หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496582
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขา
ราชบุรี
สนามเป้า
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.1 รอ.
พล.ม.2 รอ.
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
ร.9
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ร.อ.
รวม 8 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
9,375.11
168,431.75
308,424.43
108,664.56
870,172.05
32,728.72
75,547.03
36,316.60
1,609,660.25

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496582
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
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
สนามเสือป่า
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
นครนายก
ลพบุรี
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
ชลบุรี
สาขาหนองบัวลําภู
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง พธ.ที่ 2 พล.ร.2 รอ.
นสศ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.9 พัน.9
พล.1 รอ.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.จจ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ปจว.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สห.12
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.12
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพศ.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รพศ.3
รร.กส.กส.ทบ.
ร้อย ปจว.ที่ 1
ร้อย ปจว.ที่ 4
ศซบ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศสพ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.พ.ล.

วันที่เช็ค : 8 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
1,911.00
7,202.00
11,427.95
2,866.00
1,911.00
6,305.00
1,900.59
100.00
4,607.00
2,171.00
4,187.00
6,729.91
8,490.00
5,653.59
1,927.78
4,776.00
2,675.00
3,024.00
7,781.42
7,840.84
2,675.00
2,102.00
1,911.00
4,031.00
698.00
494.32
15,047.00
3,190.00
16,124.30
6,896.00
4,317.00
4,623.06
4,082.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496582
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

สาขา
มหาสารคาม
ลําปาง
เลย
ศรีสะเกษ
สุราษฎร์ธานี
อยุธยา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.ย.
สธน.ทบ.
รวม 40 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
2,197.00
2,159.00
5,969.00
10,260.00
2,044.00
6,698.00
1,512.00
190,516.76

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496582
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
สํานักราชดําเนิน
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
พัทลุง
พัทลุง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
นครศรีธรรมราช
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
กาญจนบุรี
พะเยา
ขอนแก่น
กระทุ่มแบน
พนัสนิคม
นครราชสีมา
สระบุรี
หล่มสัก
พิษณุโลก
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
หาดใหญ่
งามวงศ์วาน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กรม ขส.รอ.
กอง พธ.สกอ.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
นรด.
บชร.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.5 พัน.105
ป.6 พัน.106
ป.72 พัน.721
ป.9
ป.พัน.17 พล.ร.7
พล.ม.3
พัน.ขกท.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.42
ยย.ทบ.

วันที่เช็ค : 8 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
130,000.00
29,000.00
336,716.49
128,000.00
59,000.00
150,000.00
15,467.86
66,635.57
294,062.79
42,973.41
208,767.26
234,915.76
118,000.00
50,000.00
45,000.00
62,681.28
296,681.47
64,000.00
75,763.29
36,300.64
312,422.74
225,840.30
192,663.26
114,858.46
65,000.00
110,000.00
39,383.53
33,730.30
58,000.00
100,000.00
577,264.29
484,743.48
314,648.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496582
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

สาขา
ลําปาง
นครราชสีมา
ลพบุรี
หาดใหญ่
ตลาดสันติสุข
ลพบุรี
เตาปูน
ลพบุรี
ลพบุรี
ปราณบุรี
ขอนแก่น
ปัตตานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.17 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.5
ร.5 พัน.3
รพศ.2 พัน.2
ศคย.ทบ.
ศบบ.
ศสพ.
ศสร.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ป.น.
รวม 45 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
55,003.24
30,000.00
100,000.00
20,000.00
200,000.00
110,392.27
129,000.00
225,413.99
570,000.00
100,000.00
156,139.19
175,884.74
6,944,354.08

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496582
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
ราชบุรี
ลพบุรี
ปัตตานี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
ช.11
ป.71 พัน.711
พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
รวม 4 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 8 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
800.00
504.00
2,124.00
945.00
4,373.00
8,748,904.09

