หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489671
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

สาขา
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
กาญจนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
เลย
ปราจีนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สํานักราชดําเนิน
นครนายก
สระบุรี
ปราณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.15 พล.ร.15
บชร.2
ป.3 พัน.8
ป.6 พัน.23
ป.71 พัน.713
พล.ม.3
พล.ร.6
พัน.สร.8
ม.4 รอ.
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.32
ยก.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.19 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.7 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กบ.ทบ.
รร.จปร.
รร.ม.ศม.
รร.ร.ศร.
สลก.ทบ.
รวม 26 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 60
จํานวนเงิน
92,644.59
343,352.00
631,470.89
1,510,718.08
455,030.33
686,083.33
1,366,008.41
179,110.54
445,917.73
1,898,117.23
2,413,099.81
1,060,335.87
23,522.49
396,101.57
2,214,528.11
627,373.82
2,127,029.03
4,576,647.71
166,728.74
499,071.52
80,283.55
49,171.67
5,351,185.65
4,143,522.83
4,144,444.22
77,521.84
35,559,021.56

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489671
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สลก.ทบ.
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 60
จํานวนเงิน
14,920.01
14,920.01

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489671
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

สาขา
หาดใหญ่
ศรีย่าน
ราชบุรี
ราชบุรี
เสนานิคม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
พนัสนิคม
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
ตาก
ปัตตานี
ชลบุรี
นครราชสีมา
สกลนคร
ยะลา
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
ลพบุรี
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม สน.พล.ร.15
ขกท.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ทภ.2
นสศ.
บชร.1
ป.21
ป.71 พัน.712
พัน.ปจว.
พัน.สร.6
พัน.สร.6
ม.7
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.14 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.3
ร.5 พัน.3
รร.กสร.ศสร.
ส.1พัน.102
ส.พัน.35 นสศ.
สห.ทบ.
รวม 29 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 60
จํานวนเงิน
485,664.62
362,655.33
40,000.00
100,000.00
39,000.00
66,164.31
55,421.10
163,158.93
123,149.79
44,000.00
33,407.57
100,000.00
50,000.00
53,893.37
141,440.29
83,000.00
249,682.43
150,000.00
238,251.52
64,000.00
177,663.96
86,000.00
137,155.78
66,719.66
84,174.36
100,000.00
28,000.00
150,000.00
483,776.70
3,956,379.72

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489671
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์_ภัยธรรมชาติ
หน่วยต้นสังกัด
จบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 30 พ.ย. 60
จํานวนเงิน
40,000.00
40,000.00
39,570,321.29

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489671
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.ท. ทองใบ รุ่ งสังข์
ร.ต. สุเทพ ทัศนัย
ร.ท. สมบูรณ์ ชาญบัญชี
ร.ท. สมใจนึก โชคเหมาะ
ร.ท. วีระยศ นันทะแสง
ร.ท. บุญมัน# สุระพล
ร.ต. บุญธรรม คําโย
ร.ต. สมพิศ ศรี พงศ์ววิ ฒั น์
จ.ส.อ. โกศล ขันโสม
จ.ส.อ.ชินกร วัลลา
ร.อ. พุทธิพร ยังสูงเนิน
ร.อ. เจริ ญสุข ยนต์สาํ อางค์
ร.ท. ประดิษฐ์ ครองยุติ
ร.ท. สุนทร สุวรรณพงษ์
ร.ต.สิ ทธิศกั ดิJ สวดสม
ร.ต. สุรพล โตหมื#นไวย
ร.ต. สํารวม เคล้าเคลีย
จ.ส.อ. ไมตรี จันทรังษี
ร.ท. ขวัญชัย แตงทอง
ร.ต. ไพฑูรย์ คลํNาจีน
ร.ต. สามารถ รัศมี
พ.ต. รัตนชัย อ่อนทุม
พ.ต. ประมวล เมืองไธสง
ร.อ. สมชัย นนทสด
ร.ต. ประวัติ ลาธิ
ร.ท. สุทธินนั ท์ ประทุมวรรณ
ร.ต. สนัน# ขัตติยะ
ร.ต. ประยูร ชนะพล
ร.ต.วีระพล อุปภา
ร.ท. สุรศักดิJ แท่งทอง
พ.ต.สมชาย ศรี ธญ
ั ญา
ร.ท. โสรส แก้วงาม
พ.อ. ปรี ชา พรหมณี

