หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234593
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
ชุมพร
กาญจนบุรี
เตาปูน
พัทลุง
ยะลา
พนัสนิคม
พนัสนิคม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยถนนสรงประภา
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พนัสนิคม
ศรีย่าน
สระบุรี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สกลนคร
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
สนามเป้า
กาญจนบุรี
ชุมพร
ระนอง
หาดใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.48
กสษ.1 กส.ทบ.
ขส.ทบ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ทน.4
บชร.1
บชร.1
ป.4 พัน.4
ปตอ.1 พัน.3
ปตอ.1 พัน.7
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.3
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.2
ร.5

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
30,401.85
12,433.33
235,440.94
632,643.10
2,607,478.80
119,531.30
1,149,767.03
272,638.13
48,921.64
123,251.16
224,990.49
1,652,253.61
1,231,861.32
3,411,705.26
260,144.45
33,045.39
1,720,621.30
452,013.33
214,738.22
59,923.49
51,933.56
150,573.36
399,055.65
218,478.98
143,761.75
2,128,737.51
364,830.16
409,474.45
48,457.84
785,211.33
40,004.68
1,879,788.08
137,595.03

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234593
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

สาขา
ขอนแก่น
ชุมแพ
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สนามเป้า
สนามเป้า
กองบัญชาการกองทัพบก
กาฬสินธุ์
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ร.8
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รพศ.4
ศป.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สบ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 46 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
1,243,322.80
225,584.02
2,000,178.51
107,841.42
3,895.29
76,095.85
1,922,647.69
303.32
53,690.25
434,276.34
631,648.29
3,034,021.43
741,093.91
31,726,305.64

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234593
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
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
พะเยา
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทน.3
ทภ.3
บ.จทบ.พ.ล.
บ.จทบ.พ.ล.
บก.พล.ร.4
ป.4 พัน.104
ป.6
พล.พัฒนา 3
พล.ร.4
พล.ร.6
พัน.สร.4
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.16
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.4 พัน.3
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
ร้อย บ.พล.ร.6
ร้อย ลว.ไกลที่ 4
ศปภอ.ทบ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.6 พล.ร.6

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
3,821.00
1,396.00
8,406.00
11,165.04
2,771.21
14,212.00
1,954.00
5,269.00
3,630.00
8,942.00
5,807.00
2,725.00
1,930.00
200.00
10,851.00
5,976.00
133.86
6,530.00
17,407.78
14,940.00
5,922.00
7,546.00
10,200.00
1,200.00
196.22
8,150.00
1,500.00
7,068.00
8,979.00
2,925.93
13,322.00
1,911.00
3,110.41

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234593
ลําดับ
34
35

สาขา
สุราษฎร์ธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 35 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
7,279.00
4,394.00
211,770.45

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234593
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
อุบลราชธานี
ชุมพร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
พนัสนิคม
เพชรบูรณ์
สระบุรี
หล่มสัก
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก
ปราณบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
กระทุ่มแบน
กองบัญชาการกองทัพบก
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
เทสโก้โลตัสบึงกาฬ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กรม ทพ.23
กรม ทพ.48
กรมพัฒนา 2
ช.2 พัน.202
ช.พัน.4 พล.ร.4
ป.4 พัน.4
ป.6 พัน.6
ป.72
พัน.ปจว.
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.3
ม.4 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.24
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.23 พัน.1
รพ.ค่ายสุรสีห์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.ม.ศม.
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศป.
ศฝยว.ทบ.
ส.1
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.บ.ก.

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
404,325.76
225,000.00
68,527.17
250,000.00
150,000.00
75,000.00
155,039.96
32,624.25
40,000.00
194,791.84
9,684.34
80,000.00
150,000.00
100,000.00
219,000.00
100,000.00
54,030.57
79,175.54
152,212.70
331,978.15
121,668.36
44,103.52
116,455.62
96,772.67
94,758.60
164,800.66
183,355.12
100,000.00
350,000.00
129,415.61
113,754.12
76,305.80

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234593
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

สาขา
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
เลย
สระบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม 41 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
300,000.00
315,752.67
332,000.00
141,349.88
194,318.76
30,964.42
100,000.00
86,000.00
6,063,166.09
38,001,242.18

