หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
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
กองบัญชาการกองทัพบก
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
อยุธยา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ร้อยเอ็ด
กองบัญชาการกองทัพบก
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปัตตานี
สนามเป้า
สนามเป้า
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ย่อยถนนสรงประภา
สํานักราชดําเนิน
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ปราจีนบุรี
อุดรธานี
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ทพ.42
กรมพัฒนา 4
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กสษ.3 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.6
ขว.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทน.1
ทน.2
ทภ.4
ทภ.4
นปอ.
นรด.
บชร.3
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.5
ป.5 พัน.25
ป.71
ป.72 พัน.721

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
57,791.32
9,619.12
6,677.40
93,203.21
43,386.09
11,278.02
374,660.68
40,009.86
12,669.92
3,308.92
125,623.07
331,124.70
463,299.02
60,109.50
908,899.60
116,369.99
70,299.95
35,838.29
237,879.45
136,514.48
90,818.02
7,922.78
1,020,172.14
45,397.08
61,386.20
28,506.40
377,170.72
10,652.52
428,643.14
248,743.58
48,486.60
334,653.26
43,964.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
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

สาขา
ลพบุรี
กาญจนบุรี
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
พญาไท
พญาไท
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
ถนนมหาจักรพรรดิ์
คลองปาง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ปราณบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ลพบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สนามเป้า
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
สระบุรี
ปราจีนบุรี
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ป.72 พัน.723
ป.9 พัน.19
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พบ.
พบ.
พล.ม.1
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.11
พล.ร.5
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.ร.มทบ.21
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
พัน.สร.23 บชร.3
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.2
ม.3 พัน.18
ม.5 รอ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
164,839.60
181,605.24
13,660.99
2,233,083.98
144,184.04
3,528.60
5,676.64
61,486.85
18,384.54
102,611.84
29,208.09
7,946.36
603,634.42
74,496.50
32,420.76
93,731.66
34,109.44
254,173.84
108,385.90
39,149.73
157,028.36
266,549.83
84,293.62
300,655.17
1,241,229.22
248,585.40
26,315.45
104,524.24
18,193.34
35,015.72
52,226.61
189,806.39
97,257.62

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
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

สาขา
ปราจีนบุรี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อุดรธานี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
นครสวรรค์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.24
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.31

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
10,834.85
169,470.76
205,836.76
361,887.72
1,081,992.64
1,316,917.64
582,432.42
259,740.86
197,094.85
183,690.37
147,277.98
236,066.46
133,694.09
194,332.30
355,128.17
651,112.20
109,423.62
1,393,821.49
426,808.52
80,473.89
1,039,435.34
831,765.15
91,359.63
93,320.86
567,109.02
95,948.48
837,106.03
423,315.66
82,328.37
48,735.34
172,180.58
44,527.42
300,103.23

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

สาขา
นครสวรรค์
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
เชียงราย
พิษณุโลก
ทุ่งสง
ทุ่งสง
สุราษฎร์ธานี
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
ย่อยบางบัว
เพชรบุรี
อุดรธานี
อุดรธานี
ตรัง
นราธิวาส
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
เทิง
เทิง
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
เชียงใหม่
ปราจีนบุรี
อุดรธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.31
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.151 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.19 พัน.3
ร.2 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.29
ร.29 พัน.1
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.7 พัน.2
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
416,147.52
433,847.01
93,548.43
20,997.92
924,619.17
229,396.44
992,873.27
632,153.44
2,776.50
61,011.66
51,100.41
477,924.39
324,363.60
336,837.52
16,401.10
8,639.56
101,266.14
183,792.65
19,133.70
46,097.20
10,166.14
31,227.44
20,013.95
29,890.62
52,245.61
99,743.17
357,644.13
226,747.47
76,509.88
62,504.33
88,013.76
508,735.58
11,463.63

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

สาขา
อุดรธานี
ขอนแก่น
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
พิษณุโลก
สํานักราชดําเนิน
ปราณบุรี
เตาปูน
เพชรบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
บางเขน
ลพบุรี
พิษณุโลก
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ขอนแก่น
สระบุรี
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
ถนนมหาจักรพรรดิ์
เชียงใหม่
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
ภูเก็ต
ร้อยเอ็ด
ลําปาง
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2
รพศ.4
รร.ขว.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ฝรพ.1
วพม.
วศ.ทบ.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.3
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศม.
ศร.
ศศท.
ส.1
ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.อ.บ.
สธน.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สวพท.

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
186,721.66
5,568.22
21,610.48
841,096.20
3,230.99
2,200.50
239,459.41
386,733.51
377,883.90
287,534.80
763,765.49
57,843.07
51,243.40
33,083.69
58,695.16
29,285.28
1,957,377.00
51,264.84
31,697.38
138,777.75
68,025.54
38,203.10
43,646.09
290,082.47
249,441.73
255,909.33
282,189.34
57,503.53
63,009.97
25,768.15
82,835.32
529,355.58
283,826.24

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
ลําดับ
166
167
168
169

สาขา
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
สส.
สส.
สส.
สสน.บก.ทบ.
รวม 169 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
50,365.78
132,350.60
159,911.48
385,507.64
41,109,189.68

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
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

