หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234562
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
กองบัญชาการกองทัพบก
นครราชสีมา
ยะลา
นครศรีธรรมราช
พนัสนิคม
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
พะเยา
พะเยา
อุตรดิตถ์
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
แจ้งวัฒนะ
นครพนม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พะเยา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กบ.ทบ.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.41
ทภ.4
บชร.1
ป.5
ป.5
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 4
พล.ร.4
พัน.บ.41
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.42
มทบ.42
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.3 พัน.3
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.3
รพศ.3
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.14

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
33,055.67
453,167.53
304,401.01
69,685.70
3,342,049.26
155,438.30
27,989.05
130,931.32
739,785.00
62,896.56
1,055,841.69
235,972.68
545,837.59
7,447.69
1,761,318.53
669,050.61
694,643.81
465,530.03
675,060.36
392,327.91
28,586.48
999,292.85
615,558.39
1,437,236.70
729,963.48
202,861.16
3,078.47
102,213.57
497,444.99
116,644.92
687,389.92
58,514.70
80,661.51

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

สาขา
ชลบุรี
พิษณุโลก
ชุมพร
พิษณุโลก
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ราชบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ร.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม 44 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
717,524.95
45,509.31
509,137.34
199,605.42
45,069.06
153,500.76
305,405.46
159,229.23
714,105.79
1,061,795.17
108,361.45
21,401,121.38

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234562
ลําดับ
1

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ป.3 พัน.3
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
2,866.00
2,866.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234562
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

สาขา
ปัตตานี
นาสาร
ระนอง
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
แจ้งวัฒนะ
ปัตตานี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
อุตรดิตถ์
หล่มสัก
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
อรัญประเทศ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สุรินทร์
น่าน
เพชรบุรี
ชุมพร
ขอนแก่น
ราชบุรี
ปทุมธานี
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
สระบุรี
ปัตตานี
เชียงราย
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.44
กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
ทภ.4
บชร.4
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ปตอ.1 พัน.6
พล.ร.15
พล.ร.7
พัน.บ.41
ม.2 พัน.7
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.25 พัน.1
ร.8
รร.ช.กช.
ศซส.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.2
ศม.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ช.ร.
สพ.ทบ.
รวม 32 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
338,166.78
237,471.66
14,345.97
149,000.00
249,192.33
126,521.89
24,000.00
280,000.00
8,450.91
200,000.00
37,797.82
167,581.88
170,344.49
100,000.00
125,745.27
58,805.25
160,000.00
110,000.00
95,777.09
265,342.55
113,529.24
84,582.65
147,000.00
139,027.83
100,000.00
203,667.34
82,011.46
58,247.54
111,407.63
64,000.00
32,520.67
121,030.49
4,175,568.74

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234563
ลําดับ
1

สาขา
กาญจนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.14
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
350,693.45
350,693.45

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234564
ลําดับ
1
2

สาขา
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
สลก.ทบ.
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 3 ใบ

วันที่เช็ค : 13 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
49,967.64
100,000.00
149,967.64
26,080,217.21