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234593
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
ส.อ. นิรันดร์ สุขแก้ว
พ.ต.ปรี ชา อินทนะ
ร.ท. อดิศกั ดิB ดิเรกสุข
ส.อ.หญิง ธิดานุสร์ สวัสดี
ร.ต.มณเฑียร จันทร์ลาม
ร.ต. เจียร หวานสง
พล.ท. เกืGอกูล อินนาจักร์
พ.ท. นัตพงษ์ แพไชยพันธ์
ร.ท. วิชยั คุม้ อาตม์ดี
ร.ต. ธรรมนูญ ชาวบน
ร.ต. อุทยั ภาดี
ร.ต. ทํานอง ศรี กระหวัน
ร.ต. วิทูล คงมี
จ.ส.อ. บัญชา ยิง# ยง
จ.ส.อ. ลือชัย แก้วเกตุ
จ.ส.อ. อุทร ทบทอบ
จ.ส.อ. วิฑูรย์ ดีเดย์
จ.ส.อ. เอนก กุสุโมทย์
ร.ต. สําราญ คูณหอม
ร.ต. เถกิง มิ#งเมือง
จ.ส.อ. สายสื บ กองแก้ว
จ.ส.อ. เจริ ญ เหมือนประยูร
ร.ท. เจษฏาพร โสภารักษ์
ร.ท. ชาญชัย มาลัยทอง
ร.ท. ประสาร สากระจาย
ร.ท. บุญเรื อง จําปาดี
ร.ท. บุญเครื# อง เวียงนาค
ร.ท. เทพรัตน์ จันทร์ทา
ร.ต. พิชย์ บุ่งนาแซง
ร.ต. สุรศักดิB แจ่มใส
ร.ต. อนุสิษฐ์ นิลลักษณ์
จ.ส.อ. เศกสิ ทธิB มีเปี# ยม
จ.ส.อ. สมศักดิB แสนเงิน

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00050-82
001-100-2004-06197-07
001-100-2004-01764-24
001-100-2005-00281-35
001-100-2004-10139-46
001-100-2004-10585-50
001-100-2004-00998-42
001-100-2004-02130-08
001-100-2004-08177-70
001-100-2004-03571-17
001-100-2004-07150-83
001-100-2004-08557-89
001-100-2004-09028-01
001-100-2004-01881-37
001-100-2004-04425-03
001-100-2004-08206-95
001-100-2004-08278-92
001-100-2004-12845-99
001-100-2004-03448-21
001-100-2004-11940-01
001-100-2004-04428-22
001-100-2004-09847-80
001-100-2004-00477-97
001-100-2004-06400-71
001-100-2004-08266-26
001-100-2004-11508-58
001-100-2004-12512-09
001-100-2004-12633-56
001-100-2004-05385-81
001-100-2004-10401-71
001-100-2004-10401-80
001-100-2004-05316-76
001-100-2004-05368-75

กรม ทพ.48
กสษ.1 กส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ทน.4
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ปตอ.1 พัน.3
ปตอ.1 พัน.7
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1

จํานวนเงิน
30,401.85
12,433.33
174,088.69
61,352.25
300,263.18
332,379.92
2,607,478.80
119,531.30
336,631.46
26,987.73
73,548.50
58,780.41
103,206.14
21,327.24
65,742.04
88,676.28
267,256.97
107,610.26
123,394.57
149,243.56
48,921.64
123,251.16
224,990.49
1,063.06
379,159.15
89,021.22
8,227.94
132,097.85
208,417.55
35,523.34
102,128.96
54,647.68
102,592.63

