หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234590
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขา
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ตาก
ชุมพร
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ปตอ.1 พัน.7
พัน.สบร.22 บชร.2
ร.14
ร.25 พัน.1
รพ.อานันทมหิดล
รวม 5 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
525,529.63
2,651,352.05
1,483,259.23
2,475,195.54
345,214.93
7,480,551.38

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234590
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
กําแพงเพชร
นาสาร
ยะลา
หาดใหญ่
ปากช่อง
พัทลุง
พัทลุง
ย่อยถนนสรงประภา
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
แจ้งวัฒนะ
ย่อยบางโพ
เตาปูน
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ปากช่อง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ตาก
หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
ตาก
ตาก
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สตูล
ยะลา
ยะลา
หาดใหญ่
ย่อยถนนสรงประภา
วังน้อย

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.35
กรม ทพ.45
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.15
กสษ.2 กส.ทบ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
นปอ.
บ.จทบ.ส.ฏ.
ป.5 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.2
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.พัฒนา 4
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.42
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
ร.25
ร.25 พัน.3
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
1,889.93
3,821.00
5,200.00
4,327.44
2,577.88
2,300.00
12,155.00
6,286.00
415.17
5,334.46
20,021.00
1,163.00
2,210.00
2,484.00
2,256.93
9,002.00
1,911.00
1,948.45
3,998.00
31,557.50
5,159.00
2,284.08
2,866.00
4,100.00
2,200.00
2,600.00
2,354.00
2,445.00
5,158.00
10,349.04
200.00
3,515.00
10,579.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234590
ลําดับ
34
35
36

สาขา
สุราษฎร์ธานี
ปากช่อง
เตาปูน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ศปภอ.ทบ.4
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
รวม 36 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
1,949.00
20,249.00
2,288.35
199,154.23

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234590
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สาขา
งามวงศ์วาน
ชุมพร
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
ชลบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
ทุ่งสง
ปัตตานี
เชียงราย
เพชรบุรี
ปราณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กรม ทพ.48
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขว.ทบ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.4
ป.71 พัน.711
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
ร.11 พัน.3 รอ.
รร.ร.ศร.
สลก.ทบ.
รวม 14 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
50,000.00
200,000.00
118,724.25
97,000.00
30,371.39
123,200.95
53,375.90
75,000.00
62,000.00
53,297.60
70,000.00
169,000.00
289,000.00
30,000.00
1,420,970.09

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234591
ลําดับ
1
2

สาขา
นครราชสีมา
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
600,000.00
156,028.11
756,028.11
9,856,703.81

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234590
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.ต. จรัญ จันฤาชัย
พ.ต. ธงชัย คุณมี
ร.ท. พิจิตร ไพคํานาม
ร.ต. นิพนธ์ กฤษกุล
จ.ส.อ. ชายธง นาดี
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ พลราชม
จ.ส.อ.สังเวียน เขจรรักษ์
จ.ส.อ. สุกิจ นามนอก
จ.ส.อ. เสริ มสุข พาลีชีพ
จ.ส.อ. พีระพล ศุภนคร
จ.ส.อ.เชวง สุทธิกรดานนท์
จ.ส.อ. สมชาย อินจันทึก
จ.ส.อ. สมชาย ปานสุวรรณ
จ.ส.อ. สําโรง งอนกิ#ง
จ.ส.อ. ชน ทาแก่น
จ.ส.อ.มานิตย์ สุวรรณประได
พ.ต. ทรงวุท เวชสวรรค์
พ.ต. สําเนียง บุญเพ็ชรรัตน์
พ.ต. ยงยุทธ เจริ ญผล
ร.ท. สุรพล วรรณสด
ร.ต. ศรี รัตน์ สุวรรณวิสิทธิH
จ.ส.อ. น้อย เพ็ชรแจ้ง
จ.ส.อ. จักรพันธุ์ แช่มลําไพ
จ.ส.อ. สุรศักดิH กองเนียม
จ.ส.อ. สมเดช จันทร์คีรี
ร.อ. ระพีพฒั น์ คงนิล
ร.อ. ทองมา คงสนิท
ร.ท. วิทยา วิเชียรรัตน์
ร.ท. ประเสริ ฐ โชติคุตร์
ร.ท. ไพฑูรย์ ย้อยเมือง
ร.ต. สมชาย นพมิตร
ร.ต. วัชริ นทร์ จันทร์แก้ว
ร.ต. ผจญ ทองดี