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234562
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.อ. จักรชัย บุณยเกื:อกูล
พ.ต. ฑภัทรกมล สุขวุฒิชยั
พ.ท. พีระพงษ์ ดีศรี ศกั ดิE
จ.ส.ต. เจตนา พลพวง
จ.ส.อ.ทนงศักดิE ศรี วรมาศ
พ.ต. เสรี ย ์ บัวจุน
ร.อ. จัด ทองเนียม
ร.อ. ภัคกฤษ แสนแจ่มใส
ร.อ. ประยูร ไข่แก้ว
ร.ท. เจน ศุกรวรรณ
จ.ส.อ. นริ ทธ์ จันทร์ดาํ
จ.ส.อ. ธนกร รตนวรากร
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ สายวุฒิกลุ
พล.ท. ปิ ยวัฒน์ นาควานิช
พ.ต. บัวลอย พยัคศรี
พ.ต. นิยม จันทนชัย
พ.ต. นิคม อักษรวงศ์
ร.ท. สุรพล นุชถนอม
จ.ส.อ. ชื#น สวัสดี
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ศิริรัตน์
จ.ส.อ. สุพล สูงศักดิE
พ.ท. รัฐมน ตรี ช่วย
พ.ท. ประเสริ ฐ อ๊อดพันธ์
พ.ท. ชลาพันธ์ วงศ์เมืองใจ
พ.ต. ณรงค์ สายจิตร
ร.ท. บุญสม จัน# เพ็ชร
ร.ต. จรู ญ โพธิEพนั ธ์
จ.ส.อ.ทวี ยารวง
พ.ต. ชัยสัณห์ คงคาธร
ร.ท. อนันต์ อุทานวัต
ร.ท. สมพร ทะระเกิด
ร.ต. วัลลพ อินถา
จ.ส.อ. ศศิวฒั น์ ปั ญญาภู

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11091-00
001-100-2004-11893-28
001-100-2004-08122-98
001-100-2008-00006-31
001-100-2004-00682-31
001-100-2004-07692-06
001-100-2004-01406-87
001-100-2004-06420-33
001-100-2004-10884-81
001-100-2004-09300-71
001-100-2004-02444-42
001-100-2004-05470-48
001-100-2004-12962-84
001-100-2004-07257-70
001-100-2004-09986-04
001-100-2004-09655-36
001-100-2004-11842-17
001-100-2004-00791-12
001-100-2004-02381-13
001-100-2004-06524-29
001-100-2004-11345-31
001-100-2004-09094-97
001-100-2004-11189-59
001-100-2004-11630-65
001-100-2004-07704-97
001-100-2004-00848-95
001-100-2004-12273-45
001-100-2004-06874-16
001-100-2004-04212-81
001-100-2004-07869-84
001-100-2004-09383-83
001-100-2004-07727-23
001-100-2004-11765-19

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
ทภ.4
บชร.1
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.ร.4
พัน.บ.41

จํานวนเงิน
453,167.53
33,055.67
296,465.81
7,935.20
69,685.70
161,849.84
1,350,915.68
19,700.70
696,677.07
162,957.13
253,122.66
511,223.79
185,602.39
155,438.30
27,989.05
43,463.54
252,432.63
385,374.07
71,467.87
30,510.43
87,467.78
120,217.86
61,407.81
470,110.42
110,500.63
115,496.52
62,896.56
178,108.45
68,757.44
96,035.99
71,179.25
545,837.59
7,447.69

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234562
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. พิชิต พวงมาลัย
พ.ต.เที#ยง นราแก้ว
ร.อ.สมหวัง พลายงาม
ร.ท. มงคล ยอดพิมาย
ร.ต. ธรรมรัฐ พันธ์พิพฒั น์(อ.)
จ.ส.อ. สัญชัย ลีเจริ ญ
จ.ส.อ. นเรศ อังคสิ งห์
จ.ส.อ. วิรุต โม้แหยม
จ.ส.อ.อุดม ชมสกุณี
จ.ส.อ. ประโยชน์ แสงแก้ว
ร.ท. สมศักดิE ระงับพิษ
จ.ส.อ. ธนิต สิ ทธิปัญญา
จ.ส.อ. พินิช ทองคํา
จ.ส.อ. บัณฑิต หาญณรงค์
พ.อ.หญิง วรรทนี เวทวิทู
พ.ท. รัฐนริ ศร์ วัฒนศิริดาํ รง
พ.ท. สมิง จินะโกฏิ
พ.ต. ชาญยุทธ อุดมสาลี
พ.ต. ธนจันทร์ สมกาวิ
พ.ต. สมพงษ์ ศรี สมบูรณ์
ร.ท. จักรวรรดิE ดุเหล่า(อ.)
จ.ส.อ. เจริ ญศักดิE รัตนชมภู
พล.ต. ชาตรี วงภูธร
พ.อ.(พิเศษ) นราธิปต์ ป้ อมป้ องกัน
พ.อ. นารถ จิตบรรจง
พ.ต. รังสรรค์ แก้วเกร็ ด
พ.ต. ประมวล ตันสกุล
พ.ต. ประพันธ์รัตน์ สุขะปุนะพันธ์
ร.ต. ประกอบ วรรณละออง
ร.ต. เจนจบ ขวัญทอง
พ.อ.(พิเศษ) ปรี ชา ชุ่มประดิษฐ
พ.อ. กลิ:ง ชมถนอม
พ.อ.หญิง พัชมณฑ์ คนละเอียด