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52496582
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. พิทกั ษ์สิทธิ: สิ งห์ลอยลม
ส.ท. ศาสตาวุธ กาเหว่า
พ.ต. พีระพงษ พินิจรัตนพันธ์
ร.ต. วรรณะ นวลระแหง
จ.ส.อ. วันชัย เสื อยัน
ร.ท. ประดิษฐ์ ไพรสุวรรณ
จ.ส.อ.สุทธิพงษ์ ยืนยง
พ.อ.(พิเศษ)อาทิตย์เทพ เจริ ญชัย
ร.ท. ชัชวาล พันสลาบขวา

วันที#เช็ค : 8 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00099-69
001-100-2015-00736-91
001-100-2006-00188-81
001-100-2004-11815-93
001-100-2004-09194-30
001-100-2004-06507-22
001-100-2004-05175-15
001-100-2004-05638-06
001-100-2004-06030-25

ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
พล.ม.2 รอ.
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
ร.9
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ร.อ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 9 ราย

จํานวนเงิน
7,208.30
2,166.81
168,431.75
308,424.43
108,664.56
870,172.05
32,728.72
75,547.03
36,316.60
1,609,660.25

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496582
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. เจษฎา สกลวัฒนางกูร
จ.ส.อ. เกียรติณรงค์ วรรณสิ งห์
จ.ส.อ. วีระ เขตจัตุรัส
จ.ส.อ. อุทยั ทางธรรม
จ.ส.อ. ทนงศักดิ: เตีLยงสูงเนิน
ส.อ. ศักดิ:มงคล แนวทะวิต
ส.อ. ศรัญMู สมเพชร
ส.ท. อิสริ ยะพงศ์ ธาตุมี
ร.ต. สถิต อนุสี
ส.อ. โกสิ นทร์ สงค์สงั วร
ร.ต. นิยม ประสงค์
จ.ส.ต. ชุมพร สุขกล่อม
จ.ส.ต. อนุชิต เคณไชยวงศ์
ส.อ. เกรี ยงไกร อุดนอก
ร.ต สุเทพ บุญเม่น
ร.ต.สมชาติ เฉลิมชัยสรรค์
ส.อ. นพกรณ์ เกิดศิริ
ส.อ. นนท์ธวัช บัวขาว
พล.อส. เกียรติศกั ดิ: อ่อนเอม
ส.ท. อภิวฒั น์ อ้นประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สมนึก สี เหล่า
จ.ส.อ. ประยงค์ พรหมทา
จ.ส.อ. ธงชัย สอนสุข
จ.ส.อ. สมชาย บรรเทิงใจ
ส.ท. วัชรพงษ์ คงบวร
ส.อ. เอกวิทย์ พึ#งวีระวงศ์
จ.ส.อ. สายันต์ นึกชอบ
ส.อ. อุทยั ชาพา
ส.อ. จํานันท์ ทองปั ญญา
จ.ส.ต. ชยวิช ทรัพย์ทL งั สาม
พ.ต. ทรงยศ ทองศรี
ร.ต. ศรชัย แพ่งศรี สาร
ส.อ. วีระยุทธ เชืLอบุญ

วันที#เช็ค : 8 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00491-53
001-101-2012-00032-05
001-101-2018-00068-53
001-101-2012-00066-37
001-101-2016-00406-46
001-101-2015-00120-60
001-101-2016-00346-27
001-101-2016-00346-45
001-101-2015-00137-13
001-101-2018-00092-85
001-101-2005-00311-38
001-101-2008-00207-86
001-101-2007-00329-31
001-101-2018-00088-60
001-101-2015-00021-33
001-101-2005-00850-23
001-101-2010-00515-69
001-101-2018-00068-62
001-101-2013-00243-77
001-101-2013-00265-06
001-101-2014-00491-80
001-101-2006-01093-95
001-101-2014-00416-65
001-101-2014-00494-36
001-101-2014-00494-63
001-101-2018-00086-57
001-101-2005-00078-12
001-101-2009-00098-61
001-101-2010-00491-48
001-101-2016-00015-59
001-101-2018-00088-88
001-101-2010-00013-88
001-101-2014-00494-45