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234593
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. กิตติBโสภณ เดชพิพฒั นพงศ์
จ.ส.อ. สมจิตร ฐานกุมมา
จ.ส.อ. ยุทธพล พุม่ อําไพ
จ.ส.อ. ณรงค์ ดีป#ิ นตา
พ.ต. มณี ตรงแจะ
พ.ต.ไวฑูรย์ เก่งนาวา
พ.ต.วัชริ นทร์ คชสถิตย์
ร.อ.นพดล คําแสง
ร.อ. ประสิ ทธิB พนมเพิ#มสมบัติ
ร.ท. มารุ ต ติเยาว์
ร.ต.ประสิ ทธิB เกิดพงษ์
ร.ต. คํารณ เพิ#มพูล
ร.ต.สําเนียง ทรัพย์ศิริ
ร.ต.ประยูร ทับสี รักษ์
ร.ต. สุรศักดิB อินทุมาร
จ.ส.อ. ทรงฤทธิB ปาเต็ม
จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ เฮ็งนิรันดร
จ.ส.อ. พัฒนะ พรหมสวัสดิB
จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ ศรี ละมนตรี
จ.ส.อ. อมรเทพ ทองเปรม
ร.ท. สมปอง ขําปากพลี
ร.ท. สมจิตร สุขสําราญ
ร.ท. สามารถ สมานญาติ
จ.ส.อ. กิจพายัพ สนธิบ่าย
จ.ส.อ. ชาญ ลายเมฆ
จ.ส.อ. ธีระ กันเชียง
จ.ส.อ. ประดิษฐ ทองบุญเรื อง
จ.ส.อ. ประยูร แก้วพวง
จ.ส.อ. ประกอบ รุ่ งแสง(อ.)
จ.ส.อ. สมพิศ คุม้ ดี
จ.ส.อ. ประจักษ์ กล้ากิจการ
จ.ส.อ. ปรี ชา จันทร์นิล
ร.ต. ณรงค์ เสื อแก้ว

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06400-26
001-100-2004-07039-90
001-100-2004-10564-00
001-100-2004-12985-65
001-100-2004-00753-56
001-100-2004-02416-94
001-100-2004-03137-97
001-100-2004-06109-91
001-100-2004-06378-28
001-100-2004-06492-49
001-100-2004-03145-74
001-100-2004-05910-12
001-100-2004-06125-73
001-100-2004-07199-28
001-100-2004-12513-88
001-100-2004-01353-11
001-100-2004-01856-44
001-100-2004-04634-45
001-100-2004-07511-00
001-100-2004-02160-23
001-100-2004-06022-48
001-100-2004-10115-13
001-100-2004-10117-62
001-100-2004-08682-97
001-100-2004-08684-46
001-100-2004-08685-43
001-100-2004-08687-10
001-100-2004-08687-38
001-100-2004-09519-86
001-100-2004-10116-10
001-100-2004-03598-05
001-100-2004-07242-21
001-100-2004-05974-69

พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.14

จํานวนเงิน
84,933.19
70,342.31
210,311.05
173,787.68
34,752.66
345,336.67
242,574.00
370,215.67
397,057.05
36,181.40
146,409.33
1,733,910.77
806,369.99
327,958.12
202,800.92
61,971.13
100,743.17
13,936.84
83,493.31
33,045.39
66,540.94
283,332.50
90,449.02
85,139.55
75,503.09
502,152.07
63,272.42
59,604.26
458,220.98
36,406.47
452,013.33
214,738.22
59,923.49

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234593
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
ร.ต. สนัน# สุขก้อง
พ.ท.สุบงกชฏ์ ศุภธนาฒย์ภาคิน
ร.ท. ชาญชัย เชิดโชคศรี (อ.)
ร.ต. วัฒนะ วงษ์วฒั นะ
ร.ต. สมาน สิ ทธิเวช
จ.ส.อ. สอน ประชุมวงษ์
จ.ส.อ. เจริ ญ บัวงาม
พ.ท. ภัทรพล จินาวรณ์
พ.ท. สานิตย์ ทองทิพย์
พ.ท. ประชิต ชาไชย
พ.ท. บุญเพ็ง ปั ททุม
พ.ท. กิจจา ทูพนั ดุง
ร.ต. สุริยนั แก้วกันหา
ร.ต. หลักชัย ข่วงทิพย์
ร.ต. ธีราวุฒิ เผือกพงษ์
ส.อ. สมพร เกยพยา
พ.ท. ไชยรัช เฝ้ าหาผล
จ.ส.อ. สมบูรณ์ จรรยานะ
จ.ส.ท.สฤษดิB ภูเมือง
ร.ต. พิษณุ วาระรังษี
ร.ต.สายยนต์ มาพร
ส.อ. วีรพงศ์ นวลขาว
ร.อ. สุทธิพงษ์ กํามะนันทา
ร.ท.สุมล คิGวสง่า
ร.ต. ฉลอง พวงอินทร์
ร.ต. อําไพ ทับพิลา
จ.ส.อ. แอ๊ปเปิG ล สี ม่วง
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ชนะผล
จ.ส.อ. อําพล เพชรดํา
จ.ส.อ. เฉลิมชัย บุญปั ญญา
จ.ส.อ. สมชาย เกิดเกาะกลาง
จ.ส.อ. วีรพันธ์ พิบูลย์พล
จ.ส.อ. สมยศ บัวทอง

