หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234587
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
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
แจ้งวัฒนะ
นครราชสีมา
กองบัญชาการกองทัพบก
เตาปูน
เตาปูน
ราชบุรี
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
เตาปูน
ปัตตานี
คลองปาง
ลพบุรี
ปากช่อง
ร้อยเอ็ด
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
นครพนม
สกลนคร
ทุ่งสง
ย่อยบางบัว
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
อุดรธานี
ลําปาง
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
เตาปูน
ปทุมธานี
ปากช่อง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กบ.ทบ.
กร.ทบ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ร.3
ขว.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ช.พัน.51
ดย.ทบ.
ทภ.2
ป.5 พัน.105
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.5
พัน.ปจว.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สร.6
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.11 รอ.
ร.112
ร.13
ร.13 พัน.2
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
รพศ.5 พัน.2
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.

วันที่เช็ค : 10 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
37,438.81
5,820.96
9,296.63
333,305.85
346,909.48
301,414.69
304,296.28
54,121.49
100,918.83
2,079.98
11,007.54
215,534.61
10,771.47
142,194.60
9,515,324.69
1,870.70
68,588.50
327,693.70
1,536,558.96
23,383.07
180,819.53
79,654.44
1,979.22
780,754.85
3,009,413.37
725,254.61
2,056,108.99
802,483.81
19,265.96
4,014,452.07
221,938.10
4,454.24
455,023.44

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234587
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

สาขา
กระทุ่มแบน
พังงา
ระยอง2
อุทัยธานี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ส.1พัน.101
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.อ.น.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม 40 หน่วย

วันที่เช็ค : 10 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
18,424.72
162,461.88
7,333.01
100,171.85
6,693.85
524,338.39
90,696.76
26,610,253.93

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234587
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
พยุหะคีรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ลําปาง
น่าน
พะเยา
เชียงใหม่
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พะเยา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครสวรรค์
ลําปาง
เชียงใหม่
พะเยา
น่าน
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 ร้อย 4
บ.จทบ.น.น.
บ.จทบ.พ.ย.
บ.มทบ.33
ป.4 พัน.4
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.7 พล.ร.7
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
พัน.พัฒนา 3
พัน.สต.กส.ทบ.
มทบ.31
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.4 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายกาวิละ
รวม 22 หน่วย

วันที่เช็ค : 10 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
5,159.00
5,923.00
4,980.26
14,287.43
4,558.00
16,366.00
19,927.00
6,037.00
1,911.00
5,462.00
5,846.00
6,809.51
3,700.00
8,320.27
9,889.00
27,547.70
303.00
400.00
1,815.00
1,911.00
4,222.00
1,835.57
157,209.74

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234587
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
กาฬสินธุ์
สุพรรณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ช.2 พัน.201
ทภ.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.สห.31
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 รอ.
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.3 พัน.2
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ส.พ.
รวม 10 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 10 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
241,690.75
120,000.00
226,567.74
250,000.00
64,646.04
107,977.77
86,000.00
110,000.00
20,665.65
229,582.22
1,457,130.17
28,224,593.84