กอง พธ.ที# 2 พล.ร.2 รอ.
นสศ.
นสศ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.9 พัน.9
พล.1 รอ.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.จจ.
พัน.จจ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สห.12
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.12
มทบ.12
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพศ.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1

จํานวนเงิน
1,911.00
4,585.00
2,617.00
2,675.00
3,209.00
2,675.00
1,705.95
1,163.00
2,866.00
1,911.00
3,248.00
3,057.00
1,900.00
0.59
100.00
3,630.00
977.00
2,171.00
4,187.00
6,729.91
4,669.00
3,821.00
5,607.00
46.59
16.78
1,911.00
4,776.00
2,675.00
1,163.00
1,861.00
300.00
7,450.00
31.42

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496582
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ณรงค์ ทองปั นดี
ส.อ. วิชยั ศรี ฮุย
ส.อ. สุทธิพงษ์ พลอยงาม
ส.อ. สมโภช ทองทา
จ.ส.ต. บุญญฤทธิ: ไพรสิ งห์
ส.อ. อาทิตย์เทพ โชติวงษ์กิตติโชค
จ.ส.ต. ณรงค์ นิลสุข
พ.ต. ฐานวัฒน์ ปิ ติศุภจิราพงศ์
ร.ต. ศักดิ:ถนอม จันทะดวง
พ.อ. เฉลิม อินอิว
ร.ต. ภัคพล หงษ์เวียงจันทร์
พ.ต. เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์
ร.ท. พิสิษฐ์ เคี#ยมทองคํา
จ.ส.อ. ศุภกฤต แก้วธรรมานุกลู
พ.ท. ไกรสิ ทธิ: ปั ดทุม
จ.ส.อ. วันรักษ์ สารบาล
จ.ส.อ. อรุ ณเดช สุดรักษ์
ร.ต. ธนพล สวนพุฒ
ส.อ. นิวฒั น์ กล่าวรัมย์
ร.ท. บรรจงศักดิ: ถาแก้ว
พ.ต.สุพจน์ ชัชวาลย์
พ.ต. ปรัชญา ศรี โสภา
ร.ต. ธรรมวัฒน์ มะตูม
ร.ท. เสกสรรค์ เติมใจ
จ.ส.ท. พงศกร ละออสุวรรณ
ร.ต. วรพล แท้สุวรรณ์
จ.ส.อ. พิสยั นพโสภณ

วันที#เช็ค : 8 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00872-79
001-101-2009-00247-81
001-101-2014-00492-78
001-101-2005-00221-67
001-101-2018-00079-22
001-101-2018-00088-97
001-101-2007-00612-07
001-101-2018-00087-09
001-101-2009-00329-11
001-101-2014-00082-17
001-101-2010-00410-21
001-101-2014-00416-29
001-101-2009-00465-61
001-101-2004-00462-83
001-101-2010-00406-88
001-101-2005-00836-09
001-101-2005-01072-37
001-101-2014-00419-39
001-101-2009-00509-62
001-101-2011-00429-40
001-101-2005-01390-87
001-101-2013-00241-82
001-101-2006-00312-70
001-101-2018-00084-99
001-101-2015-00164-64
001-101-2007-00845-18
001-101-2012-00154-04

รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.3
รร.กส.กส.ทบ.
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 4
ศซบ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศสพ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.ย.
สธน.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 60 ราย

จํานวนเงิน
887.84
5,042.00
1,911.00
2,675.00
2,102.00
1,911.00
4,031.00
698.00
494.32
15,047.00
3,190.00
5,458.00
5,699.30
4,967.00
6,896.00
4,317.00
4,623.06
4,082.00
2,197.00
2,159.00
5,969.00
3,974.00
3,592.00
2,694.00
2,044.00
6,698.00
1,512.00
190,516.76