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02030-10
001-100-2004-06180-18
001-100-2004-11408-60
001-100-2004-04083-87
001-100-2004-04105-04
001-100-2004-00772-75
001-100-2004-01220-61
001-100-2004-04786-23
001-100-2004-06926-85
001-100-2004-07832-15
001-100-2004-08810-03
001-100-2004-09489-28
001-100-2004-05790-74
001-100-2004-09916-01
001-100-2004-12433-34
001-100-2004-10485-26
001-100-2004-07914-81
001-100-2004-03220-41
001-100-2004-07000-72
001-100-2004-03592-12
001-100-2004-10531-02
001-100-2009-00294-40
001-100-2004-05915-35
001-100-2004-12016-39
001-100-2004-07736-43
001-100-2004-12087-66
001-100-2004-00366-03
001-100-2004-00789-19
001-100-2004-00790-88
001-100-2004-02244-11
001-100-2004-02452-74
001-100-2004-04097-39
001-100-2004-06541-53

มทบ.15
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2

จํานวนเงิน
51,933.56
95,557.48
150,573.36
117,753.65
122,921.50
281,302.00
143,761.75
379,228.26
691,212.50
278,204.32
443,949.05
79,375.81
81,810.40
101,639.65
73,317.52
364,830.16
296,328.31
113,146.14
48,457.84
460,414.69
324,796.64
40,004.68
47,099.85
44,934.73
66,880.34
124,175.47
350,582.51
71,756.00
137,045.69
183,614.46
167,696.47
73,738.44
125,743.79

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234593
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. จําเนียร จันทรเสนา
จ.ส.อ. อนันต์ มีหวัง
จ.ส.อ. บุญนอง ศิริรัตน์
ร.ต. ปราโมทย์ ชํานาญเนียม
ร.อ. ทศพร จันนาวัน
ร.ต. อาคม ชํานาญ
ร.ต. สุดที พรมลือชัย
ร.ต. สุรพงศ์ ไกรไทสง
ร.ต. ฐานะโชค มาตรา
ร.ต. เรื องศุกร์ สุวรรณเรื อง
จ.ส.อ. วิชยั กัญญะโสภา
จ.ส.อ.คําพล แก้ววิเศษโฮง
จ.ส.อ. สมเกียรติ วรรณสม
พ.ท. จรัญ ปานปัG น
พ.ต. สรรเสริ ญ มุขหริ วฒั นานนท์
พ.ต. สุรเกียรติ สุพฒั น์
ร.ท. ณรงค์ จันทราภิรมย์
ร.ต. วิจิตร พุม่ ประพาฬ
จ.ส.อ. ไพรัช ผูกพันธ์
จ.ส.อ. สํารวย ผิวอําพันธ์
จ.ส.อ. อิทธิพล เพียรกสิ กรณ์
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ รักษาวงศ์
จ.ส.อ. ทรงชัย กระเวน
จ.ส.อ. วิรัช ปิ# นมี
จ.ส.อ. ศิวมิตร ศรศิลป์
จ.ส.อ.หญิง จันทราทิพย์ การโสภี
จ.ส.อ. พรชัย คําอ่อน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ตรี ชา
ส.อ. วงศกรณ์ ศรี วริ ุ ฒ
จ.ส.อ. ชัชสิ ษภ์ กําเนิดเสนา
จ.ส.อ. สนิท รุ่ งรัตน์
จ.ส.อ. เชี#ยวชาญ ทองฟัก
จ.ส.อ. กนก สิ งห์โต

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07382-60
001-100-2004-09581-47
001-100-2004-12689-99
001-100-2004-10464-21
001-100-2004-07938-41
001-100-2004-00881-92
001-100-2004-01247-22
001-100-2004-02508-78
001-100-2004-03178-63
001-100-2004-09659-70
001-100-2004-09182-64
001-100-2004-12565-50
001-100-2004-00425-61
001-100-2004-00635-46
001-100-2004-05532-34
001-100-2004-08324-96
001-100-2004-11450-50
001-100-2004-08690-83
001-100-2004-06017-26
001-100-2004-08495-02
001-100-2004-08712-19
001-100-2004-09736-23
001-100-2004-09746-40
001-100-2004-10132-38
001-100-2004-12928-53
001-100-2004-08710-79
001-100-2004-08104-30
001-100-2004-10952-14
001-100-2014-00004-83
001-100-2004-00076-38
001-100-2004-02238-56
001-100-2004-02369-84
001-100-2004-03081-75

ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.5
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รพศ.4
ศป.
ศป.
ศป.