สาขา
ราชบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี
ราชบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี
ขอนแก่น
ราชบุรี
ปากช่อง
ศรีย่าน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ราชบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ราชบุรี
ปราณบุรี
เตาปูน
พญาไท
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ขอนแก่น
ปราณบุรี
ปากช่อง
ศรีย่าน
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรมพัฒนา 1
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.มทบ.23
พัน.พัฒนา 1
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.6
ม.7
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.23
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รร.ร.ศร.
รร.สพ.สพ.ทบ.
วพบ.
วพม.
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศร.
ศสท.กส.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม 25 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
46.13
114.32
5,522.00
37,104.92
1,396.00
7,903.00
13,659.50
1,282.09
3,825.00
8,018.00
2,866.00
2,675.00
4,746.16
15,228.02
4,349.14
1,790.93
4,396.00
3,256.00
3,024.00
2,675.00
3,456.00
7,604.63
3,024.00
2,274.00
6,839.00
147,074.84

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234604
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
เพชรบูรณ์
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ปราจีนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เตาปูน
นครราชสีมา
ราชบุรี
พนัสนิคม
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
พะเยา
สุราษฎร์ธานี
ศรีย่าน
เชียงใหม่
ลพบุรี
ศรีย่าน
ลพบุรี
ราชบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
จบ.
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทภ.1
ทภ.2
บชร.4
ป.2 พัน.12 รอ.
ปตอ.1 พัน.3
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.พัฒนา 1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายกาวิละ
รร.การบินทหารบก
รร.ส.สส.
ศฝยว.ทบ.
สง.สด.จว.ร.บ.
รวม 21 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
150,000.00
80,333.93
139,133.70
37,000.00
62,000.00
50,000.00
120,000.00
296,817.17
194,707.57
80,000.00
153,000.00
45,031.44
166,605.82
97,432.64
110,804.96
157,121.60
291,999.35
54,651.23
49,499.46
186,000.00
2,622,138.87

หมายเหตุ

หน้าที่ : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234605
ลําดับ
1
2

สาขา
พิษณุโลก
สกลนคร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พล.พัฒนา 3
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
58,985.66
146,000.00
204,985.66
44,083,389.05

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
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.ท. สุรศักดิ: นนทพรหม
ร.ต. บุญรักษ์ เที#ยงตรง
ส.ต. ธนวิชญ์ สร้อยน้อย
พ.ต. วิริยะ พุฒฉานุ(อ.)
ร.ท. หัสนัย หัตถวงษ์
ส.ท. วัฒนันท์ ศิลาน้อย
ส.ท. วันสัน มุมบ้านเซ่า
ส.อ. อานนท์ เคี#ยวขาว
พ.ท. กิตติพฒั น์ มีสนั ทัด
จ.ส.ต. สิ ทธิชยั ธรรมขัน
ส.อ. สุเวช ศรี คลัง
ส.ท. ณัฐพร นิยม
พ.ท. สําราญ มัน# สกุล
ร.ต. บุญช่วย คงชื#นจิต
จ.ส.อ. จันทร์ แก้วบุญตา
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ: ประดิษฐการ
จ.ส.อ. สมจิตร โตเกิด
จ.ส.อ. บุญนะ อยูม่ ี
จ.ส.อ. สมนึก ยอดนิล
จ.ส.อ. เสรี วฒั น์ โพธิ:ทอง
ร.ท. วิชยั อินทรสมบัติ
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นับแสน
ร.ต. ฉลอง กําเหนิดคุณ
ส.อ. อุทยั คุม้ ฉายา
จ.ส.อ.จตุรงค์ สุวรรณพงศ์
พ.ท. ลภณ ชินโคตร
พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน
ส.อ.หญิง พัชรนินท์ อิสริ ยากิตติชยั
พ.ท.ธนัช กําแหงฤทธิรงค์
จ.ส.อ. วันรบ มาชัยยะ
ส.ท.หญิง ชุลีรัตน์ เดชฟุ้ ง
ร.อ. วิชิต เมฆส่าน
ร.ท.นิยม เจนวิถี

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06641-78
001-100-2016-00558-52
001-100-2016-00380-68
001-100-2004-05922-97
001-100-2014-00441-59
001-100-2014-00243-40
001-100-2014-00245-44
001-100-2010-00359-24
001-100-2004-12123-34
001-100-2010-00088-23
001-100-2004-06479-68
001-100-2015-00657-44
001-100-2004-04288-04
001-100-2004-12830-86
001-100-2004-02211-95
001-100-2004-00197-76
001-100-2004-00534-51
001-100-2004-01410-02
001-100-2004-10778-83
001-100-2004-13003-38
001-100-2004-00942-09
001-100-2006-00174-20
001-100-2004-00780-16
001-100-2004-09902-13
001-100-2004-06342-29
001-100-2004-09932-01
001-100-2004-08458-34
001-100-2008-00104-43
001-100-2004-03773-42
001-100-2004-01870-95
001-100-2015-00670-70
001-100-2004-01485-91
001-100-2004-06753-69

กพ.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรมพัฒนา 4
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กสษ.3 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.6
ขว.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทน.1
ทน.2
ทภ.4
ทภ.4
นปอ.
นรด.
บชร.3
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.3 พัน.13

จํานวนเงิน
57,791.32
2,450.38
7,168.74
93,203.21
6,677.40
29,613.99
13,772.10
11,278.02
374,660.68
40,009.86
12,669.92
3,308.92
463,299.02
331,124.70
125,623.07
34,786.98
270,187.72
187,540.38
60,109.50
416,384.52
116,369.99
70,299.95
35,838.29
237,879.45
136,514.48
90,818.02
1,020,172.14
7,922.78
45,397.08
61,386.20
28,506.40
377,170.72
237,460.23