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496582
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
พ.อ. พิธิรัฐ พรรคพานิช
จ.ส.ต. สิ นธู ชุ่มกมล
ร.ท. บุญจันทร์ ดีลน้
จ.ส.อ. ธีระพล แหยมไทย
จ.ส.อ. สาโรจน์ นกน่วม
จ.ส.ต. ณัฐพล ชาภักดี
จ.ส.อ. สากล วงษ์เนตร
จ.ส.อ. ชูเกียรติ สุวรรณกูฏ
ส.อ. พงษ์อนันต์ ศิริเนตร์
ร.ท. เอกชัย รักด้วง
ร.ท. สมมิตร ชูทอง
จ.ส.อ. ประจบ มณี ฉาย
จ.ส.อ. บุญชนะ โตสมจิตต์
จ.ส.อ. สุชล อยูส่ บาย
พ.ท. นิวชั สังขดี
ร.ท. วัชรากรณ์ สวงรัมย์
ร.ต. ชวโรจน์ ภูมี
ส.อ. อนุวฒั น์ อินทรพัฒน์
จ.ส.อ. เฉลิม แสนณรงค์
จ.ส.อ. อนันต์ ผูกพันธ์
จ.ส.อ. เทพรส พึ#งดี
จ.ส.อ. สมศักดิ: สละคต
จ.ส.อ. นิรันดร์ ล้อมมหาดไทย
ร.ท. จรัญรพัฒน์ ไชยวังผา
ร.ท. ทวีศกั ดิ: ผุยพัฒน์
จ.ส.อ. มงคล กิตติธรรม
จ.ส.อ. วิชาญ ศรศิลป์
จ.ส.ท. พลอย ธุระวงศ์
จ.ส.อ. สันติ แก้วสุข
ส.อ. พรชิต สังข์สุวรรณ
จ.ส.อ. กุลเศรษฐ์ ศรี นาค
จ.ส.อ. สุธาโภชน์ ชัยจัตุรัส
จ.ส.อ. ไชยธาน สร้อยทอง

วันที#เช็ค : 8 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00337-40
001-300-2018-00336-89
001-300-2018-00333-60
001-300-2018-00332-81
001-300-2018-00332-90
001-300-2018-00333-06
001-300-2018-00333-79
001-300-2018-00336-52
001-300-2018-00337-13
001-300-2018-00334-58
001-300-2018-00336-70
001-300-2018-00337-04
001-300-2018-00334-76
001-300-2018-00336-16
001-300-2018-00338-10
001-300-2018-00333-24
001-300-2018-00336-07
001-300-2018-00334-94
001-300-2018-00334-49
001-300-2018-00337-68
001-300-2018-00337-77
001-300-2018-00337-86
001-300-2018-00336-98
001-300-2018-00334-03
001-300-2018-00334-12
001-300-2018-00337-31
001-300-2018-00337-59
001-300-2018-00338-38
001-300-2018-00338-47
001-300-2018-00336-43
001-300-2018-00335-37
001-300-2018-00335-46
001-300-2018-00334-67

กพ.ทบ.
กรม ขส.รอ.
กอง พธ.สกอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
นรด.
บชร.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.5 พัน.105
ป.6 พัน.106
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.9
ป.พัน.17 พล.ร.7
พล.ม.3
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.5 พัน.23 รอ.

จํานวนเงิน
130,000.00
29,000.00
336,716.49
51,000.00
56,000.00
21,000.00
150,000.00
59,000.00
15,467.86
66,635.57
209,062.79
85,000.00
42,973.41
208,767.26
234,915.76
118,000.00
50,000.00
45,000.00
62,681.28
44,273.39
96,312.34
156,095.74
64,000.00
75,763.29
36,300.64
61,617.36
150,000.00
100,805.38
134,914.02
90,926.28
30,663.26
162,000.00
114,858.46

