หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที่บัญชี

สาขา

341-1-07547-0
063-1-07029-9
303-1-07107-3
304-1-07331-7
308-1-07002-5
305-1-07001-3
315-1-07065-7
368-1-07025-0
304-1-07301-0
317-1-07127-1

นครศรีธรรมราช
แจ้งวัฒนะ
นครราชสีมา
ลพบุรี
กาญจนบุรี
อุบลราชธานี
เชียงราย
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ปัตตานี

วันที่เช็ค : 20 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด

จํานวนเงิน

ป.5 พัน.105
ปตอ.1 พัน.6
พล.ร.3
พัน.บ.3
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.22
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
ร.16 พัน.1
รพ.อานันทมหิดล
ส.พัน.15 พล.ร.15
รวม 10 หน่วย

32,661.81
856,501.80
46,389.53
26,781.15
127,931.78
73,797.58
296,513.09
26,606.39
30,875.96
62,133.80
1,580,192.89

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20092561
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

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที่บัญชี

สาขา

399-1-07351-5
346-1-07038-9
346-1-07037-1
358-1-07072-3
358-1-07071-5
415-1-07007-7
410-1-07012-8
358-1-07081-4
358-1-07088-9
392-1-07008-6
423-1-07063-4
410-1-07045-8
312-1-07070-4
316-1-07446-7
410-1-07044-1
316-1-07444-2
410-1-07047-4
639-1-00364-4
316-1-07440-0
312-1-07081-1
358-1-07028-5
358-1-07073-1
358-1-07656-3
312-1-07073-8
312-1-07080-3
312-1-07050-6
312-1-07066-2
312-1-07047-2
312-1-07091-0
312-1-07065-4
356-1-07011-5
415-1-07007-7
426-1-07007-4

ยะลา
พัทลุง
พัทลุง
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สุรินทร์
ทุ่งสง
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
คลองปาง
ทุ่งสง
สระบุรี
หาดใหญ่
ทุ่งสง
หาดใหญ่
ทุ่งสง
โรบินสัน สระบุรี
หาดใหญ่
สระบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
หล่มสัก
สุรินทร์
บุรีรัมย์

วันที่เช็ค : 20 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.47
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.8 พล.ม.1
บ.จทบ.พ.ช.
บ.จทบ.ส.ร.
บชร.4
ป.21
ป.21 พัน.30
พล.พัฒนา 4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.3
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)

จํานวนเงิน
19,353.00
10,312.00
3,439.00
3,024.00
10,232.00
4,743.58
178.87
9,480.00
3,265.00
10,698.00
1,171.08
4,012.00
1,086.00
11,169.00
7,725.00
1,792.00
8,129.00
2,254.00
12,109.00
12,136.00
1,930.00
1,911.00
1,922.00
9,552.00
465.93
1,396.00
931.00
17,426.00
6,230.00
2,350.00
6,896.00
2,504.09
1,582.00

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที่บัญชี

สาขา

358-1-07071-5
426-1-07025-6
316-1-07063-0
392-1-07007-8
419-2-10756-5
460-1-05810-2
358-1-07079-8
415-1-07017-6
316-1-07062-2
358-1-07074-9

เพชรบูรณ์
บุรีรัมย์
หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สตูล
ตลาดสันติสุข
เพชรบูรณ์
สุรินทร์
หาดใหญ่
เพชรบูรณ์

วันที่เช็ค : 20 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.23 พัน.4
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
ส.พัน.11 พล.ม.1
รวม 43 หน่วย

จํานวนเงิน
19,113.00
4,050.57
1,960.98
2,102.00
5,040.50
2,643.79
1,911.00
12,290.00
4,203.00
6,995.00
251,714.39

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์

เลขที่บัญชี

สาขา

077-1-07002-6
304-1-07329-1
041-1-07052-7
041-1-07052-7
301-1-06019-5
304-1-07335-8
046-1-07143-3
316-1-07440-0
341-1-07731-0
312-1-07047-2
312-1-07091-0
515-1-07013-2
314-1-07000-7
338-1-07110-3
338-1-07110-3
353-1-07024-5
304-1-07336-6
409-1-07001-3
427-1-07031-2
038-7-24814-9
312-1-07042-3
427-1-07007-2
426-1-07004-1

กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ชลบุรี
ลพบุรี
สนามเสือป่า
หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
สระบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อุตรดิตถ์
ลพบุรี
นครนายก
ปราณบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สระบุรี
ปราณบุรี
บุรีรัมย์