จํานวนเงิน
184,543.63
267,536.68
34,440.02
137,595.03
529,533.92
186,663.03
162,801.29
90,089.52
157,831.13
12,565.49
5,455.28
98,383.14
225,584.02
494,766.06
410,806.63
39,684.38
102,985.96
74,412.03
21,659.90
214,522.10
100,321.20
30,194.64
271,467.10
110,839.75
63,139.51
65,379.25
48,870.58
58,970.84
3,895.29
76,095.85
30,334.71
220,584.12
76,817.33

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234593
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

จ.ส.อ. สรพล ศุกรรัตน์
จ.ส.อ. สงัด ทองปาน
จ.ส.อ. ณัฐ รักฉายา
จ.ส.อ. เฉลิม สุวรรณวงษ์
จ.ส.อ. มนัส ท้าวคําหลง
จ.ส.อ. เทอดศักดิB สรรพยานุวฒั น์
จ.ส.อ. วัชชิระ ปัG นคุ่ย
ส.ต. อุดมรัตน์ สุขเจริ ญ
พล.ต. ศิริพงษ์ รู ปงาม
ร.ท. วีระชัย พิสยั
พ.อ.(พิเศษ) สุภาษิต วีระคงสุวรรณ
พ.อ. (พิเศษ) พิศณุพนั ธ์ ฤทธิศิลป์
พ.อ.(พิเศษ) หญิง เรณู พวงทอง
พ.อ.(พิเศษ) หญิง พรรณพนาไล คงสุวรรณ
ร.ต. ประชิด ฉายวิชิต

001-100-2004-07724-68
001-100-2004-07932-76
001-100-2004-10394-94
001-100-2004-10908-20
001-100-2004-11204-95
001-100-2004-11598-95
001-100-2004-06652-01
001-100-2017-00381-46
001-100-2006-00438-05
001-100-2004-04661-96
001-100-2004-02215-84
001-100-2004-11875-24
001-100-2004-07830-66
001-100-2004-10751-77
001-100-2004-12642-12

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61
หน่วย

ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 147 ราย

จํานวนเงิน
64,403.84
228,357.06
281,992.82
36,770.04
597,188.44
386,199.33
53,690.25
303.32
434,276.34
631,648.29
2,422,035.28
142,306.36
469,679.79
705,264.67
35,829.24
31,726,305.64

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234593
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. สถาพร ศิริมา
ร.ต. อานุภาพ สุชาติธรรม
ร.อ. สมศักดิB อนันต์กา้ นตง
จ.ส.อ. สุรินทร์ พร้อมจะบก
จ.ส.อ. ยุทธชัย กุลบุญญา
ส.อ. ภัควิน รุ่ งเจริ ญสิ ริกลุ
จ.ส.อ. เอกภพ ศิริวฒั น์
ร.ต. วสันต์ เพ็งไพบูลย์
จ.ส.อ. วิรุฬห์ศกั ดิB ศรี สุข
จ.ส.อ. ทวิท เอี#ยมสะอาด
จ.ส.อ. ชยพัทธ์ จันทร์ทิพย์
จ.ส.อ. ภาคภูมิ กลิ#นสาคร
ร.ต. เดชา พุกเฉย
จ.ส.อ. นิยม ภูมิคอนสาร
จ.ส.อ. จิติพงษ์ ชัยเทพ
จ.ส.อ. อดิสรณ์ วงษ์จาํ ปา
จ.ส.อ. พาวิน จาดศรี
ส.อ. วัชระ ขุนประเสริ ฐ
ส.ท. ธวัชชัย แช่มชื#น
ร.อ. ชาญณรัตน์ ผาโท
จ.ส.อ. พัสกร พิมพ์หงษ์
จ.ส.อ. สมนึก บุญปลูก
ส.อ. ธวัชชัย วรรณทอง
จ.ส.อ. จักรกฤช ฉิ มนาค
จ.ส.ต. เกษมสันต์ เณรตาก้อง
ส.อ. รุ่ งโรจน์ เรื องศรี
ร.ต. อนนตรี กําหอม
จ.ส.อ. วรวิทย์ รักษาคํา
จ.ส.อ. สัญญา สุมา
ส.ท. สิ ทธิเดช สี คล้าย
พ.ต.สมบูรณ์ อยูค่ ง
ร.ต.ไพบูลย์ สุวรรณภักดี
ร.ท. ภูมิสิทธิB จิรวัฒน์วฒ
ุ ิกลุ