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
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
ร.ท. พิศิษฐ์ โพธิ:นุช
ส.อ. สันติพงษ์ ผุยลานวงค์
พ.อ. ธนวัฒน์ จันทนะ
ส.อ. ปริ ญญา ฟ้ ารักษา
พ.ต. มนู เทพณรงค์
ร.ท. พิชิตพล แสงภู่
ร.ท. สมชาย กันทริ กา
จ.ส.อ. วีรภัทร คํามุงคุณ
พ.ต. วีระศักดิ: สุวรรณกาศ
จ.ส.อ.พัฒธนพงษ์ ปิ# นแก้ว
ส.ท. ศรัญSู เหมือนชู
พ.ท. ณฐกานญ์ สิ มะทองธรรม
พ.ต. ณัฏฐเอก ธนไพศาลวรากุล
พ.ต. ชัชพีร์ แหเกิด
ร.ท. ประจวบ เกิดพิพฒั น์
ร.ท. คงศิลป์ วงศ์ดาว
ร.ท. เพ็ชราวุฒิ พุฒซ้อน
ร.ท. นพรัตน์ น้อยวัฒน์
ร.ท. ศักดา สาอาจ
จ.ส.อ. ณรงค์ พันธุ์ไพโรจน์
จ.ส.อ. กําชัย กลมเกลา
ร.ต.หญิง อัญชุลี สาคร
ส.อ.หญิง เพนนี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จ.ส.อ. ชาติชาย พิมพ์สมั ฤทธิ:
จ.ส.อ. ธนาเดช ปาณะวงษา
จ.ส.อ.พิศนุย ์ คูนชะณา
จ.ส.อ. สุเทพ คงแก้ว
ร.ท. ลูกคิด บุญเล็ก
ส.อ. ณัฏฐัศรัณย์ เจริ ญผล
จ.ส.อ. อุดมศักดิ: สําราญ
จ.ส.อ. กฤษณะ เย็นสบาย
จ.ส.อ. พลกฤษณ์ ศรี กะพา
จ.ส.อ. ศักดิ:สิทธิ: งาคม

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11078-10
001-100-2011-00354-37
001-100-2004-12783-94
001-100-2007-00143-61
001-100-2004-02205-30
001-100-2004-05925-98
001-100-2004-01625-91
001-100-2009-00057-50
001-100-2005-00239-09
001-100-2005-00758-50
001-100-2014-00702-88
001-100-2004-07705-67
001-100-2004-00986-21
001-100-2004-12659-38
001-100-2004-01253-05
001-100-2004-03765-56
001-100-2004-04840-59
001-100-2004-05230-48
001-100-2004-09126-86
001-100-2004-00035-17
001-100-2004-08117-49
001-100-2010-00425-44
001-100-2011-00116-95
001-100-2004-12327-63
001-100-2006-00311-10
001-100-2004-11329-13
001-100-2004-00189-71
001-100-2004-03657-72
001-100-2014-00641-62
001-100-2004-12465-44
001-100-2004-02474-85
001-100-2004-02622-17
001-100-2004-02855-82

ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.5
ป.5 พัน.25
ป.71
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พบ.
พบ.
พล.ม.1
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.11
พล.ร.5
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บริ การ กบร.ศร.

จํานวนเงิน
191,182.91
10,652.52
248,743.58
48,486.60
334,653.26
43,964.00
157,156.52
7,683.08
124,323.69
55,813.09
1,468.46
912,001.96
245,985.97
85,007.46
173,424.75
219,242.71
55,832.52
475,160.93
66,427.68
144,184.04
13,660.99
3,528.60
5,676.64
61,486.85
18,384.54
102,611.84
29,208.09
603,634.42
7,946.36
74,496.50
13,939.38
18,481.38
93,731.66

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
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
ร.ต. ศุภณัฎฐ์ โตทรัพย์
จ.ส.อ. ธนพงษ์ พวงสี เคน
จ.ส.อ. เสกสรรค์ บุญรวม
จ.ส.อ. วันชัย แต่งเมือง
จ.ส.ท. วีระยุทธ ปรักมาศ
ร.ท. นคร พรหมชุลี
ร.ท. เดชา แพทย์พงษ์ปกรณ์
ส.อ. ธณชาคร สะดีวงศ์
จ.ส.ต. มินชยัน กิจลิขิต
พ.ต. เสาร์ ไชยราช
ร.ท. นรากรณ์ โตมี(อ.)
ร.ท. จรัญ ไม้แดง
ร.ท. มนตรี กลับบุญมา(อ.)
ร.ท. วิเชียร จันทร์ขาํ
ร.ต. สายันต์ คํากอง
จ.ส.อ. ประจักษ์ แสงภักดิ:
จ.ส.อ. ถวัลย์ โพธิ:สุวรรณ
ส.อ. วชิระ ยะถา
ส.อ. เสน่ห์ ง้าวแหลม
พ.ท. พัสกร เกษสมบูรณ์
ส.อ. อลงกต โพธิ:อินทร์
ร.ท. ประพันธ์ จินา
จ.ส.อ. วีระยุทธ นิราช
ร.อ. พิชยา บุญเสริ ม
พ.อ. รวิศ รัชตะวรรณ
พ.อ. มานพ ยิมX แย้ม
พ.อ.หญิง อัธยา เจียมอ่อน
พ.ท. อุดม ระวัง
พ.ท. สุวทิ ย์ จิตตกาวิน
พ.ท. กฤษณะ นิยมมาก
ร.อ. ประจักษ์ พันธ์ลิมา
ร.อ. ณรงค์ศกั ดิ: พรหมจันทึก
ร.ท. คงรัฐ อินกับจันทร

