หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234596
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
ลําปาง
ลําปาง
แจ้งวัฒนะ
พัทลุง
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
ทุ่งสง
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปัตตานี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
อรัญประเทศ
นครสวรรค์
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
เลย
ปราจีนบุรี
เตาปูน
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กอง สพบ.พล.1รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.51
ป.21 พัน.30
ป.5 พัน.15
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.15
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.31
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.111 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร้อย ลว.ไกล 2
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม 22 หน่วย

วันที่เช็ค : 19 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
21,567.67
774,745.79
323,195.77
569,594.46
1,753.25
846,295.49
2,164,064.84
427,019.45
607,818.53
34,463.47
187,827.93
263,089.83
20,645.03
314,882.20
324,372.50
667,380.24
262,727.34
42,021.67
2,888,307.68
78,180.28
33,781.75
236,334.49
11,090,069.66

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234596
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาขา
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ขอนแก่น
ราชบุรี
ราชบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรมพัฒนา 1
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.มทบ.23
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.พัฒนา 1
ม.6 พัน.6
ม.7 พัน.14
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.23
มทบ.23
ร.8
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
ศฝ.นศท.มทบ.23
รวม 21 หน่วย

วันที่เช็ค : 19 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
2,866.00
147.16
7,957.10
15,934.99
17,238.64
15,673.22
5,062.00
11,463.00
35,489.44
2,178.00
1,163.00
7,577.12
14,139.00
1,628.00
4,965.42
8,984.03
2,675.00
39,193.00
1,930.00
4,776.00
6,271.43
207,311.55

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234596
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
กาญจนบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ยะลา
นครราชสีมา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สนามเสือป่า
พนัสนิคม
สระบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
ทุ่งสง
ชุมพร
สนามเป้า
ยะลา
ยะลา
ชุมพร
หาดใหญ่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
งามวงศ์วาน
ลพบุรี
กระทรวงกลาโหม
เพชรบูรณ์
ชลบุรี
ตรัง
นครศรีธรรมราช
ราชบุรี
อุทัยธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.14
กสษ.3 กส.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ทน.4
พล.ร.3
พล.ร.7
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.5 พัน.24 รอ.
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.1 รอ.
ร.152
ร.152
ร.25 พัน.1
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพศ.2 พัน.1
รร.พธ.พธ.ทบ.
ศบบ.
ศศท.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.อ.น.
สตน.ทบ.

วันที่เช็ค : 19 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
60,000.00
84,000.00
20,000.00
40,000.00
124,347.49
332,801.04
186,723.47
299,314.23
355,671.19
60,000.00
36,157.57
139,779.57
50,000.00
105,730.42
105,209.12
315,445.96
214,180.77
31,740.36
41,000.00
30,000.00
177,913.39
83,203.75
180,000.00
115,306.93
40,579.11
539,000.00
352,467.56
40,000.00
145,674.79
35,348.86
82,525.00
60,306.74

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234596
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 33 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 19 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
4,584,427.32
15,881,808.53

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234596
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.ต. ณัฐพงศ์ หลวงจันทร์
ร.อ.ชยาวิชญ์ ฤทธิเดช
ร.อ. คนอง ปาสอน
ร.ท. วิชาญ คําตาเทพ
ร.ท. สุชาติ มูลเมือง
จ.ส.อ. ขันทอง ชัยศรี
จ.ส.อ. สุระศักดิC อยูห่ ลง
ร.ท. อนงค์ พวงศรี
ร.ท. สุรพล เนียมสุวรรณ
จ.ส.อ. นิคม จันทร์หอม
จ.ส.อ. สวัสดิC เกลีGยงทอง
จ.ส.อ. วิรัตน์ ทองไชย
ส.ต. ณัฐนนท์ ก๋ งเม่ง
ร.อ. เฉลิมศักดิC บุญส่งศรี
ร.ท. บุญทิพย์ จงหมื#นไวย์
ร.ต. สุรศักดิC บัวพรวน
ร.ต. ทรงศิลป์ ต้นภักดี
จ.ส.อ. อาวุธ มณเฑียร
จ.ส.อ. มานพ มิ#งขวัญ
ร.ท. สุรพล โพธิCกาํ เนิด
ร.ต. ไมตรี เพ็ชรรัตน์
จ.ส.อ. นิยม เพ็งพุฒ
จ.ส.อ. วิโรจน์ ลิGมทุย้
จ.ส.อ. เสริ ม แก้วช่วย
จ.ส.อ. สมเกียรติ สุขเกษม
จ.ส.อ. สมพร จันทร์ขาว
จ.ส.อ. สมัคร พินทา
จ.ส.อ. ไพศาล รักษ์จินดา
จ.ส.อ. เดชา เครื อยศ
จ.ส.อ. ชํานาญ ข้องอุ่น
จ.ส.อ. จักรพงษ์ ไวประดับ
จ.ส.อ. จรู ญ สุวรรณพันธ์
จ.ส.อ. โสภณ ยอดรัก

