หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234606
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขา
ฮอด
ลพบุรี
ย่อยบางโพ
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
นครสวรรค์
สํานักราชดําเนิน
สนามเป้า
อุดรธานี
เพชรบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.36
นสศ.
ปตอ.2
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.31
ยก.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.1
สง.สด.จว.พ.บ.
รวม 10 หน่วย

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
18,147.89
93,321.68
3,100.68
108,415.08
122,456.80
105,697.37
98,447.88
27,997.27
92,304.08
200,990.03
870,878.76

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234606
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
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
อุบลราชธานี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สระบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
คส.สพ.ทบ.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.22
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.713
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.723
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.22
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.6
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.อานันทมหิดล

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
7,018.00
24,906.00
5,269.00
1,911.00
1,163.00
4,771.00
7,419.00
931.00
4,777.00
2,197.00
769.72
6,335.46
2,662.23
89.26
3,916.00
2,992.48
5,323.00
104.04
3,100.00
7,104.00
11,431.00
2,413.34
8,691.00
2,369.00
6,305.00
2,996.28
7,592.00
6,986.83
2,914.00
4,908.00
15,338.00
4,776.00
10,819.20

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234606
ลําดับ
34
35
36
37
38
39

สาขา
นครนายก
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รร.กส.กส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝยว.ทบ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
สง.สด.จว.ป.น.
รวม 39 หน่วย

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
4,610.34
6,338.94
5,305.11
3,173.00
69.72
16,619.00
216,413.95

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234606
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
น่าน
ราชบุรี
ราชบุรี
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ย่อยถนนสรงประภา
ลพบุรี
ทุ่งสง
ลพบุรี
นครราชสีมา
สระบุรี
ชลบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
เชียงราย
พิษณุโลก
สนามเป้า
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ปัตตานี
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลพบุรี
ทุ่งสง
สาขาหนองบัวลําภู
สงขลา
สมุทรสาคร
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.8 พล.ม.1
บชร.3
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.1 พัน.7
พล.ป.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.9
พัน.สร.22 บชร.2
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.14
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.1 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.153
ร.153 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รร.การบินทหารบก
ศสพ.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ค.
สส.

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
508,910.98
82,570.81
140,751.60
50,000.00
230,000.00
464,789.70
20,000.00
200,000.00
84,220.61
73,282.83
91,440.87
100,000.00
40,600.84
14,000.00
17,000.00
350,000.00
286,962.97
143,917.76
67,689.53
40,000.00
75,844.77
250,000.00
52,000.00
300,000.00
117,548.43
70,000.00
80,000.00
130,000.00
100,000.00
72,892.22
18,000.00
264,272.65
180,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234606
ลําดับ
34

สาขา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สส.
รวม 34 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
230,000.00
4,946,696.57
6,033,989.28

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234606
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี
ส.อ. ทัศนัย อินตา
พ.อ. พงษ์เกียรติ ภุมราเศวต
พ.ท.สุนทร เจริ ญผล
ส.ต. กฤษณะ ชนันต์เชฎฐ์
ร.ต. ยศพล ชาติมนตรี
พ.อ.หญิง พนอ มีฤทธิE
ร.ต. สรวรรฒน์ เกษนคร
ส.อ. ชัยสวัสดิE อินทร์ถาวร
พ.อ.(พิเศษ) ทรงวิทย์ วายุเหื อด
ส.อ. อนุชา สงเคราะห์พนั ธ์
ส.อ. ภูวนนท์ วิลยั
จ.ส.อ. ศิริชยั เพียรศิริ
พ.ต. ปองภพ โพธินาม

เลขที#บญั ชี
001-100-2008-00338-60
001-100-2017-00050-96
001-100-2004-03231-92
001-100-2017-00369-80
001-100-2016-00414-24
001-100-2004-11228-55
001-100-2004-05441-48
001-100-2004-06015-13
001-100-2004-03952-23
001-100-2010-00256-35
001-100-2010-00342-17
001-100-2004-07175-77
001-100-2004-11323-75

วันที#เช็ค : 31 ม.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.36
นสศ.
นสศ.
นสศ.
ปตอ.2
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.31
ยก.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.1
สง.สด.จว.พ.บ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 13 ราย

จํานวนเงิน
18,147.89
2,772.37
89,840.28
709.03
3,100.68
108,415.08
122,456.80
105,697.37
98,447.88
7,900.84
20,096.43
92,304.08
200,990.03
870,878.76