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00531-30
001-100-2004-03982-93
001-100-2004-13007-45
001-100-2004-00450-54
001-100-2006-00464-86
001-100-2004-03175-35
001-100-2004-08237-08
001-100-2004-04047-07
001-100-2007-00331-80
001-100-2004-12502-64
001-100-2004-03211-03
001-100-2004-03335-51
001-100-2004-04992-28
001-100-2004-10035-14
001-100-2004-10285-95
001-100-2004-04838-74
001-100-2004-08944-69
001-100-2012-00112-14
001-100-2009-00159-88
001-100-2004-08879-28
001-100-2014-00525-83
001-100-2004-12722-39
001-100-2004-02513-09
001-100-2011-00336-97
001-100-2004-04947-37
001-100-2004-06967-97
001-100-2004-07200-21
001-100-2004-05611-81
001-100-2004-06655-66
001-100-2004-11939-14
001-100-2004-00960-94
001-100-2004-11132-55
001-100-2004-02524-23

พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
พัน.สร.23 บชร.3
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.2
ม.3 พัน.18
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11

จํานวนเงิน
34,109.44
108,385.90
254,173.84
157,028.36
39,149.73
202,272.65
64,277.18
84,293.62
300,655.17
357,154.02
364,489.82
497,257.74
22,327.64
143,726.46
104,858.94
26,315.45
104,524.24
18,193.34
35,015.72
49,252.10
2,974.51
189,806.39
97,257.62
10,834.85
143,072.60
156,609.78
1,159,277.77
306,763.98
159,589.20
224,519.97
35,220.89
232,810.30
161,012.94

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
ร.ท. วิชยั สิ นสูงเนิน
ร.ต. จํารัส อุดมพันธ์
ร.ต. ประนต อ่อนไหว
ร.ต. เฉลียว จันทร์ซา้ ย
ร.ต. บุญมี เลีXยงพร
ร.ต. สันติพงษ์ พระจันทร์ทอง
ร.ต. สะอาด วรรณไทย
ร.ต. ประจักษ์ มณี ธรรม
ร.ต.วิรัตน์ รัตน์พลที#
ร.ต. วิวฒั น์ มัธยมนันทน์
ร.ต. ทรงยุทธ โยธาขันธ์
ร.ต. นพดล ศิริไปล์
พ.ท. สายันต์ ศรี จนั ทรา
ร.ต. สมยงค์ วังยายฉิ ม
จ.ส.อ. บรรพจน์ ทาประเสริ ฐ
ร.ต.วรณ์ พอจิต
ร.ท. ธนปพน สิ นสุข
ร.ต.วิภาส บุญเลิศ
ร.ต. พรศักดิ: ชํานิราชกิจ
ร.ต. ธงชัย วิงวอน
พ.ท. กุศล กลิ#นอบ
ร.อ. อดุลย์ จิวพานิช
ร.ท. สมชาติ พุกหอม
ร.ท. สราวุฒิ วรรณเกษม
ร.ท. ญาณพัฒน์ เข็มเพ็ชร
ร.ต. อําพันธ์ ศิลาทอง
จ.ส.อ. รวินทร์ เอี#ยมเวียง
พ.อ. เฉลิมพล อําไพ
พ.ท.หญิง วาสนา บัวล้อมใบ
ร.ท. สํารวย ชาววัง
ร.ท. ประพันธ์ หนไธสง
ร.ต. วิรัช หวังกูล
ร.ต. สัมฤทธิ: ชุมพล

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04674-05
001-100-2004-01496-97
001-100-2004-01828-50
001-100-2004-03613-96
001-100-2004-05104-15
001-100-2004-06085-70
001-100-2004-08297-48
001-100-2004-08370-39
001-100-2004-08394-08
001-100-2004-09359-97
001-100-2004-10077-23
001-100-2004-12192-85
001-100-2004-07221-71
001-100-2004-07810-68
001-100-2004-04981-77
001-100-2004-00918-04
001-100-2004-00679-22
001-100-2004-00364-27
001-100-2004-01442-58
001-100-2004-09809-24
001-100-2004-05653-63
001-100-2004-06310-19
001-100-2004-02516-73
001-100-2004-05945-41
001-100-2004-12156-87
001-100-2004-10241-37
001-100-2004-05244-72
001-100-2004-01922-19
001-100-2004-06871-79
001-100-2004-01879-70
001-100-2004-11374-31
001-100-2004-04121-13
001-100-2004-06868-06

มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.14
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.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21

จํานวนเงิน
126,714.65
217,122.52
337,626.10
385,808.58
116,730.78
77,582.31
24,261.62
62,764.16
40,909.09
183,690.37
169,470.76
37,505.65
91,573.74
236,066.46
55,704.24
133,694.09
651,112.20
194,332.30
16,367.80
338,760.37
141,734.88
285,073.64
94,886.05
1,096,633.74
171,863.21
30,438.49
109,423.62
566,614.24
539,436.53
499,998.81
265,150.91
93,320.86
126,168.98

