หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30102561
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
นาสาร
พิษณุโลก
แจ้งวัฒนะ
งามวงศ์วาน
พญาไท
เตาปูน
ปัตตานี
ปัตตานี
ลพบุรี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
นครสวรรค์
น่าน
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
ย่อยบางบัว
สระแก้ว
นราธิวาส
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เชียงใหม่
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
เตาปูน
กระทรวงกลาโหม
นครราชสีมา
ระยอง2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.45
ช.3
ปตอ.1 พัน.5
พธ.ทบ.
พบ.
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พล.ร.15
พัน.ปจว.
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.31
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
มทบ.42
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 รอ.
ร.151 พัน.2
ร.19 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ช.กช.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศศท.
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.ร.ย.

วันที่เช็ค : 30 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
6,774.54
38,194.14
122,419.46
524,370.74
181,921.69
28,776.47
13,113.63
86,329.22
37,907.77
13,036.67
730,275.49
1,775,714.91
258,167.98
489,609.41
2,094,501.36
126,639.52
758,596.87
898,828.46
2,257.55
269,059.00
1,314,724.23
146,955.65
202,795.35
4,329.89
133,299.11
4,360.64
151,885.78
15,389.64
208,676.05
1,173,572.31
1,134,097.08
27,207.33
2,962,632.22

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30102561
ลําดับ
34
35
36

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 36 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
318,214.43
1,140,927.27
3,123,662.99
20,519,224.85

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30102561
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
งามวงศ์วาน
ราชบุรี
ราชบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยบางโพ
งามวงศ์วาน
หาดใหญ่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปากช่อง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
เตาปูน
ปราจีนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
ปราจีนบุรี
อรัญประเทศ
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
ตาก
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
ปัตตานี
งามวงศ์วาน
ศรีย่าน
ย่อยบางบัว

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กช.
กช.
กร.ทบ.
กอง พธ. 2
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
ทภ.2
ปตอ.2
พธ.ทบ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.13
พัน.สร.2
พัน.สห.21
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.12
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.

วันที่เช็ค : 30 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
83,637.17
81,281.55
161,582.05
320,000.00
50,000.00
102,288.26
50,000.00
60,000.00
50,186.42
32,000.00
120,000.00
64,830.01
40,000.00
180,000.00
329,000.00
89,731.81
100,000.00
90,000.00
85,000.00
144,167.43
84,112.87
70,000.00
30,000.00
367,035.15
343,810.64
42,792.63
209,839.37
100,000.00
103,000.00
194,357.99
172,077.28
26,933.01
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30102561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

สาขา
อุดรธานี
ชลบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปากช่อง
ศรีย่าน
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.13 พัน.1
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 รอ.
ร.6 พัน.2
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.การบินทหารบก
ศบบ.
ศพม.
ศร.
ศร.พัน.1
ศสท.กส.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.23 ทภ.3
สลก.ทบ.
รวม 50 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 30 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
40,000.00
40,000.00
65,954.81
47,264.56
25,726.47
50,000.00
111,907.30
18,000.00
300,000.00
240,000.00
69,000.00
470,314.14
74,000.00
30,308.04
55,021.29
127,533.51
190,000.00
6,032,693.76
26,551,918.61

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 30102561
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. วัชระ ปานสิ ทธิ9
จ.ส.อ. สมชาย กําพร้า
จ.ส.อ. บุญให้ จิCวเจริ ญ
พ.อ.(พิเศษ) หญิง พิมพ์ใจ เอี#ยมภิญโญ
พ.อ.(พิเศษ) รวีโรจน์ เปานิล
จ.ส.อ. ธเนศ รื# นเอม
ส.อ. คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์
จ.ส.อ. ต่วนกูนูร์ยะยา ลอจิ
ส.อ. ณฐพงศ์ภรณ์ แสงวรรณลอย
ร.ท.วันชัย เอี#ยมกาย
จ.ส.อ. ชาญชัย สุวทิ ชาญวรกุล
ส.ท. กฤติน ศรี ภมร
พ.อ. ไพบูรณ์ พุมมา
ร.ท. วินยั อิ#มพรหม
ร.ท. นู กาญจนเกตุ
ร.ท. จริ นทร์ หิ รัญราศีกลุ
ร.ท. โยธิน วิจิตรพงษ์
พ.ท. กุลชาติ ชิตภักดิ9
พ.ท. กตัญLู เรื องสําราญ
พ.ท. สิ ทธิ พันธุ์เพ็ง
พ.อ. มนัส นาคศรี สุข
พ.อ.มงคล เหมพลชม
พ.ท. สุริยา เห็มทิพย์
จ.ส.อ. อิทธิพล ทองหอม
ร.ท. สุรศักดิ9 บุญอิ#ม
พ.อ. ณธีนนท์ กุลวณิ ชรุ่ งไพลิน
พ.อ.หญิง พรรณภา พันธุ์วภิ าค
พ.ท. ประยุทธ กุตตะนันท์
พ.ท. คํารณ มัง# มี
พ.อ. ยุทธนา ลักษณี ยนาวิน
ร.ท. ปาลวัฒน์ ศรี คง
ร.ท. วันชาติ วัชรพุทธ
ร.ท.ไมตรี ดานุ่ม