วันที#เช็ค : 12 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11199-58
001-100-2004-07356-16
001-100-2004-00128-16
001-100-2004-03539-99
001-100-2004-00975-98
001-100-2004-01131-24
001-100-2004-01287-19
001-100-2004-01370-18
001-100-2004-04748-21
001-100-2004-05013-92
001-100-2004-06187-08
001-100-2004-06439-26
001-100-2004-11101-33
001-100-2004-11573-56
001-100-2004-12641-24
001-100-2004-12914-56
001-100-2004-00591-36
001-100-2004-03089-17
001-100-2004-10525-74
001-100-2004-08811-19
001-100-2004-04128-03
001-100-2004-04719-94
001-100-2004-05124-86
001-100-2004-08624-06
001-100-2004-11849-34
001-100-2004-00916-19
001-100-2004-07992-34
001-100-2004-00690-90
001-100-2004-00813-11
001-100-2004-01577-02
001-100-2004-01173-60
001-100-2004-04596-73
001-100-2004-05151-19

ปตอ.1 พัน.7
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1

จํานวนเงิน
525,529.63
571,361.26
131,362.58
296,562.24
101,761.58
68,771.77
68,419.49
114,107.78
125,131.16
45,880.76
97,275.90
313,853.49
316,879.14
243,781.66
116,649.03
39,554.21
87,623.88
304,916.10
185,482.88
58,472.48
225,331.98
177,523.33
162,501.26
172,600.70
108,806.62
271,410.57
19,619.20
129,110.62
81,755.56
51,802.50
178,616.62
131,176.65
76,311.42

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234590
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื#อบัญชี
ร.ต. ธวัตชัย ไกรวิลาศ
ร.ต. อานุภาพ บุญเรื อง
ร.ต. บุญยิง# เนียมสิ น
ร.ต. พงศา จรู ญรักษ์
จ.ส.อ. สมศักดิH จิตรบรรจง
จ.ส.อ. ฉลอง กัลยาศิริ
จ.ส.อ. จริ นทร์ คํานวน
จ.ส.อ. บุญนํา หมวดภักดี
จ.ส.อ. สมชาย อ้อยทอง
จ.ส.อ. คนองศักดิH นาคสังข์
จ.ส.อ. สุรพล ปรี ชาประเสริ ฐกุล
จ.ส.อ. ทรงศักดิH เจริ ญสุข
จ.ส.อ. นิมิตร มาเผือก
จ.ส.อ. บุญชง เทพดนตรี
จ.ส.อ. สุชาติ พรหมมา
พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06115-74
001-100-2004-08838-52
001-100-2004-10806-83
001-100-2004-11430-34
001-100-2004-04515-38
001-100-2004-05428-49
001-100-2004-07732-54
001-100-2004-07992-61
001-100-2004-09053-67
001-100-2004-09349-52
001-100-2004-11491-71
001-100-2004-12300-39
001-100-2004-12367-05
001-100-2004-12659-92
001-100-2004-13076-78
001-100-2004-09580-04

วันที#เช็ค : 12 ม.ค. 61
หน่วย

ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
รพ.อานันทมหิ ดล
รวม เงินอทบ.ฝาก 49 ราย

จํานวนเงิน
139,347.97
13,927.87
386,050.94
117,186.14
189,504.03
45,555.82
95,581.21
84,370.58
11,656.47
88,588.52
92,093.36
36,544.46
40,846.29
134,875.81
59,262.93
345,214.93
7,480,551.38