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234587
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. ศุภชัย เขียวประเสริ ฐ
ร.ท.หญิง มีนา นิจสุนกิจ
ส.อ. วรรณพงษ์ โมราราย
จ.ส.อ.ทรงศักดิ@ อาษาสร้อย
พ.อ.(พิเศษ) พลฤทธิ@ ปุณยฤทธิเสนีย ์
ร.ต. สมชาย หมัน# อาษา
ร.ต. สุรวุฒิ วิเชียรนวาระ
ร.ต. เทียนชัย ปานรักษา
ร.ต. พงศ์หิรัณย์ มาฆะธรรม
จ.ส.อ. บรรหาร เอีFยงทอง
ส.อ.หญิง ประภาศิลป์ สังขะมัลลิก
ส.ท. ปรี ชา เควิง
จ.ท.ต.สัมพันธ์ ชุมคง
ส.ท. ปริ ศร ลิ#มรังษี
ร.อ. ปราโมทย์ ดากระบุตร
พ.ท. ปั ญญา พร่ องครบุรี
จ.ส.อ. อุดม คําแหง
ส.อ. สุรินทร์ อักษรนํา
ร.อ. เลิศลพ มณี พิทกั ษ์
ร.อ.อดิศกั ดิ@ เชษฐศิริ
ร.อ. ประวัติ แผ้วสมบุญ
ร.อ. พราสกรต์ คงกล้า
ร.อ. ชัยณรงค์ ประยูรคํา
ร.ท. ถาวร ภาจํารงค์
ร.ท. อัศวิน พึ#งสังวรณ์
ร.ท. คํารณ ขันทอง
ร.ท. วสันต์ ทาแกง
ร.ท. สุทธิพจน์ เลขาวิจิตร์
ร.ท. สร้อย โอนประจํา
ร.ท. พจน์ ภาคทรัพย์ศรี
ร.ต. ดุริยศักดิ@ สุวรรณรักษ์
ร.ต. สมศักดิ@ ทองลอย
ร.ต. นิธิพนั ธ์ สมัครการ

วันที#เช็ค : 10 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07695-34
001-100-2014-00585-87
001-100-2006-00211-04
001-100-2004-08560-70
001-100-2004-00696-65
001-100-2004-03657-09
001-100-2004-04895-22
001-100-2004-06440-40
001-100-2004-07157-82
001-100-2004-12409-66
001-100-2009-00406-47
001-100-2016-00037-34
001-100-2010-00261-11
001-100-2011-00528-14
001-100-2004-05734-78
001-100-2004-02663-29
001-100-2004-09811-36
001-100-2004-11552-33
001-100-2004-03340-19
001-100-2004-03521-03
001-100-2004-04093-04
001-100-2004-05335-40
001-100-2004-12284-78
001-100-2004-00164-41
001-100-2004-08287-67
001-100-2004-09645-55
001-100-2004-09822-23
001-100-2004-11569-68
001-100-2004-12562-04
001-100-2004-12891-23
001-100-2004-01050-00
001-100-2004-01175-37
001-100-2004-02358-33

กบ.ทบ.
กร.ทบ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ร.3
ขว.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ช.พัน.51
ดย.ทบ.
ทภ.2
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.5
พล.ร.5
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.

จํานวนเงิน
37,438.81
5,820.96
9,296.63
333,305.85
346,909.48
151,185.65
301,414.69
15,766.72
137,343.91
54,121.49
100,918.83
2,079.98
6,092.51
4,915.03
215,534.61
10,771.47
66,101.30
76,093.30
334,707.92
167,581.74
111,770.16
916,327.87
337,750.56
1,557,636.75
281,572.42
433,749.34
745,054.87
26,006.20
122,836.27
156,297.34
237,252.41
337,790.06
1,423,055.91

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234587
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. สมบัติ แซะจอหอ
ร.ต. ธนาธาร ฉิ มพลี
ร.ต. ณรงค์ ปานนิล
ร.ต. ไสว อักษรทอง
พล.อส. ธีระพงษ์ ปานเพชร
ร.ท. ไพบูลย์ สุวรรณภักดี
ส.ท. ติณณ์ เตรนะกาโย
ร.ต. สุรสิ ตย์ มีฤกษ์สม
พ.อ.หญิง วิไลวรรณ พุกทอง
พ.อ.หญิง ธัญชนก วิไลเนตร
พ.อ.หญิง ศิวไิ ล บุษราคัม
ร.ท. สาโรจน์ คล่องแคล่ว
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เอืFออารี ย ์
ส.อ. สมพงษ์ อําไพ
ร.ต. สนอง บัวคําทุม
ร.ต. ศุภกิตติ@ วิลาศรี
ส.ต.หญิง กัญญาพัชร มาเพชร
พ.ท. สุพรรณ ชูถนอม
พ.ต.เจริ ญ ใจพิทกั ษ์
ร.ท. สมพงษ์ แสนล้อม
ร.ท. สมศักดิ@ วงศ์ทองบาง
ร.ท. ประหยัด แก้วบุดดา
ร.ต. บรรญชา เข็มทอง
ร.ต. วุฒิศกั ดิ@ ประหยัดทรัพย์
จ.ส.อ. สมหมาย นิ#มประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ประสงค์ ผูม้ ีบุญ
จ.ส.อ. เชาว์วรรธน์ แพฟื น
จ.ส.อ. สิ นทร์ อภัยโส
จ.ส.อ. เดชา ล้วนปรี ดา
จ.ส.อ. ดําริ ห์ คงพิพฒั น์สิน
จ.ส.อ. รัชตะ บุญหว่าน
จ.ส.อ. สุนทร คําไข
จ.ส.อ. อุทยั อ้อพงษ์