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
ร.ต. มงคล ธนะสนต์
ร.ต. ศาสตรา วีระบุรุษ
จ.ส.อ. ถวิล มีศรี
พ.ท. จอมขวัญ พินิจลึก
พ.ท.เฉลิม โคตรสี วงษ์
พ.ต.หญิง สรัญญา สัจจานิตย์
ร.ท. สมคิด รักกูล
ร.ท. ทองแดง อันทะพิละ
ร.ต. ชื#น เขยไชย
ร.ต. คงเดช ริ ยะวงษ์
ร.ต. เสน่ห์ นะธิศรี
พ.ท. สมพงษ์ วัฒนวิกรรม
ส.อ. พานทอง ศรี บุญเรื อง
ร.ต. ชาติชาย สดใส
ร.ท. ไพจิตร์ โนนสังข์
พ.ท. สุเทพ อินทรศักดิ:
พ.ท. ชาญณรงค์ จูหลัก
ร.ต. ยอดชาย อิ#มโพธิ:
ร.อ. ศิริ จิวหานัง
พ.ต. นพดล อนุเวที
จ.ส.อ. วิชยั โพธิกลุ
พ.ท.หญิง กัลยวรรธน์ เหลืองตระกูล
ร.ท. บุญส่ง โยธหะลักษณ์
ร.ต. เอกลักษณ์ พรหมรักษ์
จ.ส.อ. เนตร ลําดับ
จ.ส.อ. ทวน ฉิ มดอนทอง
ร.ต. พ่วง ฟักช่วย
จ.ส.อ. สงวนเกียรติ อากร
จ.ส.อ. เสถียร พวงมาลัย
จ.ส.อ. สําเร็ จ ทองแถบ
จ.ส.อ. มนตรี โยธาทิพย์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ย้อยนวล
จ.ส.อ. สุชาติ มีโพธิ:

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10332-96
001-100-2004-11984-05
001-100-2004-09379-95
001-100-2004-07838-62
001-100-2004-11006-31
001-100-2012-00631-83
001-100-2004-06335-58
001-100-2004-12586-28
001-100-2004-01832-93
001-100-2004-05999-17
001-100-2004-08482-75
001-100-2004-01201-97
001-100-2013-00047-18
001-100-2004-05788-71
001-100-2004-04857-66
001-100-2004-00777-25
001-100-2004-12347-98
001-100-2004-06295-64
001-100-2004-11752-82
001-100-2004-10825-66
001-100-2006-00394-40
001-100-2004-08037-68
001-100-2004-06208-73
001-100-2004-05338-14
001-100-2004-06755-09
001-100-2004-06842-51
001-100-2004-05306-77
001-100-2004-00188-38
001-100-2004-01899-05
001-100-2004-02911-12
001-100-2004-03981-14
001-100-2004-11822-82
001-100-2004-11824-04

มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.24
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)

จํานวนเงิน
440,940.04
91,359.63
80,473.89
480,513.57
198,811.95
95,948.48
315,306.52
41,285.94
74,371.06
26,522.43
123,610.22
82,328.37
48,735.34
172,180.58
44,527.42
300,103.23
47,287.99
368,859.53
433,847.01
93,548.43
20,997.92
125,465.55
334,513.68
77,482.04
96,896.67
290,261.23
229,396.44
236,819.30
236,522.86
45,673.64
99,892.41
164,548.92
209,416.14

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
พ.อ. จรัล ปลอดชุ่ม
ร.ต. อุทิศ สุวรรณใจดี
ร.ท. ประสพโชค บัวพร
ร.ต.หญิง วรรณวิภา จินดาสิ งห์
ส.อ. พยัคฆเดช เบ้าทอง
ส.ท. วิษณุ นามดี
จ.ส.อ. สมมาตร บัวสุ่น
จ.ส.อ. วิชยั พาลีบุตร
จ.ส.อ. ไพรัชต์ เกตุมณี
จ.ส.อ. ปานแดง บัวจันทร์
ส.อ. เทพทัต ช่างทํา
จ.ส.อ.ราชันต์ พลพาล
ร.ต.สุรพล ขุนเรศ
ร.ต.สมัย นามวงษ์
ส.อ. กันตภณ เกตุแก้ว
จ.ส.ต. สุรสี ห์ กล่อมเล็ก
จ.ส.อ.วิรศักดิ: บันลือหาญ
จ.ส.ต.พูลลาภ พลเชียงสา
จ.ส.อ. จตุรภัฎ คงเพชร
ส.อ. มังกร เนตรวงศ์
ส.อ. วรวุฒิ ไชยสาร
ส.อ. ศรัณยู ยะตันZ
ส.ท. บัณฑิต อินทะนนท์
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ: บุญยืน
ร.ท. เสาร์ ชัยยนต์
ส.อ. พงษ์เทพ ชะบา
จ.ส.อ. ชาติชาย ใจภักดี
พ.อ. เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
จ.ส.อ.ศรัทธาพร สุนสาย(อ.)
จ.ส.ต. ทรงพล โสภารี
ส.อ. ธีรพงษ์ มาแก้ว
จ.ส.อ. ดํารงค์ โทมัส
จ.ส.อ. ภานุพงศ์ แก้วชูกลู