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12708-42
001-100-2004-12911-37
001-100-2004-01012-53
001-100-2004-12777-66
001-100-2004-08458-70
001-100-2004-09833-10
001-100-2004-01580-48
001-100-2004-09832-40
001-100-2004-05543-76
001-100-2004-09820-92
001-100-2004-07974-49
001-100-2004-11124-50
001-100-2004-00072-58
001-100-2004-09568-11
001-100-2004-08973-41
001-100-2004-09688-07
001-100-2004-10263-11
001-100-2004-00328-47
001-100-2004-01453-72
001-100-2004-03094-20
001-100-2004-07713-17
001-100-2004-10970-72
001-100-2004-11364-32
001-100-2004-03734-07
001-100-2004-00555-10
001-100-2004-12042-92
001-100-2004-02563-59
001-100-2004-03232-62
001-100-2004-07116-25
001-100-2004-05880-45
001-100-2004-06141-82
001-100-2004-03995-57
001-100-2004-13023-18

ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
บชร.2
บชร.2
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.71 พัน.713
ป.71 พัน.713
ป.71 พัน.713
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.สร.8
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
มทบ.12

จํานวนเงิน
51,478.74
41,165.85
179,458.68
163,893.32
87,935.71
104,091.28
66,729.68
230,036.19
56,589.54
86,088.49
82,424.15
71,365.58
117,538.86
79,102.63
267,829.66
237,897.40
611,721.39
42,838.41
110,753.98
234,323.51
109,952.84
168,801.38
297,489.92
69,884.03
149,908.00
337,713.37
247,060.11
96,380.12
684,854.81
179,110.54
102,144.83
343,772.90
294,668.82

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489671
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
พ.ต. เทิดศักดิJ ณรงค์ศกั ดิJ
พ.ต. สุริยา บรรจง
พ.ต. ดํารงค์ เรื องศรี
ร.อ. ยรรยงค์ วรสูตร
ร.ท. สมาน งามชนะ
ร.ท. เกรี ยงไกร แก้วภักดี
ร.ท.ฑีฆานนท์ ดิษฐหาร(อ.)
ร.ท. อํานาจ ด้วงภู
ร.ต. รัตนพงษ์ หิ รัญรัตน์
ร.ต. เชน กวางทอง
ร.ต. มาโนช แจ่มเจริ ญ
จ.ส.อ. สุพิต เทียบบุญ
จ.ส.อ. สวัสดิJ สุขยัง
จ.ส.อ. ส่งศักดิJ เกณฑ์การ
พ.อ.หญิง พรทิพย์ ธรรมานนท์
พ.ท.วิชยั ตะวันแสงเพชร
พ.ท.ประกิจ อุดมพืช
ร.อ. วัชระ ยิมN น้อย
ร.ท. ณรงค์ ภูยาธร
ร.ท.ศิรชัช เส็งผล
ร.ท. ประทีป ปะวะศรี
ร.ต. อุดม ประชากุล
ร.ต.ราชเดช กาวิน
พ.อ.(พิเศษ) หญิง ศศิธร วังธะพันธ์
ร.อ. รังสรรค์ ตรี สง่า
พ.อ.(พิเศษ) สมพงษ์ ถิ#นทวี
พ.อ.(พิเศษ) อดุลย์ ยังฉิ ม
พ.อ.(พิเศษ) ศิริวฒั น์ วามะสิ งห์
พ.อ. ปิ ยะ จอนสุข
พ.ท. เวียน สุขสวัสดิJ
ร.อ. เกษม คําศรี ระภาพ
ร.ต. ชาญวิทย์ วจะสวนสมบัติ
จ.ส.อ. วสันต์ มณี โชติ

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00814-90
001-100-2004-03473-87
001-100-2004-09212-68
001-100-2004-11407-18
001-100-2004-00862-19
001-100-2004-06006-75
001-100-2004-11312-15
001-100-2004-12989-09
001-100-2004-01609-55
001-100-2004-02539-45
001-100-2004-10207-15
001-100-2004-02367-53
001-100-2004-08643-25
001-100-2004-10246-50
001-100-2007-00419-94
001-100-2004-00020-22
001-100-2004-08611-97
001-100-2004-01136-74
001-100-2004-00573-14
001-100-2004-07419-18
001-100-2004-12598-67
001-100-2004-06992-44
001-100-2004-12533-13
001-100-2004-02031-80
001-100-2004-10771-11
001-100-2004-00044-28
001-100-2004-06209-34
001-100-2004-06230-47
001-100-2004-11337-72
001-100-2004-12374-49
001-100-2004-01127-36
001-100-2004-01348-08
001-100-2004-07172-58

มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.32
ยก.ทบ.
ยก.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.19 พัน.3

จํานวนเงิน
424,882.01
88,490.35
533,900.26
99,323.89
308,594.35
167,463.54
141,362.11
443,549.06
396,047.66
70,144.90
189,298.14
112,322.23
879,310.46
161,859.26
119,291.06
144,618.71
64,570.22
144,408.55
203,963.96
36,467.11
260,797.07
86,219.19
23,522.49
344,162.72
51,938.85
688,757.49
618,675.78
474,538.31
125,623.39
81,710.95
142,615.31
82,606.88
96,611.39

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489671
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
จ.ส.อ. อุทยั คังดงเค็ง
จ.ส.อ. ประหยัด กุลมา
จ.ส.อ. สมเกียรติ ชื#นกมล
จ.ส.อ. อดิศกั ดิJ คําแก้ว
ร.อ. กมลวิช ขําคม
ร.อ. ณัฐสักฐ์ บุญสนิท
ร.ท. มนัส ไชยเสริ ฐ
ร.ต. โพยม นาสารี
จ.ส.อ. คําแปลง สานนท์
จ.ส.อ. ชูวทิ ย์ มะลิวลั ย์
จ.ส.อ. บุญมี โอ้อารี ย ์
จ.ส.อ. อาคม มนทินอาจ
จ.ส.อ. นคร บุญคํ#าชู
จ.ส.อ. ยุทธนา ชํานาญการ
จ.ส.อ. ทองริ นทร์ ราชบุญคุณ
ร.ท. บัญชา อุปละ
ร.ท. วรชาติ กมลรัตน์
ร.ท. ประภาส เครื# องนันตา
ร.ต. นพดล คําประพันธ์
ร.ต.บุญยง แก้วผา
ร.ต. สุเทียบ ทรงคํา
ร.ต. ธนบุญ อุดมศรี
ร.ต. ประพัฒน์ อภัยใจ
ร.ต. กันตินนั ท์ พรหมวงค์
ร.ต. ประพันธ์ สุนนั ต๊ะ
จ.ส.อ. ไกรฤกษ์ พูลลังกา
จ.ส.อ.ทิวา พลพิมพ์
จ.ส.อ.นิพนธ์ เมืองปาน
จ.ส.อ.สมศักดิJ ขุนแก้ว
จ.ส.อ. ธรณิ นทร์ สายวรรณะ
จ.ส.อ. ถนอม อภิวงศ์งาม
จ.ส.อ. จักรี รอดเทศ
จ.ส.อ.จรัส ลอยเมฆ

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08466-11
001-100-2004-09594-01
001-100-2004-09794-78
001-100-2004-09902-95
001-100-2004-06145-53
001-100-2004-07037-96
001-100-2004-07525-89
001-100-2004-02386-18
001-100-2004-00718-73
001-100-2004-05280-89
001-100-2004-07375-53
001-100-2004-09511-08
001-100-2004-10023-02
001-100-2004-12148-19
001-100-2004-12615-70
001-100-2004-04350-53
001-100-2004-06375-09
001-100-2004-07451-81
001-100-2004-00418-18
001-100-2004-01536-36
001-100-2004-03334-63
001-100-2004-04922-52
001-100-2004-07700-53
001-100-2004-09883-06
001-100-2004-12058-11
001-100-2004-01918-21
001-100-2004-02230-50
001-100-2004-06647-25
001-100-2004-06780-65
001-100-2004-06828-46
001-100-2004-08014-87
001-100-2004-08565-57
001-100-2004-11535-18

ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1

จํานวนเงิน
166,493.61
49,901.26
141,862.09
172,505.47
168,142.35
239,354.24
147,820.25
92,552.64
126,095.86
303,611.21
221,040.27
152,456.72
150,329.99
317,743.62
207,881.88
590,212.67
46,520.66
14,316.75
20,179.36
232,260.94
258,693.67
314,227.36
388,824.63
200,714.53
316,710.84
87,446.96
394,900.75
148,797.65
151,160.22
340,236.87
156,401.82
61,800.72
273,190.63