วันที#เช็ค : 10 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03755-93
001-100-2004-06033-26
001-100-2004-08287-58
001-100-2004-11353-45
001-100-2016-00122-00
001-100-2004-03397-22
001-100-2012-00561-83
001-100-2004-10434-79
001-100-2004-02310-95
001-100-2004-02825-49
001-100-2004-07142-24
001-100-2014-00185-16
001-100-2004-10045-95
001-100-2004-09356-87
001-100-2004-02876-50
001-100-2004-04344-61
001-100-2016-00048-30
001-100-2004-00631-57
001-100-2004-09653-50
001-100-2004-08386-58
001-100-2004-11489-69
001-100-2004-12625-15
001-100-2004-04558-35
001-100-2004-07584-86
001-100-2004-01184-11
001-100-2004-04290-34
001-100-2004-04558-26
001-100-2004-04717-45
001-100-2004-04916-88
001-100-2004-05329-67
001-100-2004-05768-00
001-100-2004-06883-27
001-100-2004-09363-03

พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สร.6
พัน.สร.6
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.

จํานวนเงิน
585,075.85
808,177.14
755,212.06
177,469.82
1,870.70
64,051.62
4,536.88
327,693.70
1,153,358.98
226,781.59
156,418.39
23,383.07
49,498.34
131,321.19
40,712.87
38,941.57
1,979.22
780,754.85
284,209.51
293,555.87
292,806.73
91,129.18
327,836.46
110,107.78
69,478.18
36,993.20
140,323.48
325,667.24
400,445.84
11,763.78
125,693.97
106,841.56
84,956.48

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234587
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. ศรายุทธ เสถียรสุนทร
จ.ส.อ. บุญเลิศ ทองแดง
ร.อ. จงรักษ์ เธียรพิบูรณ์
จ.ส.อ. เสรี วงค์กา
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ@ ชอบสวน
จ.ส.อ. ศุภมิตร วงษ์สุวรรณ
จ.ส.อ. อรุ ณ ยุธติบรรณ์
ร.ท.สุเทพ ขานยา
ร.ท. สมยศ กันหาชิน
ร.ท. กิติ คําวิชา
จ.ส.อ. เถลิงศักดิ@ มีศรี
จ.ส.อ.วิชิต ซ้ายศรี
จ.ส.อ.อุดมรัตน์ ผุยม่วง
จ.ส.อ.สุรศักดิ@ พรหมมา
จ.ส.อ.ยุทธภูมิ ซิยางคบุตร
จ.ส.อ.วิชยั จอมศรี
จ.ส.อ.สุดเขต ชื#นตา
จ.ส.อ.ดิเรก นิยมการ
จ.ส.อ.สัมฤทธิ@ สิ งห์สถิตย์
จ.ส.อ.เสน่ห์ คณะจันทร์
จ.ส.อ.บุญรักษ์ หาญวงศ์
จ.ส.อ.พนมชัย ปราบศัตรู
จ.ส.อ.ราชัน พงษ์ศรี เมือง
จ.ส.อ.สุวรรณ คํากันหา
ร.อ. แสวง พรหมสิ ทธิ@
ร.ต.ประเวทย์ นิลมาลี
ร.ต. เดช อดทน
ร.ต. ชัยพร แก้ววงษ์
จ.ส.อ.สมคิด รัตนพลที
จ.ส.อ.สมชัย รอดบุญมา
จ.ส.อ.หัดตา เหล่านอก
ส.อ.หญิง วินสั ชฎา ชื#นเมือง
ร.อ. ทรงชัย มาสู่สุข