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00189-78
001-101-2010-00341-73
001-101-2010-00097-15
001-101-2004-00313-97
001-101-2010-00140-72
001-101-2016-00046-53
001-101-2010-00511-89
001-101-2005-01124-97
001-101-2006-00237-49
001-101-2006-00551-00
001-101-2013-00006-05
001-101-2018-00000-71
001-101-2008-00345-49
001-101-2006-00974-34
001-101-2008-00149-89
001-101-2008-00884-61
001-101-2017-00309-30
001-101-2018-00000-99
001-101-2017-00290-86
001-101-2004-00245-73
001-101-2004-00083-80
001-101-2004-00270-66
001-101-2012-00230-78
001-101-2007-00602-35
001-101-2011-00025-26
001-101-2018-00000-80
001-101-2004-00344-46
001-101-2005-00316-79
001-101-2005-01105-14
001-101-2014-00092-70
001-101-2004-00257-49
001-101-2004-00378-87
001-101-2004-00224-96

กอง สพบ.พล.ร.4
ช.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทน.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
บ.จทบ.พ.ล.
บ.จทบ.พ.ล.
บก.พล.ร.4
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.ร.4
พล.ร.6
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.6
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21

จํานวนเงิน
3,821.00
1,396.00
4,394.00
4,012.00
9,392.00
1,773.04
2,771.21
1,163.00
3,630.00
2,675.00
3,706.00
3,038.00
5,269.00
1,954.00
3,630.00
3,209.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
1,094.00
700.00
3,057.00
956.00
814.00
1,911.00
1,930.00
200.00
6,036.00
2,866.00
1,949.00
4,776.00
1,200.00
133.86

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234593
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. ธีระ ยิมG อํ#า
ส.อ. อมรเทพ นครรัมย์
ส.ต. ปิ ยังกูร ออสุวรรณ
ร.อ.ราชวัติ อัคเสริ ญ
พ.ต. แสงอาทิตย์ สารบาล
ร.ท. ไพจิตร์ โนนสังข์
จ.ส.อ. สัมฤทธิB ถวิลไพร
จ.ส.อ. ณรงค์ ฉิ มรักแก้ว
ร.ต.วิมล อุตะมะ
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ บุญสอน
จ.ส.ท.สุริยนต์ ปลัดศรี ช่วย
จ.ส.ท. เชษฐ์พงศ์ นิลผาย
จ.ส.อ.วิจารณ์ พิกลุ
ส.อ. อําพัน หนูยมิG ซ้าย
ส.อ. ทวีศกั ดิB ศรี อุดร
ส.อ. ธนศักดิB วริ นทร์
ร.ท. จีระวุฒิ คําวัฒนา
ร.ท. เชาวลิต ศรี คง
จ.ส.อ. อิทธิพล บ้านเนิน
จ.ส.อ. จิรพงศ์ จอนเอม
จ.ส.อ. สัมฤทธิB บุญรอด
จ.ส.อ. อนุรักษ์ มังคะวงศ์
จ.ส.ท. ธีระศักดิB อินทศรี
ส.ต. วุฒิชยั อ้นมัน#
จ.ส.อ. สายันต์ ชํานาญยา
ร.ต. ไพบูลย์ ศรี ชยั มูล
ส.อ. ปิ ยะภูมิ ธรรมสัตย์
ร.ท. ธีระชัย สุคาํ ภา
ร.ท. เริ ง กองสุวรรณ
จ.ส.อ. สมจิตร ลีพิลา
ส.อ. ปั ญญา สื บเหล่างิGว
ส.อ. ตรี เทพ นาถํGาเงิน
ร.ท. ธนยศ จันทร์ดาํ