วันที#เช็ค : 30 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00334-89
001-100-2004-07112-45
001-100-2004-04460-31
001-100-2004-06600-93
001-100-2004-07699-78
001-100-2005-00525-94
001-100-2013-00071-31
001-100-2007-00405-15
001-100-2011-00487-32
001-100-2004-12876-11
001-100-2004-00796-71
001-100-2014-00520-79
001-100-2004-08139-87
001-100-2004-00757-27
001-100-2004-02008-82
001-100-2004-02430-36
001-100-2004-10383-98
001-100-2004-07621-97
001-100-2004-10101-98
001-100-2004-12233-76
001-100-2004-08173-09
001-100-2004-11689-72
001-100-2004-01347-65
001-100-2004-06612-41
001-100-2004-08012-56
001-100-2004-11183-11
001-100-2004-08112-17
001-100-2004-05949-58
001-100-2004-07222-69
001-100-2004-11663-90
001-100-2004-09706-08
001-100-2004-11575-69
001-100-2004-11694-49

กรม ทพ.45
ช.3
ปตอ.1 พัน.5
พธ.ทบ.
พบ.
พบ.
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พล.ร.15
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.31
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

จํานวนเงิน
6,774.54
38,194.14
122,419.46
524,370.74
169,872.15
12,049.54
28,776.47
13,113.63
86,329.22
17,234.71
20,673.06
13,036.67
730,275.49
711,325.15
382,216.26
384,090.18
298,083.32
489,609.41
116,529.89
141,638.09
1,055,981.34
390,413.99
576,611.85
71,494.18
126,639.52
102,224.36
469,310.57
73,029.48
114,032.46
182,063.94
250,913.63
159,422.13
130,032.84

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 30102561
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.ต. วรรณา มีคะนุช
ส.ท.หญิง อรทัย ปานจันทร์
จ.ส.อ. วิโรจน์ ไชยพูล
จ.ส.อ. มานะ คะเนนัย
จ.ส.อ. ชยุต อินทราปกรณ์
จ.ส.อ. วิโรจน์ วงศ์สวัสดิ9
จ.ส.อ. วสันต์ กลิ#นคล้าย
จ.ส.อ. มนัส ช่วงสม
จ.ส.อ. อรรนพ นิลกร
ส.อ. เริ งชัย งามแฉล้ม
ร.ท. สมร ดอนขัน
ร.ท. อภิศกั ดิ9 ปรุ งเกียรติ
ร.ต. วันชัย เขตสูงเนิน
ส.อ. พีรวัส สังข์พร้อม
จ.ส.อ. มงคล พึ#งตน
ส.อ. เอกชัย พูนขุนทด
ส.อ. ชาติชาย ไปบน
ส.อ. วัฒนา แสงหล้า
จ.ส.อ. พยุงเกียรติ หมายมัน#
พ.ท.หญิง ปิ ยะลัคน์ จิวะวิทูรกิจ
จ.ส.อ. นริ ศ ลักษิตานนท์
พ.อ. สุชาติ ติลงั การณ์
พ.อ. ไพศาล รอดอยู่
พ.อ. กนก เชยปรี ชา
พ.ท. พเยาว์ ชายศิลป์
ร.ท. นนท์ ปุญญนนท์
ร.ท. ประเสริ ฐ พิณเพ็ชร
ร.ท. ชาติชาย ศรี สิงห์
ร.ท. สามารถ ศรี สุข
ร.ต. สันทนา รัตตมงคล
ส.อ. สิ ทธิโชค ทิพย์กระโทก
ส.อ. พชรพล พันธ์ศกั ดิ9ศิริกลุ
พ.อ. ชาญณรงค์ ทรงศรี ม่วง