วันที#เช็ค : 10 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12325-87
001-100-2004-12655-03
001-100-2004-11792-51
001-100-2004-02986-65
001-100-2004-03110-09
001-100-2004-07473-29
001-100-2004-11631-62
001-100-2004-01022-25
001-100-2004-08035-00
001-100-2004-08701-13
001-100-2004-00964-47
001-100-2004-01021-55
001-100-2004-02121-88
001-100-2004-02240-04
001-100-2004-02754-42
001-100-2004-04234-01
001-100-2004-06815-37
001-100-2004-08429-25
001-100-2004-09758-89
001-100-2004-09798-67
001-100-2004-09934-50
001-100-2004-11312-79
001-100-2004-11447-69
001-100-2004-12204-30
001-100-2004-07080-92
001-100-2004-07094-80
001-100-2004-09782-57
001-100-2004-11265-96
001-100-2004-00337-21
001-100-2004-01215-67
001-100-2004-09783-81
001-100-2004-03103-47
001-100-2004-07494-33

ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
รพ.ค่ายสุรศักดิ@มนตรี
รพศ.5 พัน.2

จํานวนเงิน
10,846.68
296,757.43
193,689.01
156,442.86
86,754.69
127,364.61
161,003.44
142,023.34
254,500.57
68,996.18
49,398.43
164,058.83
98,930.44
135,161.39
60,938.90
101,414.58
143,167.11
43,543.72
40,377.14
83,727.15
68,668.47
285,496.03
149,260.71
166,446.00
271,783.52
81,698.83
38,333.30
110,264.91
92,265.55
132,688.96
75,448.74
19,265.96
241,802.37

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234587
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

ชื#อบัญชี
ร.อ. ใหม่ ทองแท้
ร.อ. วิสูตร สัง# การ
ร.ท. มนตรี ล้นหลาม
ร.ท. เกรี ยงไกร ช่วยคํFาชู
ร.ท. อุดมศักดิ@ วงษ์หอมเนียม
ร.ท. สมพิศ บุญโชติ
ร.ท. สายันต์ สันธิ
ร.ท. บัวขาว ผาสบาย
จ.ส.อ. พงศ์กฤษฏา ขุนชนะ
จ.ส.อ. อุทยั กาวัน
จ.ส.อ. ไกรวิทย์ เขื#อนธนะ
จ.ส.อ. จรู ญ กลางพิมาย
จ.ส.อ. ณรงค์เรื อง ศรี น#ิมนวล
จ.ส.อ. บุญเรื อง พากเพียร
ร.อ. สุธรรม สุทธิสานนท์
ส.อ. ธิติพนั ธุ์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. ปรี ชา บัวผาย
จ.ส.อ. ยิง# พงษ์ ชูกลิ#น
จ.ส.อ. อมร สาเล็ง
จ.ส.อ. สนัน# บุญมา
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ขันธะรักษ์
พ.ท. ชูชาติ มณี
จ.ส.อ. พิมพ์ปฏิภาน บ้งพรม
พ.อ.จุน นาหนองตูม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-11510-79
001-100-2004-12078-19
001-100-2004-04325-33
001-100-2004-05097-47
001-100-2004-08746-87
001-100-2004-09832-13
001-100-2004-10720-73
001-100-2004-11601-10
001-100-2004-01498-73
001-100-2004-03845-91
001-100-2004-04018-43
001-100-2004-08655-55
001-100-2004-12088-36
001-100-2004-12847-39
001-100-2004-00308-12
001-100-2012-00157-51
001-100-2004-00317-96
001-100-2004-13223-85
001-100-2004-01203-19
001-100-2004-07446-87
001-100-2004-09552-10
001-100-2004-05604-74
001-100-2004-00847-70
001-100-2004-11167-75