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496582
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุนนั ท์ บุญจรัส
ร.ต. ไพโรจน์ อํ#ายิมL
ร.ต. วีระ จักรแก้ว
ส.อ. ภาสกร เวชกามา
ร.ท. พงศกร พูลทอง
จ.ส.อ. มานะ ดนตรี
พ.อ. ภาสกร กานยะคามิน
ร.ท. ภูมิศกั ดิ: บุญถนอม
จ.ส.ต. เดชา นาคบุตร
ส.ต. ดุสิต โล่งอากาศ
ร.อ. วิทย์ พรหมศรี
พ.ท. วิวฒั น์ ภัทรารักษ์
จ.ส.อ. ดิลก คงพร
จ.ส.อ. มาโนทย์ เรื อนเพ็ชร
จ.ส.อ. อรรคเดช อัศริ ยะพันธุ์
จ.ส.ต. มนตรี ตุม้ คํา
จ.ส.ท. ต้อย ศรี มาลา
ส.อ. กิตติพงศ์ จันทร์เรื องฤทธิ:
จ.ส.อ. ทวี จันทพงศ์
ร.ท. ถนอม กาละปั ด
จ.ส.อ. ธนกร วิเชียร
พ.ท. สมศักดิ: งามจันทราทิพย์
พ.อ.(พิเศษ) อรุ ณ ประทุม
พ.ท. ไพรัช ทับทิม
ร.ท. ปั ญญา อุดมลาภ
จ.ส.อ. วิชาญ ศรี ทาสร้อย
ร.ท. นนทนัส ศรี สวัสดิ:

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00335-28
001-300-2018-00332-45
001-300-2018-00333-33
001-300-2018-00332-36
001-300-2018-00333-97
001-300-2018-00333-42
001-300-2018-00335-64
001-300-2018-00335-73
001-300-2018-00335-82
001-300-2018-00335-91
001-300-2018-00338-29
001-300-2018-00332-54
001-300-2018-00332-63
001-300-2018-00332-72
001-300-2018-00334-30
001-300-2018-00333-88
001-300-2018-00335-19
001-300-2018-00334-85
001-300-2018-00336-34
001-300-2018-00333-15
001-300-2018-00335-00
001-300-2018-00333-51
001-300-2018-00338-01
001-300-2018-00337-95
001-300-2018-00336-61
001-300-2018-00337-22
001-300-2018-00336-25

วันที#เช็ค : 8 มิ.ย. 61
หน่วย

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.42
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.17 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.5
ร.5 พัน.3
รพศ.2 พัน.2
ศคย.ทบ.
ศบบ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสร.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ป.น.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 60 ราย

จํานวนเงิน
65,000.00
110,000.00
39,383.53
33,730.30
58,000.00
100,000.00
243,461.09
224,059.33
81,743.87
28,000.00
484,743.48
167,000.00
31,648.47
116,000.00
55,003.24
30,000.00
100,000.00
20,000.00
200,000.00
110,392.27
129,000.00
225,413.99
400,000.00
170,000.00
100,000.00
156,139.19
175,884.74
6,944,354.08

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีLยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 52496582
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
ส.อ. มานะ ประเสริ ฐ
จ.ส.ต. สมคิด ดวงสี แก้ว
ร.ท. ประเสริ ฐ ด้วงวิเศษ
จ.ส.ต. สิ รวิชญ์ สุวรรณวงศ์ทวี
จ.ส.อ. พสุธร ดาวใส

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 8 มิ.ย. 61
หน่วย

001-500-2010-00021-44
ช.11
001-500-2011-00096-41
ป.71 พัน.711
001-500-2014-00105-29
พล.ร.15
001-500-2008-00235-77
พล.ร.15
001-500-2011-00037-80
พัน.ซบร.บ.ทบ.
รวม เงินฝากเบีLยประกันล่วงหน้า 5 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496582 134 ราย
รวมสัง# จ่ายทัLงหมด 134 ราย

จํานวนเงิน
800.00
504.00
1,508.00
616.00
945.00
4,373.00
8,748,904.09
8,748,904.09