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234590
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.หญิง บุษกร จันทร์เหยีย# ว
จ.ส.อ. สุรศักดิH การถาง
ร.อ. บุญเสี ยง แก้วขุนจบ
พ.ต. อนุศิษฏ์ เพ็ชรเรื อนทอง
จ.ส.อ. จําเนียร ผลสวัสดิH
จ.ส.อ. ศิวกร อัครเทวี
จ.ส.ท. ยุทธชัย เจียมตน
ร.ท. สุวทิ ย์ ชูนินทร์
ร.ต.สมพรชัย หนูเอียด
ร.ท. ทวี รัตนประพันธ์
ร.ต. วิทยา ชูศิริ
จ.ส.อ. สุธี ดํารงกุลรัตน์
จ.ส.อ. สมพร พูลพิพฒั น์
พ.ท. ชัยณรงค์ นาคา
จ.ส.อ. อดิศยั นิลโท
พ.ต. พรเทพ ศรี ประจันต์
จ.ส.อ. ทนงศักดิH บูรณะวงค์
ร.อ.อนันต์ อุมริ นทร์
จ.ส.อ. ทองวัน รักษาภักดี
จ.ส.อ. จําลอง มีฤกษ์
ร.ต. เล็ก โพธิHนิมิตร
ร.ต. ประชัน ฉายเพ็ชร์
จ.ส.อ. บุญมี เลีSยงพร
จ.ส.อ. สันติพงษ์ พระจันทร์ทอง
จ.ส.อ. จํารัส อุดมพันธ์
จ.ส.อ. ปรี ชา ทิพย์เจริ ญ
จ.ส.อ. ประจักษ์ มณี ธรรม
จ.ส.อ. สุนทร ไม้แก่น
ส.ท. ยุทธการณ์ ภุมภา
ร.ต. รัตติกลุ โสภณกุล
ส.อ. นิติ แก้วพรรณา
ร.อ. วินสันต์ สร้อยครบุรี
ร.ท. กรณ์ ทับรอด

วันที#เช็ค : 12 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00281-84
001-101-2017-00286-25
001-101-2004-00002-81
001-101-2010-00173-61
001-101-2009-00388-81
001-101-2005-01238-64
001-101-2017-00293-69
001-101-2009-00549-31
001-101-2005-01070-79
001-101-2009-00032-29
001-101-2017-00270-51
001-101-2010-00351-09
001-101-2017-00287-13
001-101-2012-00213-71
001-101-2005-00066-19
001-101-2008-00358-49
001-101-2006-00154-76
001-101-2007-00565-88
001-101-2012-00455-20
001-101-2005-00743-73
001-101-2012-00191-90
001-101-2017-00277-32
001-101-2004-00469-91
001-101-2009-00196-37
001-101-2010-00473-44
001-101-2013-00371-22
001-101-2017-00277-23
001-101-2017-00277-41
001-101-2017-00284-85
001-101-2005-00867-49
001-101-2013-00070-15
001-101-2007-00826-80
001-101-2008-00911-73

กรม ทพ.35
กรม ทพ.45
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
นปอ.
นปอ.
บ.จทบ.ส.ฏ.
ป.5 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.2
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
1,889.93
3,821.00
5,200.00
3,821.00
506.44
2,216.00
361.88
600.00
1,700.00
1,000.00
800.00
7,641.00
2,714.00
3,420.00
2,866.00
415.17
5,334.46
1,400.00
600.00
3,821.00
3,400.00
6,200.00
200.00
200.00
1,200.00
400.00
600.00
2,000.00
1,163.00
2,210.00
2,484.00
45.39
1,211.54

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234590
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. วิรัตน์ ชุมพล
จ.ส.อ. สนิท อินทร์บุญสม
ร.ท. วิฑูร บุญอุไร
ร.ต. เกรี ยงศักดิH บุญสอน
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิH ปลัดดินแดน
ส.ต. เอกชัย นางวงษ์ (คํSาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ศรัญยู บุญมี (คํSาประกัน 1 ราย)
พล.อส. วรยุทธ ศิริกลุ
ส.อ. เจษฎ์ จีนพุม่
จ.ส.ท. วิวฒั น์ ยะแก้วบุตร
จ.ส.อ.ณรงค์เดช กลิ#นน้อย
จ.ส.อ. เทพพนม หลวงสุวรรณ์
ส.อ. วีรชาติ ฉันงูเหลือม
พ.ท. เฉลิมพล ขวัญแก้ว
พ.ท. นันทพล ธนะภพ
ร.อ.วีระศักดิH เปรมเกืSอกูล
พ.ต. วรรณะ เพชรรัตน์
ร.ต. ประดิษฐ์ ไพรสุวรรณ
จ.ส.อ. ธวัชชัย กฤษณพันธุ์
จ.ส.อ. วุฒิ ยอดเอียด
ร.ต. ปฏิภาณ แก้วมาก
จ.ส.อ. ปรี ชา เมืองคํา
จ.ส.อ. กระจ่าง รามแก้ว
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ โลหกาญจน์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิH โลหะประเสริ ฐ
จ.ส.ท. ยิง# สกนต์ แกล้วทนงค์
จ.ส.อ. อนันต์ ข่ายม่าน
จ.ส.อ. อนันต์ เจะกาเดร์
จ.ส.อ. จารุ ธรรม จําเริ ญนุสิต
ส.ท.หญิง ศริ นทิพย์ ชนะศรี
ส.ท.หญิง เชอรี นิลปั กษ์
จ.ส.อ. พิรชัช บุญทอง
จ.ส.ต. อารี ย ์ ปู่ เนียม