วันที#เช็ค : 30 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01812-59
001-100-2015-00750-97
001-100-2004-10195-51
001-100-2004-10841-48
001-100-2004-01983-10
001-100-2004-06193-81
001-100-2004-08845-05
001-100-2004-10876-22
001-100-2004-00861-49
001-100-2012-00322-44
001-100-2004-07918-70
001-100-2004-09193-42
001-100-2004-06364-76
001-100-2014-00284-34
001-100-2005-00760-44
001-100-2007-00162-53
001-100-2007-00448-03
001-100-2014-00278-24
001-100-2004-09926-37
001-100-2004-12111-86
001-100-2004-10268-98
001-100-2004-03067-15
001-100-2004-04764-58
001-100-2004-11213-42
001-100-2004-02878-81
001-100-2004-02168-29
001-100-2004-07117-86
001-100-2004-08463-38
001-100-2004-13064-39
001-100-2004-00735-16
001-100-2012-00249-62
001-100-2015-00424-79
001-100-2004-02502-30

มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.151 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ช.กช.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.ร.ย.

จํานวนเงิน
176,395.92
2,257.55
143,879.12
125,179.88
434,075.38
174,726.74
260,253.78
445,668.33
145,690.39
1,265.26
89,310.96
96,505.92
16,978.47
4,329.89
57,626.22
24,997.30
50,675.59
4,360.64
151,885.78
15,389.64
208,676.05
209,720.83
414,365.39
549,486.09
112,715.82
44,468.23
285,625.97
375,437.61
169,908.74
145,940.71
21,407.28
5,800.05
2,962,632.22

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 30102561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72

ชื#อบัญชี
พ.อ.วิษณุ ขวานเพชร
พ.อ.(พิเศษ)นพดล เรื องวิรัตน์
พล.อ. ทรงพล รัตนโกเศรษฐ
พล.ต. สุจินต์ สวัสดี
พ.อ.(พิเศษ) ยุทธิพงษ์ บุญจํารัส
ร.ต. ทวีชยั ยศ สมพงษ์เกิด

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-08514-64
001-100-2004-09028-10
001-100-2004-01655-16
001-100-2004-01329-25
001-100-2004-01300-06
001-100-2004-01496-42

วันที#เช็ค : 30 ต.ค. 61
หน่วย

สตน.ทบ.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 72 ราย

จํานวนเงิน
100,349.02
217,865.41
600,810.91
450,696.32
3,123,662.99
89,420.04
20,519,224.85

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 30102561
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. เอกไพริ นทร์ รอดโต
พ.อ. จตุพร พลาระชุน
พ.ท. วินยั สุวรรณประทีป
พ.อ. ยุทธพรหม จักษุรักษ์
ส.อ. ศิริชยั บุญไพโรจน์
จ.ส.อ. สุนทร ราษฎร์ภูธร
จ.ส.ต. สันติ ทวีนนั ท์
จ.ส.ต.หญิง ณิ ชาพัฒน์ พรรณพลีวรรณ
จ.ส.ต. จารุ วรรฒ เกตุชาติ
ส.อ. ไตรวุฒิ ได้สนั เทียะ
พ.ท. ชลาพันธุ์ ศรี อาภรณ์
ร.ต. ชาตรี ปานทอง
จ.ส.อ. วิชาพัฒน์ หาญอนุพงศ์
จ.ส.อ. จรัส แก้วหนองเสม็ด
จ.ส.อ. ประพันธ์ ก๋ าพรม
จ.ส.อ. สมพงษ์ ฝ่ ายธรรม
จ.ส.อ. ศักดิ9ดา รามมะมะ
จ.ส.อ. ราชัน เฟื# องแก้ว
จ.ส.อ. ธนาชัย รัตนพันธุ์
จ.ส.อ. จิรศักดิ9 สระบัวทอง
จ.ส.อ. อนันต์ พานศรี มหามาต
ส.ต. ปทาน พรมาโนช
พล.อส. วิทสุทร แสงเกตุ
ร.ท. สมพร พงษ์ภู
จ.ส.อ.หญิง สุวรรณี ใจบุญดี
พ.ต. มงคล ปานสิ งห์
ร.ต. สายยนต์ ปะวันตา
ร.ท. จักรพันธ์ แท่นทอง
จ.ส.อ. สมมารท สารมาท
ร.อ. สนิท สุภาผล
ร.ท. อภิชาติ หมีYแสน
พล.อส. ยศพล เขมิกาอัมพร
จ.ส.อ. บุญชอบ ถาวรศักดิ9