วันที#เช็ค : 10 ม.ค. 61
หน่วย

รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ส.1พัน.101
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.อ.น.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 123 ราย

จํานวนเงิน
391,777.37
592,092.54
67,569.01
82,438.24
409,122.56
128,044.13
589,353.67
184,813.56
36,682.75
133,621.26
197,103.83
186,614.20
750,696.96
22,719.62
221,938.10
4,454.24
455,023.44
18,424.72
162,461.88
7,333.01
100,171.85
524,338.39
6,693.85
90,696.76
26,610,253.93

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234587
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. ธนศักดิ@ สงฆ์รักษา
จ.ส.อ. ทนงค์ อินทร์มะณี
จ.ส.อ. วีระยุทธ สิ ทธิ
จ.ส.อ. มณเฑียร คุม้ พุม่
จ.ส.ท. ไตรรัตน์ ฟองจันทร์ตา
จ.ส.ต. กิตติพงษ์ สารจันทร์
ส.อ. บุญเชิด น้อยเมือง
ส.อ. ยัน โลราช
จ.ส.อ. สุจินต์ จันทร์ตา
พ.อ. จริ นทร์รัตน์ นาคสนิท
จ.ส.อ. ณัฐพล นันตา
ร.ต. จิรัฎฐ์ อินทร์จนั ทร์
จ.ส.อ. จรัญ ปุกคํา
จ.ส.ต. ธวัช ภักดีสุภผล
ส.อ. กิตติศกั ดิ@ สิ งห์วี
จ.ส.อ. อํานาจ นิลลิกา
จ.ส.ต. กฤษณะ ลําน้อย
จ.ส.ท. สราวุธ นพฤทธิ@
ร.ต. สุรพล บัวทอง
จ.ส.ท. เกษม สกลรัตน์
จ.ส.ต. สื บศักดิ@ จิตตานนท์
จ.ส.อ. วัชราวุธ มิ#งมิตรมี
ร.อ. ดุสิต เทียมแสน
ร.ต. จรัล แสงอรุ ณประดิษฐ
ร.ต. เรวัตร ขัติคุณ
ส.อ. สุธนา พร้อมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เดชา เสนาะจํานงค์
จ.ส.อ. พิษณุ คุม้ เขตร์
จ.ส.อ. วิสิทธิ@ พวงทอง
ร.ต.วิสุทธิ@ จันทร์ตาฝัFน
จ.ส.อ. บดินทร์ ใจบ้านเอืFอม
พล.ต.สาธิต ศรี สุวรรณ
พ.ต. ชาญชัย ศรี วชิ ยั

วันที#เช็ค : 10 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00628-37
001-101-2005-01023-57
001-101-2007-00904-21
001-101-2014-00335-87
001-101-2017-00291-10
001-101-2008-00405-40
001-101-2011-00401-73
001-101-2007-00740-34
001-101-2007-00259-95
001-101-2004-00424-27
001-101-2004-00388-13
001-101-2017-00291-01
001-101-2005-00166-89
001-101-2007-00644-71
001-101-2017-00290-95
001-101-2005-01256-13
001-101-2016-00394-55
001-101-2017-00289-71
001-101-2005-00012-16
001-101-2014-00414-34
001-101-2005-01484-01
001-101-2016-00348-30
001-101-2012-00396-08
001-101-2006-01084-39
001-101-2007-00214-03
001-101-2012-00116-93
001-101-2010-00280-75
001-101-2008-00504-77
001-101-2017-00291-29
001-101-2005-01354-43
001-101-2013-00226-07
001-101-2005-01104-80
001-101-2009-00301-53

คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 ร้อย 4
บ.จทบ.น.น.
บ.จทบ.น.น.
บ.จทบ.พ.ย.
บ.มทบ.33
บ.มทบ.33
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.7 พล.ร.7
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.33