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489671
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
จ.ส.อ.กรณ์อกั กพล สุขใจภักดิพงศ์
จ.ส.อ. สมเพชร มันทเล
จ.ส.อ.จําเริ ญ ปั ญญาทิพย์รัตน์
ร.อ. ฉลามทอง ราชา
พ.ต. ประมูล ปรากฏ
พ.ต.หญิง ณัฐวรรณ อินรัตนะ
ร.ท. สัมฤทธิJ การุ ณ
จ.ส.อ.หญิง อัจจนา อรุ ณมณี
พ.ท. วิวฒั น์ มอญสุขาํ
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ภาวดี ดีพ# ึงตน
พ.อ.(พิเศษ)หญิง นภางค์ คงเศรษฐกุล
พ.อ. ณรงค์กร ศิริกลุ
พ.อ.นพดล วารี เวทย์
พ.อ. จํารัส อาบสุวรรณ
พ.อ.ธนพล คําดา
พ.ท. วิชยั รุ่ งเรื องศรี
พ.ท. อัชฌารักข์ อุลนรุ ต
พ.ท. ยงค์ สาไชยันต์
พ.ท. เผชิญ ทิพกรณ์
พ.ท. ประกอบ สร้อยสูงเนิน
พ.ท. สุนทร จันทร์ตนั
พ.ท. มนตรี เกืNอกูล
พ.ท. เสรี นาคเสวีวงศ์
พ.ต. ทวาย สี ไส
พ.ต. โชคชัย มะนะกุล
พ.ต.อุโฆษ จิตรี พล
ร.อ. สุมภิชยั นิจพัฒน์
ร.ท. สมพงษ์ คุม้ ชนะ
ร.ต. อรรถพล ศรมณี
ร.ต. นิวฒั น์ โชติ
พ.ท. วิบูลย์ศกั ดิJ บุญมาก
พ.ท.วัลลภ เจริ ญรัตน์
พ.ท.สถาพร เมืองบุญชู

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12058-39
001-100-2004-12059-45
001-100-2004-12419-47
001-100-2004-06193-09
001-100-2004-11213-88
001-100-2004-01206-83
001-100-2004-04973-54
001-100-2004-09287-48
001-100-2004-06031-40
001-100-2004-00389-02
001-100-2004-06757-67
001-100-2004-05535-08
001-100-2004-07747-94
001-100-2004-07831-72
001-100-2004-08866-28
001-100-2004-01217-70
001-100-2004-02827-25
001-100-2004-06441-74
001-100-2004-06999-61
001-100-2004-07312-03
001-100-2004-07999-88
001-100-2004-11280-08
001-100-2004-02879-06
001-100-2004-06000-46
001-100-2004-09300-35
001-100-2004-12833-78
001-100-2004-09712-90
001-100-2004-08755-61
001-100-2004-00688-33
001-100-2004-10630-57
001-100-2004-02657-82
001-100-2004-03535-82
001-100-2004-05449-26

ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กบ.ทบ.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.

จํานวนเงิน
144,618.11
67,292.67
368,139.90
166,728.74
356,428.39
118,665.26
23,977.87
80,283.55
49,171.67
133,679.79
96,839.43
175,472.21
531,118.32
601,776.23
300,958.23
803,586.49
137,170.31
77,558.53
45,287.83
104,496.34
271,805.57
352,202.20
102,683.36
257,691.38
61,221.72
534,407.67
216,045.72
326,002.61
198,294.03
22,887.68
236,793.40
190,696.41
172,313.07