วันที#เช็ค : 19 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09519-31
001-100-2004-04782-70
001-100-2004-05889-11
001-100-2004-00349-15
001-100-2004-06865-69
001-100-2004-03891-52
001-100-2004-05792-78
001-100-2004-01264-29
001-100-2004-07848-89
001-100-2004-07872-75
001-100-2004-08868-31
001-100-2004-12814-04
001-100-2016-00355-11
001-100-2004-05289-82
001-100-2004-10035-05
001-100-2004-03400-38
001-100-2004-12312-78
001-100-2004-01198-36
001-100-2004-05351-13
001-100-2004-12024-34
001-100-2004-00567-68
001-100-2004-00600-99
001-100-2004-01900-44
001-100-2004-02477-95
001-100-2004-04181-17
001-100-2004-04383-33
001-100-2004-07074-91
001-100-2004-07676-33
001-100-2004-09593-40
001-100-2004-09913-46
001-100-2004-10163-05
001-100-2004-11071-75
001-100-2004-12732-01

กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.51
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15

จํานวนเงิน
177,973.56
26,920.36
61,832.14
265,536.56
242,483.17
12,978.82
8,588.85
180,738.29
142,457.48
50,993.32
286,886.84
231,714.30
1,753.25
66,480.54
213,612.04
11,704.86
357,557.73
32,324.33
164,615.99
284,497.44
433,594.19
18,157.57
185,696.32
80,494.73
168,033.32
229,924.97
63,758.69
49,468.56
39,418.46
54,665.53
38,890.59
121,926.05
116,369.86

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234596
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เทอดศักดิC จิตติศกั ดิC
จ.ส.อ. วิชาญ รักษาจันทร์
ร.ท. ประจักษ์ รอบคอบ
ร.ต. สุระชัย จันทร์แก้ว
จ.ส.อ. เอนก สุตา
จ.ส.อ. ประเวศ ทองหมู่
จ.ส.อ. นิมิตร ไกรวิลาส
จ.ส.ต. ปิ ยะพงษ์ ไวว่อง
พ.อ. มนต์ธรกิตติC รู ปขจร
จ.ส.อ. สมคิด โพธิCสุข
จ.ส.อ. ธีระ อารี กิจ
ร.ท. บุญเลิศ ขาวเขียว
พ.ต. สําราญ วะระชีวะ
ส.อ. อภิรัตน์ สมาทาน
พ.อ. แรงฤทธิC ดวงลกดก
พ.ท.ฉลอง ฉิ มเลิศ
พ.ท. สมภพ เฟื# องปรางค์
จ.ส.อ. บดินทร์ เทพดุลยพัฒน์
จ.ส.อ. ทองพูล กุลบุตร
ร.ต. ประนอม ดุสิต
จ.ส.อ. สุวชิ รสหอม
จ.ส.อ. มนูญ กุรัมย์
จ.ส.อ. กฤษณะ สุวรรณวัฒนะ
จ.ส.อ. เกียรติชยั ฟองจามร
จ.ส.อ. วิเชียร พรชุบ
ร.ต. สิ ทธิเดช บานชื#น
พ.ท. ชูชาติ อุ่นอบ
ร.อ. อุทยั ศรี พรม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-12783-85
001-100-2004-12785-16
001-100-2004-03220-96
001-100-2004-07422-27
001-100-2004-03493-30
001-100-2004-07500-04
001-100-2004-08247-98
001-100-2011-00086-91
001-100-2004-12362-73
001-100-2004-11441-58
001-100-2004-01471-85
001-100-2004-05101-87
001-100-2004-07161-34
001-100-2004-06029-10
001-100-2004-10032-40
001-100-2004-07072-06
001-100-2004-09101-29
001-100-2004-08384-90
001-100-2004-08097-99
001-100-2004-12919-97
001-100-2004-04602-53
001-100-2004-06675-00
001-100-2004-08313-63
001-100-2004-10218-39
001-100-2004-11784-29
001-100-2004-06521-28
001-100-2004-01361-07
001-100-2004-04962-30