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00309-49
001-101-2017-00309-58
001-101-2018-00001-05
001-101-2004-00298-06
001-101-2017-00294-02
001-101-2004-00095-01
001-101-2004-00316-61
001-101-2004-00336-69
001-101-2004-00377-44
001-101-2004-00059-21
001-101-2004-00163-07
001-101-2004-00212-11
001-101-2004-00271-63
001-101-2009-00305-60
001-101-2014-00122-56
001-101-2014-00472-61
001-101-2007-00475-99
001-101-2009-00138-55
001-101-2014-00025-23
001-101-2014-00025-69
001-101-2017-00309-76
001-101-2017-00310-09
001-101-2017-00309-85
001-101-2017-00309-94
001-101-2016-00197-89
001-101-2004-00175-46
001-101-2016-00110-15
001-101-2004-00145-30
001-101-2004-00171-84
001-101-2004-00333-13
001-101-2014-00474-65
001-101-2014-00474-83
001-101-2014-00476-87

ม.พัน.9 พล.ร.4
ม.พัน.9 พล.ร.4
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.16
ร.16
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.4 พัน.3

จํานวนเงิน
2,293.00
2,326.00
1,911.00
1,500.00
500.00
1,200.00
5,724.00
500.00
300.00
2,025.00
300.00
23.78
300.00
2,235.00
2,102.00
698.00
700.00
3,000.00
700.00
500.00
4,539.00
400.00
3,057.00
2,044.00
5,922.00
5,158.00
2,388.00
10,200.00
1,200.00
38.02
79.10
79.10
698.00

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234593
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิระ โพธิBดง
จ.ส.ต. นพดล หยิบทรัพย์
ส.ท. นิชานนท์ พงษ์พิมาย
จ.ส.อ. วรรณะ นวลระแหง
ส.อ. ฉัตรพงศ์ เสี ยงลํGา
จ.ส.อ. วิสุทธิพงษ์ จันทร์ทป
ส.อ. ยุพดา ธรรมศิริ
ร.อ. เทวิน ฉิ มแย้ม
ร.ท. จําเริ ญ พรมจันทร์
ร.ต. สุวฒั น์ ราชเพียแก้ว
จ.ส.อ. วิทยา กอวิเศษ
ส.ท. ภคิน ก่อเกิด
ร.ต. ปรี ชยั วาริ นทร์
ส.อ. ยอดรัก โพธิBสนาม
จ.ส.ต. รัฐกิจ ฤทธาพรหม
จ.ส.ท. ณรงค์ศกั ดิB แลผดุง
จ.ส.อ. พูลศักดิB เมืองงาม
จ.ส.ต. วรวิทย์ ชัยสงค์
พ.ต. วราเมธ สมรักษ์

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00459-55
001-101-2017-00290-31
001-101-2017-00290-59
001-101-2004-00184-57
001-101-2015-00062-72
001-101-2004-00424-36
001-101-2017-00309-67
001-101-2014-00480-75
001-101-2010-00236-72
001-101-2015-00211-74
001-101-2007-00062-82
001-101-2016-00293-42
001-101-2017-00309-12
001-101-2004-00316-25
001-101-2005-00805-32
001-101-2017-00282-18
001-101-2008-00873-01
001-101-2009-00533-12
001-101-2016-00151-90

ร.4 พัน.3
ร.4 พัน.3
ร.4 พัน.3
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
ร้อย บ.พล.ร.6
ร้อย ลว.ไกลที# 4
ร้อย ลว.ไกลที# 4
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม เงินฝากเกิน 85 ราย

จํานวนเงิน
3,057.00
2,484.00
1,911.00
1,500.00
7,068.00
7,068.00
1,911.00
21.60
2,904.33
7,590.00
3,821.00
1,911.00
1,911.00
7.41
1,001.00
2,102.00
3,630.00
3,649.00
4,394.00
211,770.45

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234593
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.(พิเศษ) ปุญกิตติB วิวฒั น์อนันต์
จ.ส.อ. คําพอง จอมคําศรี
ร.อ. สมโชค ไชยมณี
ส.อ. สุพฒั น์ธนะชัย มากประสิ ทธิB
ร.ท. เอกสิ ทธิB อึGงสกุล
จ.ส.อ. ทวีป ทรัพย์นอ้ ย
จ.ส.อ. ทวีลาภ มณี รอด
จ.ส.อ. สุเมธ สุขเอม
ร.ต. ทวีสิน ชัยชนะ
พ.ต. วุฒิพนั ธ์ ทองสุข
ส.อ. จันทร์หา มีนทะระ
พ.ท. วรวิทย์ ศรี ศกั ดิB
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิB สื บแวง
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ นิลกําแหง
ร.ท. สุรพล นามวงษ์ศรี
จ.ส.อ. ปรี ชา เทียนบัญญัติ
จ.ส.อ. ธวัช ปานฟัก
จ.ส.อ.หญิง เพียงพอ กุดกางวน
ร.ท. อาคม ศรี พลัง
ร.ต. ประยงค์ อรัญพูล
จ.ส.อ. มรรคผล เสี ยดกิ#ง
พ.ต.หญิง อารี รัตน์ บุญชู
ร.ท. วินิจ ราชนะ
จ.ส.อ. วิจิตร จ่าเมือง
จ.ส.อ. สง่า อ่องคล้าย
จ.ส.อ. โอฬาร ชื#นทรวง
ร.ท. กฤช ประดิษฐ์สมัย
จ.ส.อ. ทัศนัย บุญลําพันธ์
จ.ส.อ. มาโนช ทองพระธรรม
จ.ส.อ. พิสิทธิB โจมไตร
ร.ต. ประทับ ศิริผล
พ.ท. บันลือศักดิB อินทะวงศ์
จ.ส.อ. ดิเรก พงษาเทศ