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489671
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
พ.ท. ภักดิJชาติ พลีรัตน์
พ.ท. ไพโรจน์ ม่วงทรัพย์
พ.ท. สมชาติ ทวีโภค
พ.ท. พิษณุ โรจนาวี
พ.ท. บุญช่วย เดชฉิ มพลี
พ.ท. ธีระศักดิJ รับแสง
พ.ต. ศรี มงคล วงศ์คาํ จันทร์
พ.ต. เรื องศักดิJ วุธนู
พ.ต.บุญสม เณรเถา
พ.ต.ไพฑูรย์ ปรุ เขตต์
ร.อ. อนุชา โพธิJสุวรรณ
จ.ส.อ. สุเทพ ศิริสลุง
จ.ส.อ. บุญสาม ต่อแต้ม
จ.ส.อ. บานเย็น ขันธวุฒิ
จ.ส.อ. ประมวล ซื#อสัตย์
จ.ส.อ. วราพงษ์ ถนอมชาติ
พ.อ. ณรงค์ ฝั#งสิ นธุ์
พ.ท. ประมวล บุญทวี
พ.ท. บรรลุ ไชยบัง
พ.ท. สําเริ ง เสนอใจ
พ.ท. ชุมพล มัน# ศาสตร์
พ.ท. นิกร เพชรรุ่ ง
พ.ท. มานัส กมลเนตร์
พ.ท. พงษ์เชษฐ์ ช่างต่อ
พ.ต.มุ่ง ฉิ มนุตพาน
ร.อ. กิตติศกั ดิJ ศรี วนิ ิจ
ร.อ. ชาญณรงค์ สุขธัมรงค์
ร.ท. สิ ทธิชยั โพธิJศรี
ร.อ. ชุบ น้อยนาลุ่ม
ร.อ. บุญเลิศ มัง# มาก
ร.ท. เจษฎา เหมวัตร
ร.ท. มังกร แสงรู จี
พ.อ. อภิชาติ ควรพันธ์

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06776-40
001-100-2004-07466-76
001-100-2004-09585-09
001-100-2004-10242-43
001-100-2004-12006-21
001-100-2004-12523-69
001-100-2004-00815-51
001-100-2004-03908-11
001-100-2004-04352-66
001-100-2004-10480-76
001-100-2004-09155-68
001-100-2004-04156-97
001-100-2004-10336-67
001-100-2004-11734-51
001-100-2004-12730-70
001-100-2004-12804-41
001-100-2004-01228-12
001-100-2004-00572-71
001-100-2004-03571-44
001-100-2004-05888-23
001-100-2004-09406-98
001-100-2004-10246-41
001-100-2004-12304-46
001-100-2004-12630-64
001-100-2004-00354-46
001-100-2004-04493-48
001-100-2004-09337-40
001-100-2004-09337-77
001-100-2004-09492-28
001-100-2004-11380-41
001-100-2004-01711-37
001-100-2004-08479-75
001-100-2004-10058-13

รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
166,712.72
272,009.41
97,586.44
269,785.07
183,164.38
118,663.64
257,033.55
388,270.43
192,319.21
594,969.96
239,267.25
64,225.60
140,332.32
233,626.17
154,735.80
171,018.00
303,508.55
39,451.08
315,213.57
154,946.62
788,053.93
260,819.74
46,460.66
96,267.53
399,416.11
262,370.38
97,405.80
412,265.71
150,003.54
379,696.93
48,427.22
390,136.85
77,521.84

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489671
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60
หน่วย

รวม เงินอทบ.ฝาก 165 ราย

จํานวนเงิน
35,559,021.56

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 47489671
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พล.ท. ศักดา วรรณโภคา

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00254-34

สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 1 ราย

จํานวนเงิน
14,920.01
14,920.01

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 47489671
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.ต. อนุศิษฏ์ เพ็ชรเรื อนทอง
ร.ท. กฤษณะ อยูอ่ น้
ร.ท. ชัยกฤต สิ ทธิมงคล
จ.ส.อ. นัฐพงษ์ โตเล็ก
ส.อ. นวโรจน์ พนมโชติ
ร.อ. สายชล หสตังไทรแก้ว
จ.ส.อ. เอกราช เกิดสี ทอง
จ.ส.อ. สัมฤทธิJ อ่อนจันทร์
จ.ส.อ. นธี พงษ์รอต
จ.ส.อ. มณเฑียร คุม้ พุม่
ร.ต. ประเสริ ฐ แสนสมบัติ
จ.ส.อ. ประเชิญ โพยนอก
จ.ส.ต. สุรฤทธิJ ใจทน
จ.ส.อ. วิทยา สุขน้อย
จ.ส.อ. สมเดช ขวัญพรม
จ.ส.อ. วีระ สายหยุด
ส.อ. บรรเทิง รามสันเทียะ
ส.อ. สุรศักดิJ ม่วงภูเขียว
ส.อ. จิรพัฒน์ ศรี โนราช
จ.ส.อ. แดนชัย ข้อพิสงั ข์
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ชอบสูงเนิน
ส.อ. มงคล นาหัวนิล
ร.ท. ครองศิลป์ ตูบ้ ุดดา
จ.ส.อ. วีระพล ศรี ไหม
พ.ต. มานิตย์ ร่ วมรส
ร.ต. สุริยนั ต์ รามาตย์
ร.ต. ประทีป สายธิไชย
จ.ส.อ. นิคม พรหมแสง
พล.อส. ดิเรก ศรี นา
จ.ส.อ. เปรมชัย มณี วงค์
ร.ท. ทรรศพณ มะลิวลั ย์
จ.ส.อ. สมภพ ชมชวนพิศ
ส.อ. พีระพงษ์ พรมดีมา