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234606
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. ณัฐธนวรรธน์ สิ นสุวรรณ
จ.ส.อ. ณัติพงศ์ ประนิล
ส.อ. อรรควุธ ศรี อินทร์
พ.ต. วีรพล วงศ์สุนนั ท์
พ.ต. พงษ์สิทธิE สมัครการ
ร.ท. สุรศักดิE บุญศิลป์
จ.ส.อ.โชคชัย พุม่ สง่า
จ.ส.อ. สมศักดิE ศรี ภุมมา
ร.ต. สรศักดิE วงศ์ราษฎร์
ส.อ. สรธัญ ตันกุระ
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ กํายาน
จ.ส.อ. สุริยนั จันทเนตร
ส.อ. นริ นทร์ ศรี ดา
จ.ส.อ. วีระ สายหยุด
จ.ส.อ. โสฬส จันทร์โสภณ
จ.ส.อ. สุรัตน์ เฟื# องรุ ้ง
ร.ต. ไพทูล ปลัง# ดี
ส.ท. นพดล แก้วซุง
ส.อ. อุดร สุดพังยาง
ร.ต. สมเกียรติ ภูโอบ
จ.ส.ต. สมชาย กําเนิดบุญ
จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ์ ทุหา
ส.อ. อธิพฒั น์ คําพรรณ์
จ.ส.อ. ยุทธศิลป์ อ่อนศรี
ร.ต. ณัฐพงษ์ เมรัตน์
ส.อ. สุรัตน์ บริ บูรณ์
จ.ส.อ. สุวชิ เพ็ชร์มา
จ.ส.ท. นคริ นทร์ ประโรกิจจักร์
พ.ท. ณัฐฐา นวลศรี ฉาย
จ.ส.อ. ไตรรงค์ แสงงาม
จ.ส.อ. สุวฒั สุริโย
จ.ส.อ. สถาพร ยศเปี# ยม
ร.ต. คํารณ ศรี สนั ต์

วันที#เช็ค : 31 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00220-13
001-101-2016-00340-61
001-101-2017-00297-12
001-101-2005-01192-05
001-101-2014-00192-13
001-101-2013-00434-42
001-101-2005-00108-43
001-101-2005-01460-69
001-101-2017-00296-33
001-101-2017-00299-25
001-101-2017-00296-97
001-101-2005-00064-33
001-101-2017-00298-00
001-101-2005-01201-13
001-101-2011-00124-17
001-101-2014-00472-89
001-101-2014-00474-38
001-101-2017-00297-58
001-101-2017-00245-31
001-101-2013-00249-79
001-101-2012-00092-63
001-101-2017-00295-09
001-101-2017-00300-64
001-101-2014-00479-33
001-101-2015-00100-99
001-101-2014-00479-24
001-101-2005-00780-23
001-101-2008-00175-79
001-101-2009-00528-54
001-101-2005-00201-87
001-101-2009-00491-24
001-101-2012-00441-69
001-101-2007-00934-73

คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
บ.มทบ.22
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.713
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.723
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.

จํานวนเงิน
3,897.00
1,210.00
1,911.00
5,776.00
7,423.00
4,342.00
5,194.00
2,171.00
5,269.00
1,911.00
1,163.00
2,445.00
2,326.00
2,280.00
5,139.00
931.00
2,866.00
1,911.00
2,197.00
700.00
69.72
3,985.46
2,350.00
70.21
2,522.00
70.02
19.54
69.72
3,916.00
2,866.00
56.27
70.21
2,171.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234606
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.อ. มนูญ ลาโพธิE
จ.ส.อ. ณัฐพนธ์ นาคะสุข
จ.ส.อ. จักรพงษ์ นาอุดม
ส.อ. อภิชาติ สร้อยคําพา
พ.อ. กษิดิศ ฉํ#ากมล
พ.ท.หญิง ณิ ชาภัทร แสงพันธุ์
ร.ต. เกตุ บุษบง
ร.ต.สุรพล ตรี กลางดอน
จ.ส.อ. สุนนั ท์ ศรี สุราช
จ.ส.อ. วิรัช ทัง# ถิร
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ศรี คาํ
พ.ต. ประเสริ ฐ ทองยศ
พ.ท. ประโยชน์ จันทรังษี
ร.ท. สารทัศน์ โพธิEอ่อน
ส.อ. ไมตรี นูกอง
ส.อ. คนองศักดิE โพธา
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สมบูรณ์ศกั ดิE
ส.อ. อนิรุต อินทะสอน
ร.ท. เสาร์ ชัยยนต์
จ.ส.อ. สมสฤษฎิE สถิตไชยนนท์
ส.ต. ณัฐวัฒน์ พันธุ์ไพศาล
จ.ส.อ. อํานาจ อาจอํานวย
ร.ต. บุญช่วย บุญธรรม
จ.ส.ท. เชาวลิต ออกแมน
ส.อ. บุญมี ลาบุบผา
จ.ส.อ. สุคม บุญทรง
จ.ส.อ. บุญชู พูลเพิ#ม
จ.ส.อ. โกวิท สุกใส
จ.ส.ต. สุเทพ กองแก้ว
ส.อ. อํานาจ เกษมจิตร
ส.อ. ดนัย พิมา
ร.ท. ธีระศักดิE สื บพรหม
ร.ต. วินยั ทองสวัสดิE

