หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489679
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

สาขา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครราชสีมา
ราชบุรี
พิษณุโลก
ชุมพร
พิษณุโลก
คลองปาง
คลองปาง
นครราชสีมา
ขอนแก่น
ปราจีนบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
ลําปาง
ปัตตานี
ตาก
ปัตตานี
ปราจีนบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ศรีย่าน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
มหาสารคาม
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กอง พธ.พล.ร.3
ช.11 พัน.111
ช.3 พัน.302
ป.5 พัน.25
พล.ร.4
พล.ร.5
พล.ร.5
พัน.ขส.22 บชร.2
ม.7
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.32
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.14 พัน.2
ร.153 พัน.2
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.4
รร.ส.สส.
วพม.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สลก.ทบ.
รวม 31 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
167,542.50
1,302,372.52
619,667.58
137,945.50
374,987.67
729,588.03
352,009.05
397,810.49
3,698,558.52
995,810.34
459,869.72
239,701.47
563,261.53
672,944.74
318,311.61
65,972.34
85,583.60
172,458.60
3,739,464.47
477,249.67
368,496.85
2,863,593.60
1,142,350.71
3,900.19
270,327.90
1,530,848.29
2,659,599.33
155,211.58
160,903.23
303,330.22
1,440,586.50
26,470,258.35

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489679
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
หนองคาย
ร้อยเอ็ด
สุราษฎร์ธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ช.2 พัน.202
ทภ.3
พล.ป.
พล.พัฒนา 3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศสพ.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
รวม 12 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
1,675.00
703.73
1,930.00
4,094.00
11,767.61
20,403.54
5,358.00
78.38
3,439.00
2,171.00
3,649.00
102,986.00
158,255.26

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489679
ลําดับ
1

สาขา
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายสุรนารี
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
71,955.39
71,955.39

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489679
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
ลพบุรี
ลพบุรี
พะเยา
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
รร.การบินทหารบก
รวม 4 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 8 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
266.86
283.86
792.00
266.86
1,609.58
26,702,078.58

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489679
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. มานะ มีสตั ย์
ร.ท. สมศักดิ@ อํานาจเจริ ญศรี
ร.ต. ยุทธศาสตร์ คุณหพันธ์
ร.ต. สมเกียรติ มาสนา
ร.ต. เชิดศักดิ@ โตพันดี
ร.ต. สวาสดิ@ เชื#อนิจ
ร.ต. ประยูร บุญแข็ง
ร.ต. เกษียร ศรี นาค(อ.)
จ.ส.อ. อุทยั อินเคน
จ.ส.อ. นิพนธ์ สารบาล(อ.)
จ.ส.อ. สุนทร คงภิรมย์
จ.ส.ท. สมชัย เดชา(อ.)
ร.ต.มนตรี วงศ์เอี#ยม
ร.ท. ณรงค์ น้อยวงษ์
ร.ต. เดชชนะ เนียมสวรรค์
ร.ต. อํานาจ เพ็งพุม่
ร.ต. จักรกฤช ศรี ดาวงค์
ร.อ. สุเมธ สมคะเนย์
ร.อ. สมศักดิ@ หวังเคียงกลาง
ร.ท. กิติ จิตตรี ทรง
ร.ต. สุรศักดิ@ มีสติ
ร.ต. ไพฑูรย์ ศรี ทตั
จ.ส.อ. เดช มีไชโย
จ.ส.อ. ธงชัย สระสมทรัพย์
จ.ส.อ. สมชาย แท่งทอง
พ.ต. บุญมา มาตรศรี
ร.อ. สถาพร เฟื# องปรางค์
ร.ท.พลศักดิ@ ผิวบุญเรื อง
ร.ท. ถาวร ชัยเชืNอ
ร.ท. อํานวย เพชรชู
ร.ต. ปรี ชา จันทร์แจ่ม
ร.ต. เจริ ญพร ภูสรี
ร.ต. เอกดนัย ไชยจิตร์