จํานวนเงิน
1,163.00
2,484.00
1,512.00
3,821.00
2,102.00
4,980.26
8,440.43
5,847.00
4,558.00
9,130.00
7,236.00
1,512.00
7,641.00
8,863.00
1,911.00
3,630.00
2,407.00
1,911.00
2,500.00
2,962.00
2,866.00
2,980.00
3,543.51
200.00
200.00
2,866.00
400.00
3,100.00
200.00
5,081.00
3,239.27
2,200.00
2,044.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234587
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื#อบัญชี
ส.อ. บุญธรรม ตืFอยศ
จ.ส.อ. จีรวัฒ ลาภเวที
ร.อ. ศุภโชค กาญจนสุขเมฆิน
จ.ส.อ. ทศพร ธรรมมา
จ.ส.อ. ณรงค์ มีทรัพย์
จ.ส.อ. ศราวุฒิ คนอยู่
จ.ส.อ. อภิเลปน์ อัมพวะศิริ
จ.ส.ท. ฉลอง นาต๊ะ
ส.อ. วัชระ ศรี ชยั วาลย์
ส.อ. วันชนะ เขียวพรม
ร.ต. ประทีป สมจิตต์
จ.ส.อ. สมาน ใบยา
ส.ต. พงศ์พิพฒั น์ อาจารย์
ส.ต.หญิง พรรพรรณ ดาวาเดช
ร.ต. สุรศักดิ@ บุญอิ#ม
ร.ต. วิทยา แสงประสิ ทธิ@
ส.อ. ปกรณ์ เพ็งสกุล
จ.ส.อ. กิติศกั ดิ@ โกศลปลัง# ศรี
จ.ส.อ. อนุชิต ยอดมณี
พ.ต.หญิง ชนะรัก บุญทัน

วันที#เช็ค : 10 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00388-22
001-101-2005-00080-42
001-101-2008-00541-90
001-101-2009-00314-80
001-101-2012-00415-51
001-101-2017-00248-05
001-101-2017-00262-92
001-101-2008-00611-36
001-101-2012-00421-70
001-101-2014-00472-98
001-101-2013-00278-24
001-101-2012-00477-86
001-101-2017-00294-93
001-101-2017-00278-20
001-101-2017-00271-58
001-101-2017-00289-80
001-101-2017-00289-62
001-101-2017-00289-17
001-101-2017-00289-26
001-101-2017-00263-99

มทบ.33
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.4 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายกาวิละ
รวม เงินฝากเกิน 53 ราย

จํานวนเงิน
1,977.00
3,668.00
7,880.00
3,729.48
2,484.00
8,568.00
2,180.87
2,345.40
79.95
280.00
200.00
100.00
1.00
2.00
400.00
1,815.00
1,911.00
1,911.00
2,311.00
1,835.57
157,209.74

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234587
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เลิศชาย อาจศรี
พ.ท. อํานวย หมกทอง
จ.ส.อ. ทองรุ่ ง เรื องจุย้
จ.ส.อ. ธรรมทรรศน์ พูลเมือง
ร.อ. ธเนศ แทนภูงา
ร.ต. วีระ พ่วงสกุล
จ.ส.อ. รังสรรค์ ดวงพรม
จ.ส.อ. พงศธร ปะตังถาโต
ส.อ. สุรไกร สารสมัคร
จ.ส.อ. พลพจน์ เจริ ญพจน์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 10 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00019-18
001-300-2018-00018-84
001-300-2018-00019-09
001-300-2018-00018-48
001-300-2018-00018-20
001-300-2018-00018-39
001-300-2018-00018-57
001-300-2018-00018-93
001-300-2018-00018-75
001-300-2018-00018-66

ช.2 พัน.201
ทภ.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.สห.31
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 รอ.
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.3 พัน.2
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ส.พ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 10 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234587 186 ราย
รวมสัง# จ่ายทัFงหมด 186 ราย

จํานวนเงิน
241,690.75
120,000.00
226,567.74
250,000.00
64,646.04
107,977.77
86,000.00
110,000.00
20,665.65
229,582.22
1,457,130.17
28,224,593.84
28,224,593.84