วันที#เช็ค : 31 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00218-37
001-101-2014-00480-39
001-101-2005-01142-64
001-101-2008-00791-08
001-101-2010-00140-81
001-101-2017-00264-96
001-101-2017-00270-24
001-101-2007-00594-06
001-101-2017-00270-33
001-101-2017-00102-19
001-101-2017-00299-89
001-101-2008-00404-43
001-101-2007-00093-13
001-101-2004-00406-23
001-101-2005-00268-26
001-101-2017-00295-45
001-101-2017-00304-99
001-101-2014-00480-02
001-101-2007-00545-35
001-101-2011-00267-57
001-101-2017-00295-54
001-101-2017-00297-76
001-101-2007-00880-91
001-101-2013-00256-31
001-101-2006-01037-08
001-101-2014-00477-66
001-101-2017-00299-70
001-101-2009-00118-84
001-101-2011-00120-00
001-101-2014-00470-58
001-101-2017-00298-19
001-101-2008-00207-95
001-101-2005-01124-42

ม.4 พัน.5 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2

จํานวนเงิน
3,152.00
42.26
12.66
49.12
500.00
2,000.00
200.00
200.00
200.00
2,271.00
4,833.00
400.00
3,916.00
1,200.00
4,752.00
1,163.00
2,388.00
25.34
500.00
6,280.00
1,911.00
2,369.00
2,866.00
3,439.00
1,086.00
49.28
1,861.00
1,303.00
2,675.00
1,512.00
2,102.00
4,690.77
2,274.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234606
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
จ.ส.อ. อาทิตย์ กลิ#นบุญ
ส.อ. วีระศักดิE รสจันทร์
จ.ส.ท. ศราวุธ คําน้อย
พ.ต.หญิง วิมลวรรณ บริ รักษ์
จ.ส.อ. กิตติชยั ปริ ปุรณะ
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ บุญฉลวย
จ.ส.อ.หญิง สมบัติ อ่อนผา
จ.ส.อ.หญิง สายฝน ไชยมัน# (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนกฤต ภาคกินนร
จ.ส.อ. ประจวบ อํ#าขวัญเมือง
ร.ต. นราพันธ์ ปะริ วนั ตา
จ.ส.อ. ประดิษ จันทร์กระจ่าง
จ.ส.อ. ประทีป ศริ นทุ
จ.ส.อ. พิศุทธิE ผิวรําไพ
พ.อ. สาธุชล ไชยกาญจน์
จ.ส.อ. อภิสิทธิE ชุมปั ญญา
พ.ท. สยาม มังกรแก้ว
ส.อ. พรชัย ทองอิ#ม
ร.ต. ยุทธพงษ์ โสมาศรี
จ.ส.อ. ชริ นทร์ เจริ ญศิลป์
ส.อ. บัณฑิต สําเภา
จ.ส.ท. จิภทั ธกฤษณ์ บัวเมือง
จ.ส.อ. ไพลวรรณ์ จันทร์วเิ ศษ
พ.อ.สนิท บุญราศรี

วันที#เช็ค : 31 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00477-84
001-101-2005-01282-76
001-101-2011-00372-94
001-101-2014-00472-34
001-101-2014-00230-12
001-101-2005-00036-85
001-101-2005-00056-29
001-101-2014-00476-14
001-101-2012-00251-91
001-101-2012-00420-91
001-101-2017-00296-88
001-101-2007-00525-19
001-101-2014-00031-51
001-101-2017-00296-79
001-101-2014-00479-79
001-101-2005-00286-57
001-101-2009-00308-34
001-101-2006-01093-77
001-101-2016-00161-08
001-101-2012-00045-96
001-101-2008-00159-51
001-101-2008-00040-61
001-101-2014-00480-66
001-101-2006-00882-50

ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝยว.ทบ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
สง.สด.จว.ป.น.
รวม เงินฝากเกิน 90 ราย

จํานวนเงิน
22.06
200.00
2,714.00
4,908.00
9,360.00
2,675.00
1,163.00
2,140.00
4,776.00
6,483.36
1,000.00
512.00
2,484.00
339.84
25.34
4,585.00
6,300.00
38.94
2,961.00
2,274.00
70.11
3,173.00
69.72
16,619.00
216,413.95