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03400-65
001-100-2004-05584-33
001-100-2004-02804-17
001-100-2004-04942-96
001-100-2004-05134-85
001-100-2004-06570-71
001-100-2004-08794-60
001-100-2004-12867-55
001-100-2004-06685-27
001-100-2004-07458-53
001-100-2004-12189-67
001-100-2004-08382-32
001-100-2004-00750-55
001-100-2004-02076-18
001-100-2004-04615-44
001-100-2004-04619-51
001-100-2004-10700-66
001-100-2004-01653-58
001-100-2004-10981-23
001-100-2004-06211-37
001-100-2004-07024-23
001-100-2004-08522-78
001-100-2004-02189-97
001-100-2004-04465-63
001-100-2004-07775-88
001-100-2004-05561-25
001-100-2004-07267-42
001-100-2004-00187-13
001-100-2004-05492-59
001-100-2004-06476-49
001-100-2004-05186-93
001-100-2004-09173-08
001-100-2004-10956-76

กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กอง พธ.พล.ร.3
กอง พธ.พล.ร.3
กอง พธ.พล.ร.3
กอง พธ.พล.ร.3
ช.11 พัน.111
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5

จํานวนเงิน
54,989.95
46,149.14
64,455.32
246,915.85
385,501.06
39,820.93
464,540.27
167,542.50
264,430.97
169,692.01
162,021.47
23,523.13
137,945.50
93,062.76
95,737.63
73,186.56
113,000.72
198,761.04
309,038.58
52,405.72
47,692.03
121,690.66
312,065.75
6,188.88
33,754.42
132,610.82
1,217,031.02
166,621.91
94,244.42
138,756.28
111,783.74
396,701.83
204,831.28

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489679
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. ธานี ทองวิจิตร
จ.ส.อ. โสภณ โพธินาม
จ.ส.อ. บุญฤทธิ@ คงเส้ง
จ.ส.อ.ทรงธรรม ศรี ชะฎา
จ.ส.อ. พัฒนพงศ์ ต่างสี
จ.ส.อ. วิศิษฎ์ นพศร
จ.ส.อ. ประวิทย์ ทองบุญช่วย
จ.ส.อ. วิชยั สดศรี
จ.ส.อ. จรัญ หิ รัญสุข
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เบ็ญสมัย
ร.ท. สุชิน คุม้ จันอัด
ร.ท. สุทิน เกตุทอง
ร.ท. เสมียน ชยากรสวัสดิ@
ร.ต. สามารถ แสนกล้า
จ.ส.อ. ชํานาญ ศรี ประทุม
จ.ส.อ. สมดี ใสศรี ดา
จ.ส.อ. นําพล โยติภยั
จ.ส.อ.สนอง โชตะศรี
จ.ส.อ. หัสดิน โชสิ มา
ร.ท. สิ ทธิศกั ดิ@ ภิกขุณี
ร.ต. สด วงชารี
ร.ต. มาโนช บัวสอน
ร.ท. ธนากร ศรี น่วม
ร.ต. พรชัย สุภทั ร์วนั
ร.ต. ศักดา พารุ รังกูล
จ.ส.อ. บุญเยีย# ม บํารุ งกลาง
จ.ส.อ. จักรพงษ์ พิมพ์ปราโมทย์
จ.ส.อ.ณัฐพล นิมมา
พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล ชุนประสาน
ร.ต. ประสงค์ มานุจาํ
จ.ส.อ. ประมวน เหลาทอง
จ.ส.อ. คณพศ พาวันดี
จ.ส.อ. อํานวย มณี เนตร

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00186-43
001-100-2004-00190-40
001-100-2004-01361-89
001-100-2004-03059-29
001-100-2004-03846-07
001-100-2004-04704-81
001-100-2004-06728-58
001-100-2004-09037-58
001-100-2004-09172-65
001-100-2004-11670-07
001-100-2004-01062-03
001-100-2004-04448-20
001-100-2004-05636-75
001-100-2004-01629-71
001-100-2004-01735-15
001-100-2004-02707-20
001-100-2004-05552-05
001-100-2004-08822-97
001-100-2004-10538-56
001-100-2004-12525-36
001-100-2004-04165-62
001-100-2004-05751-93
001-100-2004-04346-65
001-100-2004-04341-97
001-100-2004-07935-77
001-100-2004-07708-22
001-100-2004-07935-86
001-100-2004-08748-36
001-100-2004-12295-38
001-100-2004-07140-39
001-100-2004-00371-52
001-100-2004-03919-08
001-100-2004-08302-12

พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.32
มทบ.32

จํานวนเงิน
480,597.28
128,647.78
154,671.84
52,680.49
116,969.28
33,740.15
47,260.98
299,978.21
165,825.77
153,415.93
213,973.14
163,843.74
617,993.46
149,052.01
110,577.68
18,692.85
53,069.79
59,094.97
69,382.42
16,919.43
23,542.94
199,239.10
239,179.68
313,182.99
120,582.07
117,656.44
260,132.13
185,472.96
318,311.61
65,972.34
85,583.60
45,849.32
48,995.18

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489679
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.ต. จุรี ยะมะโน
จ.ส.ต. ผัด กันทา
พ.ท. เกษม จันทรัตน์
พ.ต. มานพ ปั ณณทัต
พ.ต. ชยุตพงศ์ บุญคําภา
พ.ต. เทิดไท วิบูลย์กลุ
พ.ต. ประยุทธ มุ่งเคน
พ.ต. วงศญพัทธิ@ บุตรฐิติมนตรี
ร.อ. วินยั บุญศรี
ร.ท. วิรัช เตชะวันโต
ร.ท. สันทัศน์ โต๊ะสามารถ
ร.ต. อํานวย โก้วงศ์
ร.ต. สถาพร ศรี เสาวลักษณ์
ร.ต. โกศล ทันประจําสิ นธ์
จ.ส.อ. วีระธรรม สิ บมอง
ร.ต.วิวรรธน์ สังข์ทอง
ร.ต. ปั ญญา จงบริ บูรณ์
ร.อ. สมเพชร เนตรแก้ว
ร.ต. กฤษณพงษ์ แก้วยงกฎ
ร.ท. บุญสนอง สมเทศ
ร.ท. ไมมิตร ธนะน้อย
ร.ต.สํารอง ป่ าหญ้า
ร.ต. ทวีศกั ดิ@ จิตต์จาํ ลอง
ร.ต. ยงยุทธ วัดสง่า
จ.ส.อ. เสน่ห์ ทันใจ
จ.ส.อ. ชัชชัย ทุยดอย
จ.ส.อ. โกวิทย์ โสริ นทร์
จ.ส.อ. วีระพล เมืองสุข
จ.ส.อ. เสงี#ยม ปิ# นศิริ
จ.ส.อ. สัญญา โป๊ บุญมา
จ.ส.อ. สมมิตร สี ชมภู
จ.ส.อ. สุนทร บัวคํา
จ.ส.อ. ฉวี อามาตย์มนตรี

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06536-22
001-100-2004-10163-69
001-100-2004-02204-24
001-100-2004-00747-64
001-100-2004-01642-43
001-100-2004-03085-00
001-100-2004-08966-70
001-100-2004-09016-35
001-100-2004-08893-33
001-100-2004-01067-62
001-100-2004-05809-28
001-100-2004-03169-89
001-100-2004-04533-87
001-100-2004-08692-23
001-100-2004-00753-92
001-100-2004-06527-20
001-100-2004-07399-04
001-100-2004-01205-59
001-100-2004-04481-90
001-100-2004-04797-38
001-100-2004-12828-29
001-100-2004-05874-53
001-100-2004-06031-31
001-100-2004-08176-82
001-100-2004-00514-99
001-100-2004-01484-21
001-100-2004-01790-78
001-100-2004-02110-19
001-100-2004-03426-65
001-100-2004-04174-00
001-100-2004-04846-51
001-100-2004-05766-60
001-100-2004-07240-18

มทบ.32
มทบ.32
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.2
ร.153 พัน.2
ร.153 พัน.2
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
75,325.51
2,288.59
264,121.77
237,876.19
65,543.45
122,539.71
203,532.81
342,724.19
860,539.81
551,113.47
221,334.91
373,019.09
239,870.35
9,318.11
247,930.61
121,164.72
356,084.95
62,543.21
305,953.64
41,718.69
304,754.73
354,245.68
261,118.07
101,048.20
345,026.76
147,983.91
114,599.30
255,953.76
205,321.47
65,662.82
222,585.51
81,542.49
118,907.27