วันที#เช็ค : 12 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00269-73
001-101-2005-01070-42
001-101-2005-01418-06
001-101-2005-00673-19
001-101-2008-00006-49
001-101-2014-00473-04
001-101-2014-00468-00
001-101-2016-00027-52
001-101-2017-00235-05
001-101-2017-00287-22
001-101-2007-00681-85
001-101-2017-00282-45
001-101-2017-00282-54
001-101-2005-00231-57
001-101-2006-00352-85
001-101-2010-00594-82
001-101-2012-00460-42
001-101-2007-00196-93
001-101-2008-00300-02
001-101-2017-00271-30
001-101-2017-00287-77
001-101-2005-00459-73
001-101-2006-00737-62
001-101-2007-00395-81
001-101-2010-00595-25
001-101-2011-00148-31
001-101-2017-00271-76
001-101-2017-00271-85
001-101-2017-00271-94
001-101-2017-00287-68
001-101-2017-00287-86
001-101-2017-00257-07
001-101-2013-00206-63

พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

จํานวนเงิน
400.00
600.00
300.00
200.00
4,967.00
600.00
814.00
2,121.00
1,911.00
1,948.45
100.00
1,987.00
1,911.00
1,600.00
800.00
2,181.57
5,200.00
5,200.00
2,100.00
600.00
1,891.62
300.00
1,000.00
2,764.54
1,900.00
1,654.12
100.00
600.00
600.00
1,532.81
1,532.84
2,484.00
2,675.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234590
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เจนรบ ดีมูล
จ.ส.อ. ภูริวจั น์ สุริเมือง
ส.อ. ธัชชัย กาหลง
จ.ส.อ. เสนีย ์ มณี รัตน์
ร.ท. สัญญา อินทพัฒน์
ร.ท. เกียรติกู้ อบเชย
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ชํานาญเนียม
ร.ต. เชื#อม หวานขัน
จ.ส.อ. ไพบูลย์ พุฒพงษ์
ร.ต. สิ น สุวรรณคีรี
ส.อ. พงษ์ศกั ดิH บุญเกิด
ร.อ. สมเกียรติ เรนุรน
ร.ท. จรัส ไชยรักษ์
จ.ส.อ. ประสานต์ รัตนกาญจน์
ส.อ. วีระชัย ขุนบรรเทิง
จ.ส.อ. ราชศักดิH เส็งมี
ส.อ. เอกชาติ เพ็ญสวัสดิH
ร.ต. ทวีป ชุมประยูร
ร.ต. ชยุตน์ พูลคล้าย
ส.อ. ผดุงศักดิH กุลากูล
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ พิมพ์บูลย์
จ.ส.ต.ประชุมพล ขันธมาลา
ส.อ. ศิริศิลป์ ศรี อุไร
พ.ต. เกรี ยงไกร ประเสริ ฐนู
พ.ต. พรศักดิH เทพทอง
ร.ต. สนอง เลื#อมใส
จ.ส.อ. วีระพล รองไชย
ส.อ. คมศักดิH แพงศรี