วันที่เช็ค : 20 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กรม บ.
ขกท.
ขกท.
ป.2 พัน.21 รอ.
พัน.บ.21
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.41
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
มทบ.21
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพศ.1 พัน.2
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.
วพม.
ศม.
ศสร.
สง.สด.จว.บ.ร.
รวม 23 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

จํานวนเงิน
103,246.63
50,000.00
49,426.38
80,000.00
79,835.84
28,000.00
66,409.86
180,000.00
102,939.34
191,637.10
100,000.00
200,000.00
124,039.51
100,000.00
170,193.63
92,000.00
90,000.00
67,103.11
165,803.28
61,645.37
400,000.00
365,000.00
265,724.46
3,133,004.51
4,964,911.79

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมบูรณ์ รุ่ งเจริ ญไพศาล
ร.ท. สุเทพ ขวัญมุข
จ.ส.อ.ภูวดล รังสิ ววิ ฒั น์
จ.ส.อ. ปิ ยะวัฒน์ จูสิงห์
ร.อ. กฤษณะ ดวนใหญ่
ร.ต. ประดิษฐ์ คนเที#ยง
พ.ต. ณรงค์ ราชตา
ร.ท.ชาญ สวิง
ส.อ. อนุชา ประสมบูรณ์
พ.ท. อารักษ์ เรื องธารา
ส.อ. สวัสดิJ ไชยจิตร

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-12530-94
001-100-2004-08254-69
001-100-2004-09702-64
001-100-2008-00404-26
001-100-2004-10908-11
001-100-2004-09117-84
001-100-2004-05622-69
001-100-2004-02969-31
001-100-2013-00236-43
001-100-2005-00795-64
001-100-2012-00095-38

วันที#เช็ค : 20 ก.ย. 61
หน่วย

ป.5 พัน.105
ปตอ.1 พัน.6
พล.ร.3
พัน.บ.3
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.22
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
ร.16 พัน.1
รพ.อานันทมหิ ดล
ส.พัน.15 พล.ร.15
รวม เงินอทบ.ฝาก 11 ราย

จํานวนเงิน
32,661.81
856,501.80
46,389.53
26,781.15
127,931.78
73,797.58
174,545.89
121,967.20
26,606.39
30,875.96
62,133.80
1,580,192.89

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 20092561
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. สาโรจน์ สุวรรณมงคล
จ.ส.ต. ประสิ ทธิJ สงเสื อ
จ.ส.ต. นิเวศน์ เข็มพันธ์
ส.อ. สุธนย์ เกษตรสกุล
ส.อ. ชัชชัย กิจนีซี
ส.อ. วิฑูรย์ สิ งห์ทอง
ส.อ. จิรศักดิJ จุลหริ ก
ส.ท.ปิ ยพงษ์ คําศรี เมือง
ส.ท. วันสะระ เสาเปรี ย
ร.ท. จิรพล ชูกรงมวน
ร.ต.สมพรชัย หนูเอียด
จ.ส.อ. อธิศกั ดิJ จันทรกุล
จ.ส.ต. สุวรรณ แก้วกียรู
ส.ท. อนุชา จันดาหาร
จ.ส.อ. ชโลธร สิ นทรัพย์
จ.ส.อ. สุพจน์ ไพจิตร
ส.อ. ชวน เกตุหิรัญ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั จันทร์ประกอบ
ส.อ. ขจรศักดิJ จริ ตงาม
จ.ส.อ. บุญเลิศ มิ#งมิตรวัน
จ.ส.อ. ฉลอง ใจดี
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ แก้วเทศ
ส.อ. มณฑล มะทะ
ส.อ. กฤตนัย ใจแก้ว
พ.ต.ปรัชณวงศ์ จําปา
ร.ต. สมพร บุญวิสูตร
ส.อ. วีระศักดิJ สลําเส้ง
จ.ส.อ.พิทกั ษ์ นาเวียง
จ.ส.อ. ธรรมรัฐ บรรจงเขียน
จ.ส.ต. กิตติญาณ อินทโชติ
ส.อ. ชัยรัตน์ เกตุมาตย์
ส.อ. พิษณุ ยอดเยีย# มแกร
ส.อ. อานุภาพ ศิรินิล