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04989-64
001-100-2004-08523-20
001-100-2004-07987-30
001-100-2014-00506-73
001-100-2009-00336-01
001-100-2015-00441-30
001-100-2004-02875-44
001-100-2004-06405-21
001-100-2004-07081-62
001-100-2004-08797-89
001-100-2011-00116-68
001-100-2004-01563-50
001-100-2004-11108-23
001-100-2004-13067-76
001-100-2014-00036-11
001-100-2007-00323-85
001-100-2004-03787-21
001-100-2009-00127-50
001-100-2008-00411-33
001-100-2012-00257-85
001-100-2011-00355-98
001-100-2013-00262-60
001-100-2013-00145-66
001-100-2011-00329-80
001-100-2004-02398-66
001-100-2010-00200-01
001-100-2004-02713-58
001-100-2004-10391-75
001-100-2004-12392-25
001-100-2008-00216-89
001-100-2010-00445-42
001-100-2004-09744-00
001-100-2008-00269-21

มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.151 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.19 พัน.3
ร.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.29
ร.29 พัน.1

จํานวนเงิน
395,242.21
236,911.23
61,011.66
2,776.50
32,186.88
18,913.53
177,333.72
191,776.85
77,560.57
24,944.98
6,308.27
324,363.60
122,646.08
214,191.44
16,401.10
8,639.56
183,792.65
101,266.14
46,097.20
19,133.70
10,166.14
14,373.84
16,853.60
20,013.95
23,484.94
6,405.68
52,245.61
99,743.17
196,069.83
72,687.86
88,886.44
226,747.47
76,509.88

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
ส.อ. ปรัชญา วัชกุล
ส.ท. อนุชิต ผ่องบุรุษ
ส.ท. พีระพล สุวรรณรังษี
จ.ส.อ.สพลสิ ทธิ: ศากวรพงศ
พ.ท. ปกภทร คุณาสันติวรกุล
ร.อ.บรรพจน์ เคนประคอง
จ.ส.อ. สิ ทธิพร พันธุมงคล
พ.ต.หญิง อิสรี ย ์ ประเศรษฐสุต
จ.ส.อ.หญิง ภชรดา ชรารัตน์
ส.อ. พงษ์พิทกั ษ์ คันธา
พ.ต. ธีรภัทร์ ใจประสาท
พ.ต.หญิง รัชดาวรรณ แพ่งกุล
ร.อ.หญิง อาภาภรณ์ สิ นพูลผล
ส.ท. พัฒดานัย ปรี ดา
ส.ท. ธนเดช บุญสง่า
พ.ท. กริ ชติศาสตร์ เกษมธนาภิรักษ์
พ.ท.ประเสริ ฐ จัน# เพชร
ร.ท.สมโภช เหมะธุลิน
พ.ต. สุธา ใกล้ชิด
จ.ส.อ. วิชยั หมอนทอง
พ.อ.หญิง อรพรรณ นคราวงศ์
จ.ส.อ. ชาญชัย พุม่ ไม้แก้ว
พ.ท. นพดล สุวรรณ
จ.ส.อ. กฤษฎางค์ กัลยา
จ.ส.อ. ศราวุธ เจริ ญคุณ
ส.ท. ภานุวฒั น์ ซิXมอิ#ม
พ.ท. นุกลู บุญดัด
พ.ท.สุบิน แจ่มประไพ
พ.ต. ประกร สูงเยีย# ม
พ.ต. ชาญชัย เทพแจ่มใย
จ.ส.อ. เรวัตณ์ คูณขุนทด
ส.อ.วัชรกร รกไพร
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ บุษบง

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00253-56
001-100-2013-00593-74
001-100-2014-00258-17
001-100-2004-02450-43
001-100-2004-13132-99
001-100-2004-08846-39
001-100-2004-10294-15
001-100-2004-08497-24
001-100-2004-12731-22
001-100-2010-00384-26
001-100-2006-00301-93
001-100-2004-03441-59
001-100-2004-13145-08
001-100-2014-00424-16
001-100-2015-00484-91
001-100-2004-10860-12
001-100-2004-07629-20
001-100-2004-04066-80
001-100-2004-03215-83
001-100-2004-03603-15
001-100-2004-10983-81
001-100-2004-12513-33
001-100-2004-11103-82
001-100-2005-00466-09
001-100-2004-08097-08
001-100-2013-00399-09
001-100-2004-06773-94
001-100-2004-12974-78
001-100-2004-05267-80
001-100-2006-00195-34
001-100-2007-00023-84
001-100-2012-00128-79
001-100-2004-02951-72

ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.7 พัน.2
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2
รพศ.4
รร.ขว.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ฝรพ.1
วพม.
วศ.ทบ.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.3
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศม.
ศม.
ศม.
ศม.
ศร.
ศศท.
ส.1

จํานวนเงิน
55,251.98
3,948.94
3,303.41
88,013.76
428,727.93
11,681.87
68,325.78
186,721.66
11,463.63
5,568.22
21,610.48
811,590.76
29,505.44
3,230.99
2,200.50
239,459.41
271,116.91
115,616.60
377,883.90
287,534.80
763,765.49
57,843.07
51,243.40
33,083.69
58,695.16
29,285.28
348,502.72
190,113.76
108,205.19
1,310,555.33
51,264.84
31,697.38
138,777.75

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234604
ลําดับ
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