วันที#เช็ค : 30 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00703-25
001-300-2018-00706-08
001-300-2018-00705-92
001-300-2018-00705-56
001-300-2018-00702-37
001-300-2018-00700-88
001-300-2018-00704-22
001-300-2018-00700-79
001-300-2018-00704-95
001-300-2018-00705-65
001-300-2018-00702-91
001-300-2018-00701-76
001-300-2018-00700-60
001-300-2018-00702-46
001-300-2018-00703-98
001-300-2018-00704-04
001-300-2018-00703-34
001-300-2018-00703-16
001-300-2018-00701-94
001-300-2018-00703-61
001-300-2018-00700-97
001-300-2018-00701-85
001-300-2018-00701-67
001-300-2018-00703-43
001-300-2018-00701-03
001-300-2018-00701-21
001-300-2018-00700-42
001-300-2018-00705-74
001-300-2018-00705-83
001-300-2018-00704-13
001-300-2018-00704-77
001-300-2018-00702-82
001-300-2018-00702-19

กก.พธ.ทบ.
กช.
กช.
กร.ทบ.
กอง พธ. 2
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
ทภ.2
ปตอ.2
พธ.ทบ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.13
พัน.สร.2
พัน.สห.21
พัน.สห.21
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.12
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
83,637.17
81,281.55
161,582.05
320,000.00
50,000.00
102,288.26
50,000.00
60,000.00
50,186.42
32,000.00
120,000.00
64,830.01
40,000.00
180,000.00
200,000.00
129,000.00
89,731.81
100,000.00
90,000.00
85,000.00
144,167.43
42,767.91
41,344.96
70,000.00
30,000.00
78,859.98
288,175.17
193,810.64
150,000.00
42,792.63
209,839.37
100,000.00
103,000.00

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 30102561
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

ชื#อบัญชี
พล.อส. อํานวย อินทรัตน์
ร.ท. ราชพล เรื องบุรพ
จ.ส.ท. กฤตภาส เครื อยะ
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ไหตะคุ
จ.ส.ต. พงษ์นิธิป สมัครสมาน
จ.ส.อ. อาทิตย์ กองธรรม
ส.อ. รัฐวุธ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. สุขเกษม เอมพรหม
จ.ส.อ. วสันต์ เวชยันต์วาณิ ชชัย
จ.ส.อ. นิพล เฮ้ากอก
ร.ต. ประณต ปั ญญากูล
พ.ต.หญิง นิธิวดี จันทร์กมล
จ.ส.อ. ณภัทร เจริ ญยิง#
พ.ท. ยงยุทธ แสวงทอง
ร.อ. กิตติพฒั น์ กลํ#าเมือง
จ.ส.ท. มารุ ต ปลัง# สมบัติ
พ.ต. กิตติพงศ์ ผ่องฉวี
พ.ต. บุญจันทร์ ชุมแวงวาปี
จ.ส.อ. ธานี เป้ ป้ อม
จ.ส.อ. อนิรุธ บริ บูรณ์
ร.อ. ธวัชชัย ดวงสมุทร
จ.ส.อ. ประทีป ขันตี
พ.ท. เมธี คงประดิษฐ์
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ จันทร์มา
จ.ส.อ. วิโรจน์ ผุดผ่อง

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 ต.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00704-68
001-300-2018-00702-64
001-300-2018-00702-73
001-300-2018-00701-58
001-300-2018-00704-86
001-300-2018-00703-52
001-300-2018-00703-89
001-300-2018-00704-31
001-300-2018-00702-00
001-300-2018-00705-01
001-300-2018-00703-70
001-300-2018-00704-59
001-300-2018-00701-49
001-300-2018-00700-51
001-300-2018-00701-12
001-300-2018-00701-30
001-300-2018-00705-10
001-300-2018-00705-29
001-300-2018-00705-38
001-300-2018-00705-47
001-300-2018-00704-40
001-300-2018-00706-17
001-300-2018-00703-07
001-300-2018-00702-55
001-300-2018-00702-28

มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 รอ.
ร.6 พัน.2
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.การบินทหารบก
ศบบ.
ศพม.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.พัน.1
ศสท.กส.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.23 ทภ.3
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 58 ราย
รวมเช็คเลขที# 30102561 130 ราย
รวมสัง# จ่ายทัYงหมด 130 ราย

จํานวนเงิน
194,357.99
100,077.28
72,000.00
26,933.01
100,000.00
40,000.00
40,000.00
65,954.81
47,264.56
25,726.47
50,000.00
111,907.30
18,000.00
300,000.00
240,000.00
69,000.00
50,314.14
216,000.00
150,000.00
54,000.00
74,000.00
30,308.04
55,021.29
127,533.51
190,000.00
6,032,693.76
26,551,918.61
26,551,918.61