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489679
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. พิชยั แก้วดารา
จ.ส.อ. สมคิด รอบคอบ
จ.ส.อ. วิชยั บุญเผือก
จ.ส.ต. วิรัชญ์ อิทธิสาร
พ.ต. ประโยชน์ ไม้หอม
ร.อ. นิวฒั น์ บัวย้อย
ร.อ. วัชราพงษ์ รุ่ งเรื อง
ร.ต. สมเด็จ บุญเพ็ง
ร.ต. อํานวย ปานรักษา
จ.ส.อ. คมกริ ช ทรัพย์บุญทวี
ร.ต. สรวิชญ์ แสงอรุ ณ
พ.อ. สุรพันธ์ สัจจปาละ
ร.ท. สมเกียรติ นิ#มกลัด
ร.ท. ยุทธพงษ์ สุจนั ทร์ศรี
จ.ส.อ. ธาตรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. ศิริชยั แปงใจ
จ.ส.อ. ถาวร มูลกัน
จ.ส.อ. สมชัย ชมฉาย
จ.ส.อ. สาทร จันทร์ศิริสุข
จ.ส.อ. วสันต์ มัชณันติกะ
พ.ต. สนิทพงษ์ สร้อยประสาท
ร.อ. ดุสิต กวยทะวิมล
ร.ต. ณรงค์ จีนด้วง
ร.ต. วิชยั สิ งห์ผาสุข
ร.ต. สิ ทธิชยั วัฒนวงศ์สุโข
ร.ต. มานพ ขําบัณฑิตย์
ร.ต. ปราโมทย์ ตัNงใจ
จ.ส.อ. บุญเชิด มีทอง
พ.ท.ประยูร เลาวัฒนา
ร.ต. ภิญโญ กล้าเกียรติกลุ
จ.ส.อ. กฤษณพล สูงลอย
ร.ท. สมศักดิ@ วรดี
พ.อ.(พิเศษ) ก้องภพ กฤษฏิอนันภัท

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07811-38
001-100-2004-08765-88
001-100-2004-12944-62
001-100-2010-00242-29
001-100-2004-09694-35
001-100-2004-02274-36
001-100-2004-07335-57
001-100-2004-00369-31
001-100-2004-10236-15
001-100-2004-08211-26
001-100-2004-04842-80
001-100-2004-10845-73
001-100-2004-02018-36
001-100-2004-05462-16
001-100-2004-00330-68
001-100-2004-01397-24
001-100-2004-08629-29
001-100-2004-10398-47
001-100-2004-10399-44
001-100-2004-10407-82
001-100-2004-10185-89
001-100-2004-03222-36
001-100-2004-00514-26
001-100-2004-01453-90
001-100-2004-03882-32
001-100-2004-07767-01
001-100-2004-10563-58
001-100-2004-05151-82
001-100-2004-11859-51
001-100-2004-02313-32
001-100-2004-09249-37
001-100-2004-00030-03
001-100-2004-08764-36

ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
รร.ส.สส.
วพม.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
143,132.25
57,622.82
36,641.07
5,728.80
120,718.00
136,532.39
673,199.43
76,027.33
57,782.95
78,090.61
3,900.19
270,327.90
215,697.34
445,915.98
150,751.76
21,245.44
35,522.76
207,007.16
147,822.97
306,884.88
397,052.52
679,584.16
292,315.55
181,189.47
120,210.03
190,812.62
767,408.86
31,026.12
155,211.58
139,682.71
21,220.52
303,330.22
1,362,892.35

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489679
ลําดับ
133

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ ศักดิ@เพชร

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-05421-86

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60
หน่วย

สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 133 ราย

จํานวนเงิน
77,694.15
26,470,258.35

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 47489679
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