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01987-09
001-100-2004-02222-64
001-100-2004-07639-92
001-100-2004-02831-22
001-100-2004-08705-57
001-100-2004-01247-31
001-100-2004-04219-26
001-100-2004-05488-07
001-100-2004-06034-78
001-100-2004-12726-46
001-100-2004-04527-59
001-100-2004-02322-89
001-100-2004-05582-57
001-100-2004-07188-95
001-100-2004-12558-07
001-100-2004-07390-83
001-100-2004-01492-62
001-100-2004-01390-43
001-100-2004-10091-10
001-100-2004-13069-25
001-100-2004-07102-37
001-100-2004-00244-68
001-100-2004-06912-24
001-100-2004-05234-91
001-100-2004-04335-14
001-100-2004-02194-82
001-100-2004-07821-82
001-100-2004-10468-38
001-100-2004-08752-42
001-100-2004-08891-93
001-100-2004-05181-89
001-100-2004-11474-83
001-100-2004-09992-05

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
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.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
44,686.71
34,768.40
404,483.72
292,714.65
374,937.34
183,283.02
25,883.41
168,086.11
119,997.79
112,477.38
372,575.60
76,401.09
157,072.54
63,001.38
540,431.56
154,212.25
72,099.07
119,287.60
346,242.43
367,125.05
235,836.24
392,327.91
151,241.25
28,586.48
254,996.85
132,376.09
70,633.23
46,046.66
127,961.33
216,037.44
221,360.16
814,317.28
38,632.87

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234562
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
พ.ต. ชูชาติ แย้มสวน
จ.ส.อ.วัฒนา ทองจรัส
จ.ส.อ. โกศล ซื#อตรง
จ.ส.อ. มงคล จันทร์มน#ั
จ.ส.อ. สมศักดิE สว่างศรี
ร.ต. ชํานาญ ขันธุลา
ร.ต. กนก น้อยเกษ
ร.ต. ธานี ศรี สารัตน์
ร.ต. นิเทศ แสงทอง
ร.ท. เดชศรี จันทร์หล้า
ร.ต. ถวัลย์ ไชยบุบผา
ส.อ. เตชวิทย์ เกิดมัน#
พ.ต.หญิง นภาพร หอมสม
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินนั ทน์
พ.ต. สิ ทธิศกั ดิE ชอบประดิษฐ์
ร.อ. อําพน สังข์กล่อม
ร.อ. จัด ชัยพงษ์
ร.ต. ชานนท์ ประสานพรรณ์
จ.ส.อ. ณเณร นุ่นทอง
ส.อ. ธงชัย วันเกิดใจงาม
พ.ต. ไชยรัตน์ สุทธิพิพฒั นกูล
ร.ท. สุธี พึ#งคลํ:า
ร.ท. ดิเรก แจ่มจํารัส
จ.ส.อ. ชาคริ ท สกุลโน
ร.ต. สุริยะ เครื อมี
พ.อ. อรรถสิ ทธิE จิณณวาโส
จ.ส.อ. พินยั ลือชัย
พ.ต. วิชิต ทองกวด
พ.ท. ประโยชน์ จันทรังษี
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ ชาวกอเก่า
จ.ส.อ. กนกพล ทองใบ
พ.ท.ธวัชชัย ศรี ทองดี
พ.อ.(พิเศษ)หญิง พิมใจ เนื#องสกุล