วันที#เช็ค : 19 ม.ค. 61
หน่วย

ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.พัน.7 พล.ร.7
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.111 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 61 ราย

จํานวนเงิน
36,406.68
242,761.88
330,684.00
96,335.45
308,136.34
11,419.19
288,263.00
34,463.47
59,968.31
127,859.62
263,089.83
20,645.03
207,870.14
107,012.06
324,372.50
194,604.71
472,775.53
262,727.34
42,021.67
929,944.22
171,515.78
252,574.40
906,575.39
452,663.94
175,033.95
78,180.28
33,781.75
236,334.49
11,090,069.66

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234596
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. เมธี ทรัพย์บุญ
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บํารุ งสุข
จ.ส.อ. ยงยุทธ อินทร์แก้ว
จ.ส.อ. ธณัชฐ์พงศ์ กองอ่อนศรี
จ.ส.อ. จักกริ ด แกหลิ#ง
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ เกิดโชติ
จ.ส.ท. อัครพล ประดิษฐ์ผล
ส.อ. ธีระยุทธ สร้อยทอง
จ.ส.อ. อนันต์ บุตรจันทร์
จ.ส.อ. สัญญา ธารมรรค
จ.ส.อ. ปณิ ธิ เอมสมบุญ
จ.ส.อ. สากล วงษ์เนตร
จ.ส.อ. สมพร เกตุธิโภค
ส.อ. ดาราศักดิC ชุ่มจิตร
ส.อ. โชติมนั ต์ พันธ์เขียน
ร.ต. สุริยา เคหะวัน
จ.ส.อ. มาโนช แสงพร
จ.ส.อ. ปรี ดา ศรี พฒั นธาดากุล
จ.ส.ต. ก่อพงษ์ เพชรบัวศักดิC
จ.ส.อ. สนทยา จักรแก้ว
จ.ส.อ. ศราวุฒิ อุ่นเจริ ญ
จ.ส.อ. ชานนท์ เนียมแดง
ส.อ. ฐัตกรณ์ ทองมาก
ส.อ. ฐัตกรณ์ ทองมาก
พ.ต. นิพนธ์ ขุนศาล
ร.ต. มนิต แสงฉวาง
ร.ต. ธวัชชัย ศรี สมบูรณ์
ร.ต. สุรศักดิC จันทร์ชุม
จ.ส.อ. ปั ญญาพล ม่านทอง
จ.ส.อ. ประพันธ์ ศรี อ๋ ู
จ.ส.อ. ชาลี หงษ์หอ้ ม
จ.ส.ท. นิเวศน์ พรานบุญ
จ.ส.ท. สัมฤทธิC โทนไทย

วันที#เช็ค : 19 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00278-66
001-101-2009-00171-16
001-101-2014-00391-74
001-101-2011-00243-24
001-101-2015-00002-32
001-101-2017-00286-16
001-101-2017-00294-39
001-101-2012-00184-29
001-101-2004-00476-44
001-101-2005-01416-20
001-101-2009-00381-19
001-101-2012-00277-55
001-101-2014-00004-82
001-101-2017-00277-14
001-101-2017-00295-90
001-101-2012-00384-78
001-101-2013-00323-12
001-101-2006-00175-44
001-101-2008-00586-55
001-101-2014-00203-25
001-101-2015-00066-16
001-101-2017-00295-27
001-101-2017-00293-78
001-101-2017-00293-78
001-101-2015-00145-63
001-101-2007-00919-89
001-101-2008-00035-30
001-101-2012-00038-25
001-101-2007-00921-46
001-101-2008-00532-34
001-101-2014-00473-95
001-101-2014-00474-01
001-101-2008-00491-25