วันที#เช็ค : 20 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00082-25
001-101-2017-00113-88
001-101-2014-00321-62
001-101-2015-00153-77
001-101-2015-00176-03
001-101-2016-00284-04
001-101-2014-00108-50
001-101-2015-00069-17
001-101-2018-00166-29
001-101-2006-01105-95
001-101-2005-01070-79
001-101-2008-00301-72
001-101-2015-00173-02
001-101-2018-00165-59
001-101-2007-00013-66
001-101-2018-00163-64
001-101-2005-01082-09
001-101-2006-00136-09
001-101-2009-00359-81
001-101-2016-00362-72
001-101-2007-00762-54
001-101-2008-00103-54
001-101-2017-00232-86
001-101-2018-00149-40
001-101-2006-00651-89
001-101-2012-00388-30
001-101-2018-00149-13
001-101-2005-00880-75
001-101-2006-00678-68
001-101-2018-00139-41
001-101-2012-00319-43
001-101-2012-00368-69
001-101-2014-00272-21

กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
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.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
บ.จทบ.พ.ช.
บ.จทบ.พ.ช.
บ.จทบ.พ.ช.
บ.จทบ.ส.ร.
บชร.4
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
พล.พัฒนา 4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
1,698.00
2,617.00
1,396.00
2,445.00
1,396.00
2,216.00
3,133.00
2,465.00
1,987.00
3,722.00
6,590.00
3,439.00
1,396.00
1,628.00
1,737.00
5,263.00
3,232.00
4,743.58
178.87
1,628.00
5,368.00
2,484.00
2,102.00
1,163.00
10,698.00
8.08
1,163.00
4,012.00
1,086.00
2,140.00
2,044.00
2,407.00
2,419.00

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 20092561
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
ส.อ. จิตศรา ปั กกาสี เนย์
ร.อ. เรวัต ชมดี
ร.ต. ภานุพงษ์ ประจงแต่ง
จ.ส.ต. ณัฎฐ์ จิตรา
ส.อ. รัฐพล เดชดอนบม
จ.ส.ต. มนตรี จันทร์เป้ า
ร.ต. ณัฐพงศ์ ศรี กาญจน์
ส.อ. อุดร เดชแก้ว
ส.ท. พงศธร อันชูฤทธิJ
จ.ส.ต. นนท์ปวิช แก้วถาวร
จ.ส.อ. สมยศ อายุยนื
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ ซื#อตรง
จ.ส.อ. วันชนะ ขะมาโต
จ.ส.ต. กล้าณรงค์ หิ รัญคํา
ส.อ. ภิระพงศ์ เวชรักษ์
ร.ต. สําเริ ง นิลกรณ์
จ.ส.อ.ไวเลิศ อาษากิจ
จ.ส.อ.ไชโย ศรี สด
จ.ส.อ. ทวาย โพธิJแก้ว
ส.อ. ธีรภัทร หมวดจุย้
ส.อ. ธัญธัช วันแว่น
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ อังคุระศรี
ส.อ. ไพริ นทร์ มิSมทอง
ร.ท. อมร นุชคําแหง
จ.ส.ต. ธเณศ คงทับ
ส.อ. ชนก ทองรุ ้ง
จ.ส.อ. ขจรศักดิJ วีระฉายา
จ.ส.อ. จิราศักดิJ คนหาญ
จ.ส.อ. สุจิตร สิ นไชย
จ.ส.อ. มนต์เทพ ทีวงศ์
จ.ส.อ. อภิฉตั ร รักบุญ
จ.ส.อ. สมคิด ประภาการ
จ.ส.อ. ไพบูรณ์ บุญดี

วันที#เช็ค : 20 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00165-86
001-101-2018-00141-35
001-101-2015-00249-68
001-101-2018-00159-21
001-101-2010-00600-53
001-101-2018-00167-17
001-101-2005-01182-24
001-101-2016-00142-25
001-101-2018-00159-12
001-101-2018-00159-30
001-101-2005-01378-30
001-101-2008-00680-87
001-101-2018-00166-01
001-101-2018-00165-95
001-101-2014-00050-70
001-101-2013-00298-04
001-101-2005-01312-61
001-101-2007-00567-46
001-101-2010-00516-39
001-101-2018-00148-34
001-101-2018-00166-10
001-101-2018-00142-05
001-101-2018-00171-87
001-101-2013-00385-29
001-101-2018-00148-70
001-101-2018-00174-15
001-101-2018-00142-78
001-101-2018-00159-49
001-101-2014-00215-28
001-101-2015-00308-35
001-101-2017-00012-66
001-101-2017-00131-55
001-101-2018-00159-67

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.3
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.