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11428-40
001-100-2004-01978-61
001-100-2004-04799-78
001-100-2004-06532-79
001-100-2004-13056-61
001-100-2004-01031-27
001-100-2004-03821-77
001-100-2004-09874-13
001-100-2004-09950-50
001-100-2004-03278-06
001-100-2004-00762-30
001-100-2014-00547-67
001-100-2005-00753-00
001-100-2004-08049-43
001-100-2004-00063-83
001-100-2004-02970-46
001-100-2004-07779-86
001-100-2004-06621-89
001-100-2004-00742-23
001-100-2004-04280-99
001-100-2004-07471-16
001-100-2004-01426-67
001-100-2004-12641-60
001-100-2004-05591-95
001-100-2004-01542-73
001-100-2004-06695-44
001-100-2004-06142-52
001-100-2004-03960-46
001-100-2004-09811-18
001-100-2004-07587-69
001-100-2004-09824-45
001-100-2004-06166-58
001-100-2004-00455-40

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.3
รพศ.3
รพศ.3
รพศ.3
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ร.บ.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
401,559.26
264,074.99
5,021.58
201,495.16
106,333.79
72,351.24
208,152.67
305,444.96
144,014.61
64,746.93
138,114.23
3,078.47
102,213.57
497,444.99
149,243.83
261,562.84
116,644.92
276,583.25
31,307.82
27,206.88
80,661.51
221,140.34
171,472.77
324,911.84
45,509.31
155,336.14
353,801.20
199,605.42
153,500.76
45,069.06
305,405.46
159,229.23
150,797.48

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) หญิง สฤกสุคนธ์ ธีระพงษ์
พ.อ.(พิเศษ)หญิง วชิดา ศรี สุขโข
ร.ท. จรัญ อาพัด
ร.ต. เล็ก สุดสุภาพ
ร.ต. ประจบ ขําภักดิE
พ.อ.สมเกียรติ อมรสิ ริพาณิ ชย์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-01513-73
001-100-2007-00495-98
001-100-2004-09423-13
001-100-2004-07227-55
001-100-2004-12497-27
001-100-2004-05612-88

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60
หน่วย

สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 105 ราย

จํานวนเงิน
858,547.84
52,449.85
238,489.03
448,487.55
27,129.21
108,361.45
21,401,121.38

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234562
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมาส มาศเลิง

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00068-85

ป.3 พัน.3
รวม เงินฝากเกิน 1 ราย

จํานวนเงิน
2,866.00
2,866.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234562
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. ประภากร สว่างสุข
พ.ต. อาคม ทองพวง
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เพชรอาวุธ
พ.ท. พัชรพล โพธิปฐม
ร.ต. พลศักดิE หยังดี
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ กํายาน
จ.ส.อ. ณัฐนนท์ สวดสม
จ.ส.อ. สุริยา สุทธิวงศ์
ส.อ. สุรเดช นารถสมบูรณ์
ส.อ. พิทกั ษ์ โพธิราช
จ.ส.อ. มะหดี มามะ
จ.ส.อ. สมพร สอนถาวร
จ.ส.อ. เสริ มพงษ์ จงภักดี
จ.ส.อ. อดุลย์ พานชาตรี
จ.ส.อ. สมัย ดอนสุวอ
จ.ส.อ. สมพร ชุ่มเจริ ญสุข
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ ภู่เขียว
ร.อ. สี พรมริ นทร์ สนใหม่
พ.ต.หญิง นงนภัส อาจจํานงค์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิE สิ งห์ขนั ธ์
จ.ส.อ. อนุศกั ดิE แสงกล้า
จ.ส.อ. มณี จวบกระโทก
จ.ส.ต.หญิง เกิดพันธ์ นิลภูมิ
ส.ต. รัฐพล ปั จฉิ มาเอกพล
ร.ท. เหรี ยญ พันทอง
ส.ต. พรทวีวฒั น์ คํานันท์
ร.ต. นภสิ นธุ์ ทับล้อม
ร.ท. สุเมธ แพ่งยงยุทธ
จ.ส.อ. ปิ ติ ชูปาน
จ.ส.อ. สมชาย อินอุ่นโชติ
ร.อ. อํานาจ พันแสน
จ.ส.อ. อมรฤทธิE ทูลประสม
จ.ส.อ. สุรศักดิE ด้วงโต