วันที#เช็ค : 12 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00340-43
001-101-2012-00318-82
001-101-2017-00281-66
001-101-2007-00067-41
001-101-2014-00219-35
001-101-2017-00257-70
001-101-2017-00272-00
001-101-2017-00270-60
001-101-2006-00738-14
001-101-2010-00438-52
001-101-2017-00287-31
001-101-2008-00743-07
001-101-2017-00270-79
001-101-2008-00669-64
001-101-2013-00138-12
001-101-2014-00473-40
001-101-2014-00473-13
001-101-2005-00460-60
001-101-2012-00212-10
001-101-2012-00196-59
001-101-2015-00146-06
001-101-2012-00195-25
001-101-2014-00466-15
001-101-2010-00359-32
001-101-2009-00099-68
001-101-2008-00312-96
001-101-2017-00284-94
001-101-2008-00385-36

ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
ร.25
ร.25 พัน.3
ร.25 พัน.3
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.4
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
รวม เงินฝากเกิน 94 ราย

จํานวนเงิน
2,254.00
30.08
2,866.00
4,100.00
300.00
1,900.00
2,600.00
400.00
1,954.00
1,700.00
745.00
3,306.71
200.00
4,855.33
3,190.00
1,987.00
1,968.00
200.00
3,515.00
3,057.00
5,731.00
1,791.00
1,949.00
5,349.00
700.00
14,200.00
2,202.79
85.56
199,154.23

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234590
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ปั ญญา สัตย์ธรรม
จ.ส.ต. ณรงค์ รับจันทร์
จ.ส.ต. วินยั หาญสู ้
จ.ส.อ. ณรงค์ มาเปลี#ยน
พ.อ.(พิเศษ) สังคม ทําจะดี
จ.ส.อ. อมร คล้ายมาลี
จ.ส.อ. ธนกฤต ขันโสม
ร.ต. เอนก เรื องพรหม
ร.ท. อิศรา ดําเสนา
ส.อ. อุดร เดชแก้ว
ร.ต. มะแอน เสนดํา
ร.ต. วิชิต มหาคํา
จ.ส.อ. สุรศักดิH พันธ์พลู
จ.ส.ต. สํารวม ทวีสวัสดิH
ส.อ. สุวทิ ย์ บุตรจันทร์
จ.ส.อ. มนต์ชยั สิ ริสุขะ
จ.ส.อ. นิรันดร์ ลักษิตานนท์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 12 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00021-39
กก.พธ.ทบ.
001-300-2018-00022-63
กรม ทพ.48
001-300-2018-00022-72
กรม ทพ.48
001-300-2018-00021-66 กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
001-300-2018-00021-57
ขว.ทบ.
001-300-2018-00020-87
ป.2 พัน.21 รอ.
001-300-2018-00022-90
ป.4
001-300-2018-00023-42
ป.71 พัน.711
001-300-2018-00022-54
พัน.บร.กบร.ศบบ.
001-300-2018-00022-45
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
001-300-2018-00022-81
ม.พัน.31 พล.ร.15
001-300-2018-00021-48
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
001-300-2018-00022-36
ร.11 พัน.3 รอ.
001-300-2018-00022-27
ร.11 พัน.3 รอ.
001-300-2018-00022-18
ร.11 พัน.3 รอ.
001-300-2018-00022-09
รร.ร.ศร.
001-300-2018-00019-63
สลก.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 49234590 160 ราย

จํานวนเงิน
50,000.00
90,000.00
110,000.00
118,724.25
97,000.00
30,371.39
123,200.95
53,375.90
75,000.00
62,000.00
53,297.60
70,000.00
71,000.00
72,000.00
26,000.00
289,000.00
30,000.00
9,100,675.70

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234591
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี
ร.อ.หญิง พร สมบูรณ์
พ.ต.หญิง จิราพร เชาว์โพธิHทอง
จ.ส.อ. ธนูนาค เย็นอ่อน
จ.ส.อ.หญิง ณัฐกานต์ มาชาตรี

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00023-33
001-300-2018-00023-24
001-300-2018-00023-06
001-300-2018-00023-15

วันที#เช็ค : 12 ม.ค. 61
หน่วย

กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 21 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234591 4 ราย
รวมสัง# จ่ายทัSงหมด 164 ราย

จํานวนเงิน
600,000.00
100,000.00
40,000.00
16,028.11
2,176,998.20
756,028.11
9,856,703.81