จํานวนเงิน
2,159.00
4,585.00
1,977.00
1,163.00
745.00
1,047.00
4,776.00
1,442.00
1,911.00
2,254.00
3,649.00
2,636.00
2,326.00
1,396.00
2,102.00
1,628.00
4,776.00
1,911.00
3,821.00
1,930.00
1,911.00
1,163.00
759.00
7,641.00
1,911.00
465.93
1,396.00
931.00
1,911.00
3,248.00
2,714.00
2,866.00
2,484.00

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 20092561
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
98
99

ชื#อบัญชี
ส.อ. สุนทร กล้ากิจการ
จ.ส.อ. สวรรณ วนจันทร์โม
จ.ส.อ. กิติศกั ดิJ จักรสิ งห์โต
จ.ส.อ. ธีรพล วงษ์เล็ก
ร.ต. สิ ทธิศกั ดิJ กล้าหาญ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชอบใจ
จ.ส.ต. คําตัน ลาดทอง
จ.ส.ต. เอกพจน์ ศรี วะรมย์
ส.ท. ธีรยุทธ คําอินทร์
พล.อส. ศรายุทธ ชุมสุข
จ.ส.ท. อนุวฒั น์ คําสะอาด
จ.ส.ต. จรัล ขันตรี ทนั
จ.ส.อ. จักรกฤทธิJ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ส.อ. อํานาจ อํ#าน้อย
ส.อ. กฤษฎา รัตนผล
ส.อ. มงคล คุม้ สกุลไทย
ส.อ. นนทรัตน์ บัวศรี
จ.ส.อ. ประยูร เห็นชื#อ
ส.อ. สุชาติ มาประจวบ
จ.ส.อ. สมพล เหมะรักษ์
ร.ต. จิตกร แสงดวง
ร.ท. นันทวุฒิ ประภาวงษ์
จ.ส.อ. ไชยพัฒน์ ศรี นุ่น
จ.ส.อ. ประดับ ขุนกลับ
จ.ส.อ. ธรรมบาล ขุนวิจิตร์
จ.ส.อ. ถาวร จินนะมงคล
จ.ส.ท. สิ ทธิชยั แก้วแป้ น
ส.อ. ธิติพงษ์ สี ดาสลุง
ร.ต. วัชรพล นามวงศ์
จ.ส.อ. อภัย สี สด
จ.ส.อ. อรรถกร ชุมภูประวิโร
จ.ส.อ. สมปอง อินสอาด
ส.อ. วิเชียร เต็มแต้ม

วันที#เช็ค : 20 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00210-30
001-101-2014-00241-72
001-101-2018-00143-93
001-101-2018-00159-58
001-101-2009-00569-93
001-101-2014-00209-36
001-101-2018-00145-33
001-101-2018-00166-92
001-101-2018-00167-08
001-101-2018-00165-22
001-101-2018-00164-98
001-101-2005-00749-48
001-101-2018-00167-44
001-101-2006-00580-28
001-101-2010-00297-73
001-101-2014-00074-30
001-101-2018-00167-53
001-101-2018-00164-34
001-101-2018-00164-25
001-101-2005-00245-90
001-101-2008-00743-16
001-101-2018-00175-21
001-101-2006-00327-29
001-101-2007-00154-84
001-101-2009-00399-69
001-101-2008-00852-24
001-101-2018-00166-83
001-101-2015-00172-96
001-101-2014-00279-84
001-101-2018-00164-70
001-101-2006-00310-49
001-101-2009-00204-75
001-101-2013-00195-24

ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
4,203.00
3,439.00
1,628.00
1,163.00
2,350.00
1,163.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
2,504.09
1,582.00
3,592.00
3,439.00
4,287.00
2,999.00
2,885.00
1,911.00
1,911.00
2,139.57
1,960.98
2,102.00
2,787.72
65.78
2,187.00
40.78
57.85
2,545.16
1,911.00
10,220.00
2,070.00
4,203.00
1,911.00
2,751.00