ชื#อบัญชี
ส.อ. วีรยุทธ ดวงดี
ส.อ. เกียรติศกั ดิ: ทิสาร
ร.ท. วิโรจน์ สุภะเสถียร
พ.ท. สมเกียรติ มณี น่วม
จ.ส.อ. อัมริ นทร์ มีสตั ย์เดชสกุล
พ.อ. ประภาส กลับอําไพ
พ.ท. คมสันต์ ศรี รี
ร.ต. บุญเลิศ สุภาวรรณ์
พ.ท. วิจิตร ศรี ขาว
ร.ต.หญิง ณัฐดา อินฉัตร
พ.ท. ประดลเดช วงษ์เกิด
ร.ท. วิเชียร มณี จนั ทร์
พ.อ.ประดิษฐ์ แก้วเสถียร
พ.อ. วสันต์ โหมดเกษม
พ.ท.วิรัช ขุนทอง
ส.อ. พิมล ธนากลาง
จ.ส.อ. คําสิ งห์ ใจเย็น

เลขที#บญั ชี
001-100-2005-00463-35
001-100-2012-00608-94
001-100-2004-08773-38
001-100-2004-09081-15
001-100-2005-00153-99
001-100-2004-02955-34
001-100-2004-03418-42
001-100-2004-04591-41
001-100-2004-11500-07
001-100-2016-00331-24
001-100-2004-07481-79
001-100-2004-06839-24
001-100-2004-08933-36
001-100-2004-03082-81
001-100-2004-02261-36
001-100-2004-04852-70
001-100-2004-11409-76

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61
หน่วย

ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.อ.บ.
สธน.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สวพท.
สส.
สส.
สส.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 248 ราย

จํานวนเงิน
68,025.54
38,203.10
43,646.09
290,082.47
249,441.73
255,909.33
282,189.34
57,503.53
63,009.97
25,768.15
82,835.32
529,355.58
283,826.24
132,350.60
159,911.48
50,365.78
385,507.64
41,109,189.68

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234604
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. ชาลี สิ งห์ทอง
จ.ส.อ. กําพล พึ#งแผน
ร.ต. ภูเทพ บุญเพ็งรักษ์
จ.ส.อ. ปั ญญาพล ม่านทอง
จ.ส.อ. ประพันธ์ ศรี อ๋ ู
ร.ต. พิทกั ษ์ ฤทธิ:เดช
จ.ส.อ. นราเอก ตีวารี
จ.ส.อ. กนกสิ ริ วงศาโรจน์
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ อยูแ่ ป้ น
พ.ต. ภัทรพล นัยจิตร
จ.ส.อ. ณรงค์ อิ#มสมบัติ
จ.ส.อ. วรพจน์ ทองบุญส่ง
จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ รุ่ งโรจน์
จ.ส.อ. ทรงศักดิ: จันทยุทธ
จ.ส.อ. สุนนั ท์ อนุพนั ธ์
จ.ส.อ. สมศักดิ: โชตินาเสี ยว
จ.ส.อ. นพพงศ์ ศรี เมฆ
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ศรี หิรัญ
จ.ส.อ. ยิง# ศักดิ: ถาวงราม
ร.ท. วิฑูร บุญอุไร
ร.ต. เกรี ยงศักดิ: บุญสอน
ส.ต. เอกชัย นางวงษ์ (คํXาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ศรัญยู บุญมี (คํXาประกัน 1 ราย)
พล.อส. เอนก สงศรี
จ.ส.อ. เอกพล ภักดีบุตร
ร.ต. สังวาร ติ]บซังเสน
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ชอบสูงเนิน
ร.ท. จํานงค์ ผาสุข
ร.ต. สมหวัง จิตตราวงค์
ร.ต. สมนึก สื บโดด
ั ฑ์ จันทร์พ# ึง
จ.ส.อ. สุกณ
จ.ส.ต.หญิง ณพวิมล นาคเสน
ส.อ. บุญเปรื# อง เรื องยศ

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00477-20
001-101-2014-00477-39
001-101-2017-00182-66
001-101-2007-00921-46
001-101-2008-00532-34
001-101-2007-00637-64
001-101-2005-01075-38
001-101-2012-00451-04
001-101-2016-00292-45
001-101-2017-00300-28
001-101-2010-00168-76
001-101-2014-00176-86
001-101-2017-00126-06
001-101-2005-00062-57
001-101-2005-01243-68
001-101-2009-00142-52
001-101-2008-00459-25
001-101-2009-00528-81
001-101-2011-00252-99
001-101-2005-01418-06
001-101-2005-00673-19
001-101-2014-00473-04
001-101-2014-00468-00
001-101-2016-00231-71
001-101-2006-00948-80
001-101-2005-01300-95
001-101-2010-00039-97
001-101-2009-00604-64
001-101-2009-00137-49
001-101-2005-00222-28
001-101-2017-00296-42
001-101-2017-00296-51
001-101-2008-00307-10

กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.6
ม.7
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
13.78
32.35
114.32
3,229.00
2,293.00
7,100.00
3,445.90
3,248.00
23,311.02
1,396.00
2,171.00
3,821.00
1,911.00
2,536.50
4,940.00
6,183.00
49.19
1,163.00
69.90
300.00
200.00
600.00
814.00
1,911.00
8,018.00
2,866.00
2,675.00
35.96
4,639.99
70.21
2,579.00
1,163.00
8,079.03