กรมพัฒนา 1
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
2,866.00
47.16
100.00
3,630.00
674.84
1,745.00
607.10
1,300.16
2,904.00
4,203.00
1,120.80
2,265.79
1,911.00
1,930.00
1,600.40
2,783.25
814.00
3,821.00
1,163.00
3,439.00
2,709.43
1,066.03
20.00
1,422.93
800.00
800.00
1,911.00
1,700.00
8,000.89
2,293.00
80.95
87.38
5,062.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234596
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. สายบวร อิ#มแก้ว
จ.ส.อ. วรพจน์ ทองบุญส่ง
จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ รุ่ งโรจน์
พล.ต. จักรพงษ์ กระจ่างพุม่
จ.ส.อ. พรวน ศรี บุตรตา
จ.ส.อ. เพชร โสคําแก้ว
จ.ส.อ. สุนนั ท์ อนุพนั ธ์
จ.ส.ท. กวี แพงสุดโท
ส.อ. สมศักดิC สามีพนั ธ์
จ.ส.อ. รณภพ นุตรักษ์
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ศรี หิรัญ
จ.ส.ต. คุณารักษ์ สมประสงค์
จ.ส.อ. นริ นทร์ ราชมณี
ส.อ. สมบูรณ์ ใสสี ดา
ส.ท. ดนุพนธ์ คันทะพรม
จ.ส.อ.พรหมพิพฒั น์ พรมบาง
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC พิมพากุล
จ.ส.อ. เสน่ห์ วิเศษพงษ์
จ.ส.อ. วุฒิชยั ทองแท่ง
จ.ส.อ. อนุศกั ดิC ศรี ประเสริ ฐ
พ.อ. ชัยยพฤติ วิบูลย์สุข
พ.ท. อนุสรณ์ สุขพรหม
จ.ส.อ. สมศักดิC สระเสี ยงดี
จ.ส.อ. สุรัตน์ หอมชิต
จ.ส.อ. นพดล สายหมี
จ.ส.ท. อภิรักษ์ สวัสดี
ส.ต. สมศักดิC ปิ# นแก้ว
พล.อส. ธานินทร์ มหาพรชัย
พล.อส. กฤษนา แสนกลาง
พ.ต. ชาญชัย เสี ยงเพราะ
พ.ต. กาจพล เกรี ยงไกร
ร.อ. สุนทร ยาสระคู
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC นิ#มพิลา

วันที#เช็ค : 19 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-01165-63
001-101-2014-00176-86
001-101-2017-00126-06
001-101-2008-00315-06
001-101-2004-00040-65
001-101-2005-01088-47
001-101-2005-01243-68
001-101-2011-00073-27
001-101-2006-00381-21
001-101-2017-00277-05
001-101-2009-00528-81
001-101-2007-00481-81
001-101-2017-00278-02
001-101-2017-00278-11
001-101-2016-00132-08
001-101-2005-00817-35
001-101-2007-00481-45
001-101-2015-00047-97
001-101-2017-00278-57
001-101-2010-00277-66
001-101-2017-00258-86
001-101-2017-00257-16
001-101-2014-00287-25
001-101-2014-00329-95
001-101-2010-00414-74
001-101-2017-00276-80
001-101-2008-00819-45
001-101-2014-00236-32
001-101-2014-00475-71
001-101-2013-00459-45
001-101-2017-00278-93
001-101-2016-00144-65
001-101-2009-00372-80

บ.จทบ.ร.บ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
บ.มทบ.23
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.พัฒนา 1
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
5,731.00
3,821.00
1,911.00
22,070.00
92.10
6,173.00
4,940.00
2,171.00
43.34
2,178.00
1,163.00
2,636.00
3,897.00
698.00
346.12
4,777.00
2,293.00
5,158.00
1,911.00
1,628.00
600.00
2,866.00
1,911.00
100.00
1,490.52
1,094.00
1,000.00
4,865.42
22.51
3,458.00
3,439.00
4,776.00
4,336.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234596
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ชื#อบัญชี
ร.ต. อนิรุทธิC จันทาสี กา
จ.ส.อ.(พิเศษ) บรรจง ไทยภักดี
ส.อ. สุขสันต์ วงษ์ชยั เพ็ง
จ.ส.ต. บุญช่วย นามบุญลาภ
จ.ส.อ. วันชัย สุมงคล
จ.ส.อ. เสกสรรค์ จันทร์ศิริทอง
ส.อ. นาวิน ชัยนา
พล.อส. ทิวา สายสุด
ส.อ. เอนก นาสูงชน
ร.ต. เรื อง ปั สสาวะโพธิC
ร.ท. อนันต์ ฉายวิชยั
ส.อ. สุทธิเดช ดวงใจ