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234606
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.อ. สุรินทร์ สติมน#ั
จ.ส.อ. อํานาจ ไชยมงคล
จ.ส.อ. กิติศกั ดิE ศรี สวัสดิE
จ.ส.อ. อุทยั แก้วก่อง
จ.ส.ต. วิชิต ติษยาธิคม
จ.ส.อ. สิ งห์ชยั สิ งห์ปราบ
ร.อ. ศักดิEชยั ดวงอําไพ
จ.ส.อ. ทวนทอง วงค์ชุมภู
จ.ส.อ. นพรัตน์ จันทร์จาํ รัส
จ.ส.อ. ปั ญญา พูลทรัพย์
ร.ท. อํานาจ สังข์ทอง
ร.ต. บัวพันธ์ แข็งแรง
จ.ส.อ. คมสันต์ กลิ#นสุคนธ์
จ.ส.อ. ปกรณ์ ศิริศิลป์
พ.ท. เชาว์ เตียรักษา
จ.ส.อ. เทิดศักดิE ศิระวิโรจน์
ร.ท. สมชาย ดารายิง#
จ.ส.ต. จตุพล พุขนุ ทด
จ.ส.อ. ธนกร จินาพร
ส.อ.หญิง เจนจิรา จันทร์หอม
จ.ส.อ. อํานาจ พุม่ ย้อย
พ.อ. ปรี ดี แก้วโพนเพ็ก
จ.ส.อ. อนุตร ศิริโอด
จ.ส.อ. สําราญ เหง้าโพธิE
จ.ส.อ. สิ ทธิโรจน์ กาหะ
พ.อ. สุนทร แหลมหลวง
ร.ต. พัฒน์พงษ์ ศรี เกิดพงษ์
จ.ส.อ. ภานุมาศ อินทะสร้อย
พ.ต. พันทวี สุวอ
จ.ส.อ. กิตติพล พรมเพชรนิล
จ.ส.อ. แก้ว นามมูลตรี
จ.ส.อ. วิรัช ห่วงสอน
จ.ส.อ. ภราดร แก้วพูล

วันที#เช็ค : 31 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00056-31
001-300-2018-00055-25
001-300-2018-00054-00
001-300-2018-00055-98
001-300-2018-00054-64
001-300-2018-00057-92
001-300-2018-00055-61
001-300-2018-00055-43
001-300-2018-00055-52
001-300-2018-00057-29
001-300-2018-00057-56
001-300-2018-00057-65
001-300-2018-00055-34
001-300-2018-00056-22
001-300-2018-00054-91
001-300-2018-00054-82
001-300-2018-00054-19
001-300-2018-00054-28
001-300-2018-00057-01
001-300-2018-00056-59
001-300-2018-00056-86
001-300-2018-00056-04
001-300-2018-00054-55
001-300-2018-00058-08
001-300-2018-00057-38
001-300-2018-00055-70
001-300-2018-00057-83
001-300-2018-00056-13
001-300-2018-00056-68
001-300-2018-00055-16
001-300-2018-00054-73
001-300-2018-00057-74
001-300-2018-00056-95

กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.8 พล.ม.1
บชร.3
บชร.3
บชร.3
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
พล.ป.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.9
พัน.สร.22 บชร.2
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.14
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.1 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.153
ร.153 พัน.1
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รร.การบินทหารบก
ศสพ.

จํานวนเงิน
470,000.00
38,910.98
82,570.81
140,751.60
50,000.00
230,000.00
129,789.70
185,000.00
150,000.00
20,000.00
100,000.00
100,000.00
44,220.61
40,000.00
73,282.83
91,440.87
100,000.00
40,600.84
14,000.00
17,000.00
350,000.00
286,962.97
143,917.76
67,689.53
40,000.00
75,844.77
250,000.00
52,000.00
300,000.00
117,548.43
70,000.00
80,000.00
130,000.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234606
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วริ นทร อนันต์รัตน์มณี
พ.ท. สุขฉัตระวัฒน์ พรมพัง
ส.ท. ภัสธร เจริ ญเมือง
จ.ส.อ. ประภาส พินิจนึก
จ.ส.อ. พิภู นจันทรเกษร
พ.ท.หญิง กานติมาน์ อินทรประสิ ทธิE
ร.อ. ประสิ ทธิE ชาครี ยสกุล
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ศรี พลู

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 31 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00057-47
001-300-2018-00055-89
001-300-2018-00056-77
001-300-2018-00054-37
001-300-2018-00054-46
001-300-2018-00055-07
001-300-2018-00056-40
001-300-2018-00057-10

ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สส.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 41 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234606 144 ราย
รวมสัง# จ่ายทัUงหมด 144 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
72,892.22
18,000.00
203,794.17
60,478.48
30,000.00
180,000.00
200,000.00
4,946,696.57
6,033,989.28
6,033,989.28