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234604
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื#อบัญชี
ส.อ. ดนัย มัน# กลิ#น
ร.ต. สันติ คําศิริรักษ์
จ.ส.อ.ปิ ยะ พันธ์ขาว
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ: จันทร์สุก
พ.ท. พายัพ เลขะวัฒนะ
ร.อ.หญิง นงลักษณ์ อินทร์วลิ ยั
พ.อ.หญิง สุมาลี ซื#อธนาพรกุล
ร.ท. อนันต์ ฉายวิชยั
ส.อ. สุทธิเดช ดวงใจ
พ.ท. สุ จันต๊ะเรื อง
จ.ส.อ. เรวัตร์ น้อยท่าช้าง
ส.ท. จตุรงค์ อํานวยชัย
จ.ส.อ.สุริยา ดีราษฎร์วเิ ศษ
จ.ส.อ. เถกิงศักดิ: เสนาดี
จ.ส.อ. พีระยุทธ เทพยสุวรรณ
จ.ส.ท. พศิน โชติสุริยะบุษย์

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00188-70
001-101-2011-00197-11
001-101-2011-00400-30
001-101-2017-00304-17
001-101-2017-00299-16
001-101-2004-00396-72
001-101-2017-00309-03
001-101-2014-00437-24
001-101-2017-00276-08
001-101-2015-00053-61
001-101-2010-00426-40
001-101-2018-00001-50
001-101-2008-00233-58
001-101-2008-00019-49
001-101-2006-00616-33
001-101-2016-00236-49

มทบ.23
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รร.ร.ศร.
รร.สพ.สพ.ทบ.
วพบ.
วพม.
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศร.
ศร.
ศร.
ศสท.กส.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 49 ราย

จํานวนเงิน
3,406.99
4,349.14
1,790.93
4,396.00
3,256.00
3,024.00
2,675.00
1,163.00
2,293.00
3,802.00
2,403.69
1,398.94
3,024.00
2,274.00
4,394.00
2,445.00
147,074.84

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234604
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

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) ธัชพล เปี# ยมวุฒิ
ร.ต. รัชโยธิน โพธิ:สืบ
พ.อ. หิ รัญ จําเนียรพล
จ.ส.อ. บัญชา ศรี สูงเนิน
จ.ส.ต. ประเสริ ฐ แป้ นสุข
ร.ท. พูนสิ น ไชยสิ ทธิแสน
จ.ส.อ. สุเทพ แดงเดช
จ.ส.อ. สุวรรณ ภูตะเวช
จ.ส.อ. จักรพงษ์ กระจ่างโพธิ:
จ.ส.อ. สัมฤทธิ: พระสุรักษ์
จ.ส.อ. มนตรี วิเศษนอก
จ.ส.อ. อรรถพล สะอาดนัก
จ.ส.ท. อมรพงษ์ มาลาธรรม
จ.ส.ท. นพดล ต้นสาย
ส.อ. ธนิต สี ลาดเลา
จ.ส.อ. ธวัชชัย ต้นวงค์
จ.ส.อ. สันติ นครศิลป์
จ.ส.อ. อิทธิพล เพิ#มทรัพย์
พ.ต.หญิง นํXาฝน พยัคฆะ
พ.ท. เริ งชัย รู ปทอง
จ.ส.อ. วิบูลย์ ต่อสกุล
จ.ส.อ. เกตุ น้อยวงษ์
ร.อ. ธีระพงษ์ ภิรมย์
พ.อ. นิธิศ ทองใบ
ร.อ. ไพโรจน์ เอี#ยมปา

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00052-42
จบ.
001-300-2018-00051-63
ช.พัน.8 พล.ม.1
001-300-2018-00052-24
ทภ.1
001-300-2018-00053-85
ทภ.2
001-300-2018-00053-49
บชร.4
001-300-2018-00053-30
ป.2 พัน.12 รอ.
001-300-2018-00053-58
ปตอ.1 พัน.3
001-300-2018-00051-81
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
001-300-2018-00052-88
พัน.ซบร.22 บชร.2
001-300-2018-00052-97
พัน.ซบร.22 บชร.2
001-300-2018-00053-03
พัน.ซบร.22 บชร.2
001-300-2018-00053-76
พัน.พัฒนา 1
001-300-2018-00051-72
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
001-300-2018-00051-90
มทบ.22
001-300-2018-00051-54
มทบ.23
001-300-2018-00053-21
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
001-300-2018-00052-60
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
001-300-2018-00052-51
ร.1 พัน.3 รอ.
001-300-2018-00052-15
รพ.ค่ายกาวิละ
001-300-2018-00052-33
รร.การบินทหารบก
001-300-2018-00051-36
รร.การบินทหารบก
001-300-2018-00052-06
รร.การบินทหารบก
001-300-2018-00052-79
รร.ส.สส.
001-300-2018-00051-45
ศฝยว.ทบ.
001-300-2018-00053-67
สง.สด.จว.ร.บ.
รวมเช็คเลขที# 49234604 322 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
150,000.00
80,333.93
139,133.70
37,000.00
62,000.00
50,000.00
120,000.00
129,204.02
85,613.15
82,000.00
194,707.57
80,000.00
153,000.00
45,031.44
166,605.82
97,432.64
110,804.96
157,121.60
175,471.63
50,000.00
66,527.72
54,651.23
49,499.46
186,000.00
43,878,403.39

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234605
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
พ.ท. ณัฐา สุภายศ
พ.ท. บุญส่ง พรมนิล

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00053-94
001-300-2018-00053-12

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 61
หน่วย

พล.พัฒนา 3
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 27 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234605 2 ราย
รวมสัง# จ่ายทัXงหมด 324 ราย

จํานวนเงิน
58,985.66
146,000.00
2,827,124.53
204,985.66
44,083,389.05