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00024-85
001-300-2018-00025-73
001-300-2018-00024-21
001-300-2018-00024-12
001-300-2018-00027-59
001-300-2018-00027-40
001-300-2018-00025-55
001-300-2018-00025-64
001-300-2018-00025-91
001-300-2018-00025-28
001-300-2018-00026-25
001-300-2018-00025-37
001-300-2018-00027-68
001-300-2018-00027-22
001-300-2018-00023-97
001-300-2018-00024-76
001-300-2018-00026-70
001-300-2018-00026-07
001-300-2018-00026-52
001-300-2018-00028-01
001-300-2018-00024-94
001-300-2018-00024-49
001-300-2018-00024-58
001-300-2018-00026-89
001-300-2018-00026-98
001-300-2018-00027-04
001-300-2018-00025-46
001-300-2018-00026-16
001-300-2018-00026-34
001-300-2018-00027-31
001-300-2018-00025-19
001-300-2018-00024-30
001-300-2018-00024-03

กร.ทบ.
กรม ทพ.23
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรมพัฒนา 2
ช.2 พัน.202
ช.พัน.4 พล.ร.4
ป.4 พัน.4
ป.6 พัน.6
ป.72
พัน.ปจว.
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.3
ม.4 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.24
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.23 พัน.1
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.ม.ศม.
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ศป.
ศฝยว.ทบ.
ส.1

จํานวนเงิน
100,000.00
404,325.76
200,000.00
25,000.00
68,527.17
250,000.00
150,000.00
75,000.00
155,039.96
32,624.25
40,000.00
194,791.84
9,684.34
80,000.00
150,000.00
100,000.00
219,000.00
100,000.00
54,030.57
79,175.54
152,212.70
200,000.00
131,978.15
23,173.97
63,494.39
35,000.00
44,103.52
116,455.62
96,772.67
94,758.60
164,800.66
183,355.12
100,000.00

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234593
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) ธิติพล สารลักษณ์
ร.ท. ดิษฐพล นราพงษ์
พ.ท. ทนงศักดิB ไชยนอก
พ.ต. ประภาส ไชยทุม
จ.ส.อ. สัมฤทธิB ทับสาย
จ.ส.อ. พิทยา ศรี ปัญญา
พ.ต. สมพงษ์ เกลื#อนเพชร
พ.ท. สุพจน์ ไม้เลีGยง
พ.ท. พลกฤต สุภาพรหม
ส.ท. สุรภัทร มีทรัพย์รุ่งโรจน์
จ.ส.อ. พญา เจริ ญสุข
จ.ส.อ. จีระ ภู่พลั ลภ
พ.ต. พรเทพ เทพธัญญ์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00024-67
001-300-2018-00025-82
001-300-2018-00023-79
001-300-2018-00028-47
001-300-2018-00026-61
001-300-2018-00023-88
001-300-2018-00028-10
001-300-2018-00027-77
001-300-2018-00027-86
001-300-2018-00027-95
001-300-2018-00025-00
001-300-2018-00027-13
001-300-2018-00028-29

สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 46 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234593 278 ราย
รวมสัง# จ่ายทัGงหมด 278 ราย

จํานวนเงิน
350,000.00
129,415.61
113,754.12
76,305.80
300,000.00
315,752.67
332,000.00
141,349.88
180,318.76
14,000.00
100,000.00
30,964.42
86,000.00
6,063,166.09
38,001,242.18
38,001,242.18