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ. วุฒิศกั ดิ@ ทองดี
ส.ท.หญิง สุดารัตน์ บุญด้วง
ส.ท. ดนุพล สระทองทา
ส.อ. พงศกร สายจิตร
จ.ส.อ. พิศาล เพ็ชรนิล
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั อินทรเกษตร
จ.ส.อ. ศักดิ@ดา สวัสดี
ส.อ. ชาญวิทย์ ลาเลิศ
ส.อ. พรพรหม พุม่ โพธิ@
ร.ต. สมหมาย หงษาวงษ์
จ.ส.อ. ตระกูล กล้าหาญ
จ.ส.ต. วรวิทย์ ชัยสงค์
พล.ท. ต่อศักดิ@ สุมะโน
พล.ต. ประดิษฐ์ หอมสุวรรณ
พ.อ.(พิเศษ) จิรัฎฐ์ จําเดิม
พล.ต. วิชญะยุตม์ ทองแดง
พล.ต. ทักษิณ เจียมทอง
พล.ต. ธนวัฒน์ จันทร์ดี
พ.อ.(พิเศษ) หญิง สมัชญ์ชุดา อุปถัมภ์
พ.อ. วันชัย ขาวโอภาส
พ.อ. วิชิต เดชสองชัNน
พ.อ. ปรี ชา ศรี สุวรรณ
พ.อ. เรวัฒน์ ภิรมย์กิจ
พ.อ. ถาวร อยูน่ าน
พ.อ. วิทยา นามมณฑา
พ.อ. มานพ ยิมN แย้ม
พ.อ.หญิง สมศรี ไชยมงคล
พ.ท. วันชัย พรหมเต็ม
พ.ต. ประยูร สี หะบุตร
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ วงศ์ดาว
จ.ส.อ. เพ็ญพิพรรธน์ เพ็ญนภาศิริกาญจน์

001-101-2005-00847-23
001-101-2017-00293-05
001-101-2017-00291-56
001-101-2014-00157-30
001-101-2005-00542-72
001-101-2005-00542-81
001-101-2017-00038-11
001-101-2015-00099-96
001-101-2005-01190-92
001-101-2013-00394-21
001-101-2010-00611-77
001-101-2009-00533-12
001-101-2006-01086-33
001-101-2005-00119-76
001-101-2005-00359-30
001-101-2012-00017-93
001-101-2017-00277-69
001-101-2017-00273-43
001-101-2017-00288-38
001-101-2005-00872-61
001-101-2005-00967-82
001-101-2005-01153-15
001-101-2010-00608-31
001-101-2010-00641-83
001-101-2012-00272-87
001-101-2017-00288-29
001-101-2017-00288-47
001-101-2008-00228-27
001-101-2012-00215-84
001-101-2005-00911-49
001-101-2005-00947-20

ช.2 พัน.202
ทภ.3
พล.ป.
พล.พัฒนา 3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศสพ.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 31 ราย

จํานวนเงิน
1,675.00
703.73
1,930.00
4,094.00
7,542.75
4,224.86
20,403.54
5,358.00
78.38
3,439.00
2,171.00
3,649.00
19,350.00
4,652.00
9,551.00
17,956.00
3,200.00
1,800.00
15,281.00
600.00
7,011.00
1,200.00
2,200.00
600.00
4,000.00
4,200.00
2,326.00
4,112.00
600.00
3,439.00
908.00
158,255.26

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 47489679
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
ร.ท. สุนทร คําหอม

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01336-07

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60
หน่วย

รพ.ค่ายสุรนารี
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 1 ราย

จํานวนเงิน
71,955.39
71,955.39

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบีNยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 47489679
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จิรัฏฐ์ จิรัฐติโรจน์
จ.ส.อ. อนุชา บุตรเอก
จ.ส.อ. ศราวุฒิ คนอยู่
ร.อ. พงษ์สิทธิ@ สมัครการ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 8 ธ.ค. 60
หน่วย

001-500-2005-00411-23
บ.มทบ.13
001-500-2009-00342-35
บ.มทบ.13
001-500-2004-00135-10
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
001-500-2008-00077-19
รร.การบินทหารบก
รวม เงินฝากเบีNยประกันล่วงหน้า 4 ราย
รวมเช็คเลขที# 47489679 169 ราย
รวมสัง# จ่ายทัNงหมด 169 ราย

จํานวนเงิน
283.86
266.86
792.00
266.86
1,609.58
26,702,078.58
26,702,078.58

