337-18
001-101-2006-00824-23
001-101-2018-00200-57
001-101-2018-00206-86
001-101-2011-00267-66
001-101-2010-00010-87
001-101-2018-00193-07
001-101-2014-00331-52
001-101-2013-00431-05
001-101-2017-00015-76
001-101-2006-00157-86
001-101-2007-00300-49
001-101-2012-00252-43
001-101-2018-00209-50
001-101-2006-01001-45
001-101-2007-00301-28

ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 90 ราย

จํานวนเงิน
400.00
400.00
400.00
400.00
2,866.00
4,394.00
2,484.00
1,163.00
300.00
100.00
1,100.00
2,675.00
2,770.00
4,699.00
1,930.00
2,210.00
3,534.00
1,911.00
1,600.00
2,000.00
1,200.00
1,700.00
3,496.00
7,431.00
204,454.16

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27112561
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 ธนเรณูบริ บูรณ์.
จ.ส.อ. ฐกฤต เหมือนฤทธิK
จ.ส.อ. เทพรัตน์ สกุลนุ่ม
จ.ส.อ. ทิมา จิตวิขาม
จ.ส.ท. สุริยะ ชัยภักดี
จ.ส.อ. ภาคภูมิ เย็นภู่ทอง
ส.อ. เฉลิมเกียรติ ศรี โยธา
จ.ส.อ. ปรี ดา ม่วงอ่อน
จ.ส.อ. ปรี ดา เอี#ยมกาย
จ.ส.อ. ประภาส ม่วงอากาศ
จ.ส.อ. สมศักดิK ดีดวงพันธ์
จ.ส.อ. วรกร พรนภาเจริ ญ
จ.ส.อ. สุรศักดิK กล่อมไธสง
จ.ส.อ. อานนท์ ทิพย์ราช
จ.ส.อ. แสงนริ นทร์ สุขราช
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิK ศรี มิ
จ.ส.อ. วิชยั ศิริโรจน์
จ.ส.อ. เฉลิมพร สงวนทรัพย์
พ.ท. ทองสวรรค์ วงศ์นาเรื อง
พ.ท. เศรษฐพงศ์ มหาอํามาตย์
จ.ส.อ. อัจฉภูมิ สวัสดิKพนู
พ.ท. สุรัช จริ ตควร
ร.ท. สถาพร ตัณฑ์เจริ ญรัตน์
จ.ส.อ. สุนทร เริ งสําราญ
ส.อ. สมหมาย พึ#งสุข
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ คําลือชา
ร.อ. ประสูติ ภูมิระรื# น
จ.ส.อ. เนาวรักษ์ รื# นมิตร
พ.ต. สุดใจ เด่นนะหลี
พ.อ.(พิเศษ) พรชัย นพรัตน์
พ.ท.หญิง ธัญชนก กาญจนจูฑะ
พล.ต. สุธี กอรี
พ.อ. ณัฐพร ธาระเขตต์

วันที#เช็ค : 27 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00791-86
001-300-2018-00794-41
001-300-2018-00794-50
001-300-2018-00794-32
001-300-2018-00794-14
001-300-2018-00794-69
001-300-2018-00794-05
001-300-2018-00792-92
001-300-2018-00793-62
001-300-2018-00793-17
001-300-2018-00793-26
001-300-2018-00793-35
001-300-2018-00791-95
001-300-2018-00791-77
001-300-2018-00792-83
001-300-2018-00794-78
001-300-2018-00792-56
001-300-2018-00792-74
001-300-2018-00794-87
001-300-2018-00795-02
001-300-2018-00792-01
001-300-2018-00793-99
001-300-2018-00792-10
001-300-2018-00792-29
001-300-2018-00792-38
001-300-2018-00794-96
001-300-2018-00794-23
001-300-2018-00793-08
001-300-2018-00792-47
001-300-2018-00792-65
001-300-2018-00793-80
001-300-2018-00793-53
001-300-2018-00793-44

กก.พธ.ทบ.
กช.
กช.
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กวก.กช.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ป.3 พัน.3
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รร.ส.สส.
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.ปรมน.ทบ.
สถานพักฟืZ น
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
8,899.32
84,376.89
180,000.00
60,089.17
84,000.00
65,000.00
170,590.01
45,000.00
57,000.00
42,000.00
35,000.00
70,000.00
28,417.88
73,338.54
53,542.60
200,000.00
75,901.39
115,875.69
42,080.61
33,640.50
40,000.00
71,409.97
27,897.33
93,250.04
5,417.88
76,403.12
64,000.00
120,000.00
36,921.25
137,930.89
76,000.00
145,279.05
140,000.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27112561
ลําดับ
34

ชื#อบัญชี
ร.ท. สุนทร อยูย่ นื

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 27 พ.ย. 61
หน่วย

001-300-2018-00793-71

สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 34 ราย
รวมเช็คเลขที# 27112561 141 ราย
รวมสัง# จ่ายทัZงหมด 141 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
2,659,262.13
6,463,850.93
6,463,850.93