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 20092561
ลําดับ
100
101

ชื#อบัญชี
ส.อ. สมภพ แถมโพธิJ
ส.อ. สัญญาลักษณ์ จันทร์ลอย

เลขที#บญั ชี
001-101-2018-00167-26
001-101-2018-00167-35

วันที#เช็ค : 20 ก.ย. 61
หน่วย

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
รวม เงินฝากเกิน 101 ราย

จํานวนเงิน
1,911.00
422.00
251,714.39

หน้าที# : 6

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

เลขที#เช็ค : 20092561
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.ต. ธนเดช ขาวสบาย
ร.ต. มานิต สะกิจ
จ.ส.อ. ภิภูมิ สวัสดิJกว้าน
จ.ส.อ. โกศล สี สมุทร
จ.ส.อ. พงศ์พิชา เทียนรุ่ งโรจน์
จ.ส.ต. วรเทพ ใจเย็น
ร.อ. รณชัย อิ#มใจพงษ์
จ.ส.อ. อํานาจ ปิ# นเขียน
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ กิจนัทธี
จ.ส.อ. สาธิต ชุ่มใจ
จ.ส.ต. ธงชาติ ทองธวัช
ส.อ. เกียรติศกั ดิJ โคตมา
ร.ต. จอมจักษ ปางวัชรากร
จ.ส.อ. สถิต บุญทัน
จ.ส.อ. ชื#น สังวาลย์
ร.ต. สายันห์ ทองบุรี
จ.ส.อ. ชูเกียรติ คําตา
พ.ต. สิ ทธิศกั ดิJ โรจน์พานิชกุล
จ.ส.อ. ธวัชชัย แก้วอ้น
ร.อ. ประกิจ คงสกูล
จ.ส.อ. นุกลู มีเงิน
จ.ส.อ. สมพงษ์ วงศ์นริ นทร์
จ.ส.อ.หญิง ธัญญารัตน์ กาวิลยั
จ.ส.อ. ปรี ดา กร่ างปรี ชา
พ.ท. เชษฐ ศรี จกั รโคตร
พ.ท. ประภาส พงษ์ทอง
พ.ท. สมพร เอมวงษ์
จ.ส.อ. พิชยั พวงเพชร
จ.ส.อ. ขจรศักดิJ สุขศาลา
พ.อ. ยุทธภูมิ สิ ทธิกลม
จ.ส.อ. อลงกรณ์ เพ็ชรแก้ว
จ.ส.อ. วรพจน์ เพชรเอียด
จ.ส.อ. ณรงค์พล มีสวัสดิJ

วันที#เช็ค : 20 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00608-23
001-300-2018-00608-32
001-300-2018-00608-41
001-300-2018-00610-80
001-300-2018-00611-32
001-300-2018-00609-48
001-300-2018-00607-99
001-300-2018-00610-35
001-300-2018-00610-53
001-300-2018-00608-96
001-300-2018-00609-02
001-300-2018-00609-11
001-300-2018-00609-57
001-300-2018-00608-50
001-300-2018-00608-69
001-300-2018-00611-05
001-300-2018-00611-14
001-300-2018-00609-20
001-300-2018-00609-39
001-300-2018-00610-62
001-300-2018-00610-08
001-300-2018-00610-17
001-300-2018-00611-23
001-300-2018-00608-87
001-300-2018-00607-44
001-300-2018-00608-78
001-300-2018-00609-75
001-300-2018-00609-84
001-300-2018-00609-66
001-300-2018-00610-44
001-300-2018-00609-93
001-300-2018-00610-26
001-300-2018-00610-71

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กรม บ.
ขกท.
ขกท.
ป.2 พัน.21 รอ.
พัน.บ.21
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.41
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
มทบ.21
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพศ.1 พัน.2
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
วพม.
ศม.
ศสร.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
19,452.33
70,000.00
13,794.30
50,000.00
49,426.38
80,000.00
79,835.84
28,000.00
66,409.86
70,000.00
60,000.00
50,000.00
102,939.34
71,637.10
120,000.00
100,000.00
200,000.00
92,234.90
31,804.61
119,766.58
100,000.00
50,427.05
92,000.00
90,000.00
39,387.39
27,715.72
101,178.52
64,624.76
61,645.37
400,000.00
140,000.00
50,000.00
25,000.00

หน้าที# : 7

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

เลขที#เช็ค : 20092561
ลําดับ
34
35
36

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สิ นสมุทร จัน# บ้านโขด
จ.ส.อ. เชวงศักดิJ บุญโนนแต้
จ.ส.อ. สี โคตร กดไธสง

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 20 ก.ย. 61
หน่วย

001-300-2018-00610-99
001-300-2018-00608-05
001-300-2018-00608-14

ศสร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 36 ราย
รวมเช็คเลขที# 20092561 148 ราย
รวมสัง# จ่ายทัSงหมด 148 ราย

จํานวนเงิน
150,000.00
52,214.65
213,509.81
3,133,004.51
4,964,911.79
4,964,911.79