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01337-68
001-300-2017-01339-99
001-300-2017-01336-16
001-300-2017-01337-77
001-300-2017-01335-82
001-300-2017-01335-19
001-300-2017-01338-10
001-300-2017-01338-29
001-300-2017-01335-28
001-300-2017-01343-50
001-300-2017-01337-86
001-300-2017-01335-55
001-300-2017-01336-61
001-300-2017-01337-31
001-300-2017-01335-46
001-300-2017-01341-92
001-300-2017-01337-40
001-300-2017-01340-40
001-300-2017-01337-59
001-300-2017-01335-91
001-300-2017-01336-70
001-300-2017-01338-65
001-300-2017-01338-56
001-300-2017-01337-95
001-300-2017-01335-37
001-300-2017-01335-64
001-300-2017-01336-25
001-300-2017-01338-47
001-300-2017-01338-38
001-300-2017-01336-43
001-300-2017-01337-22
001-300-2017-01337-13
001-300-2017-01336-34

กรม ทพ.44
กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
ทภ.4
บชร.4
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ปตอ.1 พัน.6
พล.ร.15
พล.ร.7
พัน.บ.41
ม.2 พัน.7
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.8
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
ศซส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
338,166.78
237,471.66
14,345.97
149,000.00
249,192.33
126,521.89
110,000.00
170,000.00
24,000.00
8,450.91
200,000.00
37,797.82
167,581.88
170,344.49
100,000.00
125,745.27
58,805.25
160,000.00
47,000.00
63,000.00
58,342.55
150,000.00
95,777.09
57,000.00
113,529.24
84,582.65
147,000.00
39,027.83
100,000.00
100,000.00
106,946.53
96,720.81
82,011.46

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39

ชื#อบัญชี
ส.อ. จักรกฤษณ์ ขวัญมา
ร.ท. จักรี เกตุก่อผล
พ.ต. ณรงค์ฤทธิE อ่อนชะอํ#า
จ.ส.อ. ฤทธิE ศรี คุณ
จ.ส.อ. ประนพ ต่ายตระกูล
จ.ส.อ. สมศักดิE สุนยานัย

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60
หน่วย

001-300-2017-01338-01
001-300-2017-01335-73
001-300-2017-01336-52
001-300-2017-01337-04
001-300-2017-01336-89
001-300-2017-01336-98

ศปภอ.ทบ.2
ศม.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ช.ร.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 39 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234562 145 ราย

จํานวนเงิน
58,247.54
111,407.63
64,000.00
32,520.67
25,000.00
96,030.49
4,175,568.74
25,579,556.12

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234563
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.ต.มนัส โพธิEพืช

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-04243-21

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60
หน่วย

กรม ทพ.14
รวม เงินอทบ.ฝาก 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234563 1 ราย

จํานวนเงิน
350,693.45
350,693.45
350,693.45

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234564
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
ส.อ. ยุทธศักดิE เพียรเจริ ญ
ร.ต. สมอาศน์ ควรประเสริ ฐ

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01344-84
001-300-2017-01342-71

วันที#เช็ค : 13 ธ.ค. 60
หน่วย

ขกท.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 2 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234564 2 ราย
รวมสัง# จ่ายทั:งหมด 148 ราย

จํานวนเงิน
49,967.64
100,000.00
149,967.64
149,967.64
26,080,217.21