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01322-91
001-300-2017-01322-73
001-300-2017-01322-82
001-300-2017-01322-64
001-300-2017-01322-55
001-300-2017-01323-61
001-300-2017-01323-43
001-300-2017-01323-25
001-300-2017-01325-38
001-300-2017-01323-98
001-300-2017-01325-83
001-300-2017-01323-70
001-300-2017-01323-89
001-300-2017-01326-17
001-300-2017-01324-31
001-300-2017-01323-52
001-300-2017-01324-59
001-300-2017-01324-77
001-300-2017-01326-08
001-300-2017-01323-07
001-300-2017-01323-16
001-300-2017-01322-46
001-300-2017-01324-95
001-300-2017-01325-92
001-300-2017-01324-40
001-300-2017-01325-47
001-300-2017-01325-65
001-300-2017-01325-56
001-300-2017-01325-74
001-300-2017-01324-22
001-300-2017-01325-10
001-300-2017-01325-29
001-300-2017-01323-34

กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
ขกท.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ทภ.2
นสศ.
นสศ.
บชร.1
ป.21
ป.71 พัน.712
พัน.ปจว.
พัน.สร.6
พัน.สร.6
ม.7
ม.7
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.14 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
71,664.62
50,000.00
235,000.00
100,000.00
29,000.00
362,655.33
40,000.00
100,000.00
39,000.00
66,164.31
55,421.10
49,920.86
113,238.07
123,149.79
44,000.00
33,407.57
100,000.00
50,000.00
53,893.37
80,000.00
61,440.29
83,000.00
199,682.43
50,000.00
150,000.00
28,324.86
100,000.00
29,926.66
80,000.00
64,000.00
113,663.96
64,000.00
86,000.00

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 47489671
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พิชิตชัย คนองมาตย์
จ.ส.อ. ชูชาติ แสงนนท์
จ.ส.อ. วีระชัย ขุนบรรเทิง
จ.ส.อ. วิริยะ สิ นสุวรรณ
ส.อ. ธงชัย ช่างปรุ ง
ร.ท. ธณัษป์ รวี เขียวละออ
จ.ส.อ. วุฒิชยั รมย์ฤทธา
จ.ส.อ. อานนท์ การัมย์
จ.ส.อ. เฉลิมพล คุรินทร์

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01324-13
001-300-2017-01325-01
001-300-2017-01324-04
001-300-2017-01324-86
001-300-2017-01322-00
001-300-2017-01324-68
001-300-2017-01322-19
001-300-2017-01322-28
001-300-2017-01322-37

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60
หน่วย

ร.23 พัน.1
ร.3
ร.5 พัน.3
รร.กสร.ศสร.
ส.1พัน.102
ส.พัน.35 นสศ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 42 ราย

จํานวนเงิน
137,155.78
66,719.66
84,174.36
100,000.00
28,000.00
150,000.00
110,000.00
258,537.52
115,239.18
3,956,379.72

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 พ.ย. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์_ภัยธรรม

เลขที#เช็ค : 47489671
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง ชนิสรา จันทร์อน้

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 พ.ย. 60
หน่วย

001-404-2017-00000-76
จบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์_ภัยธรรมชาติ 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 47489671 209 ราย
รวมสัง# จ่ายทัNงหมด 209 ราย

จํานวนเงิน
40,000.00
40,000.00
39,570,321.29
39,570,321.29