วันที#เช็ค : 19 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00279-09
001-101-2007-00747-79
001-101-2005-00844-59
001-101-2008-00410-53
001-101-2014-00073-60
001-101-2016-00295-19
001-101-2009-00015-13
001-101-2006-00718-52
001-101-2017-00278-39
001-101-2013-00498-26
001-101-2014-00437-24
001-101-2017-00276-08

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
ร.8
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
รวม เงินฝากเกิน 78 ราย

จํานวนเงิน
6,686.00
2,598.00
908.00
2,866.00
3,439.00
2,675.00
2,866.00
3,821.00
1,930.00
4,776.00
3,978.43
2,293.00
207,311.55

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234596
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. เทวิน จันทร์ลา
ส.อ. นคร ต๊ะคําปั น
จ.ส.อ. วิเชฐ มูลดี
จ.ส.ต. ธนิศร์ กลิ#นกลาง
ส.อ. อดุลกิต แก้วจํานงค์
พ.ต. วัชริ นทร์ ชนะพันธ์
พ.ต. กิตติพศ บุญมาก
จ.ส.อ. เรื องยศ ภูเดช
ร.ต. สมเพชร ศรี ปัน
จ.ส.อ. ปรี ชา หมายต่อกลาง
ส.อ. สายชล พวงกุหลาบ
ส.อ.หญิง อรทัย อ่อนหมื#นไวย
พ.ท. จุมพล อัญชันภาติ
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC พอกพูน
จ.ส.อ. ประนอม นริ นยา
ส.ต.หญิง มทินา คัดนาหงษ์
ร.ท. ทรงศักดิC พอกพูน
จ.ส.อ. ชุมพล ยินG ลิGง
พ.อ. วันชัย สุชาติ
จ.ส.อ. ธนกฤต อารมย์ชื#น
ร.ต. ธนบดี สุดแสงแก้ว
ส.อ. ประพันธ์ คําสมาน
ส.อ. เกียรติเกรี ยงไกร คลี#เกษร
ร.ต. ปิ ยะพงค์ แสงศรี จนั ทร์
พ.ต. ถวัลย์ ราชชมภู
จ.ส.ต. สมคิด ภูอาราม
พ.ต. สว่างพงษ์ จันทมาลา
พ.ท. ทรงพล ฆ้องทอง
จ.ส.อ. มนัส เกตุวาจา
พ.ต. ถนอม แก้วคํา
ร.ท. จัตตุพร สุขี
พ.ต. วิทวัส วิรัฐติกลุ
ส.ท. นพดล ไชยขาว

วันที#เช็ค : 19 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00030-95
001-300-2018-00030-31
001-300-2018-00028-92
001-300-2018-00028-83
001-300-2018-00029-08
001-300-2018-00031-74
001-300-2018-00029-80
001-300-2018-00028-74
001-300-2018-00028-56
001-300-2018-00030-77
001-300-2018-00031-56
001-300-2018-00029-53
001-300-2018-00031-38
001-300-2018-00030-40
001-300-2018-00032-17
001-300-2018-00031-83
001-300-2018-00031-10
001-300-2018-00031-29
001-300-2018-00030-13
001-300-2018-00030-04
001-300-2018-00030-86
001-300-2018-00028-65
001-300-2018-00030-22
001-300-2018-00029-35
001-300-2018-00029-99
001-300-2018-00029-71
001-300-2018-00031-92
001-300-2018-00029-62
001-300-2018-00029-17
001-300-2018-00030-68
001-300-2018-00030-59
001-300-2018-00029-26
001-300-2018-00031-01

กรม ทพ.14
กสษ.3 กส.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ทน.4
พล.ร.3
พล.ร.7
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.5 พัน.24 รอ.
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.1 รอ.
ร.152
ร.152
ร.25 พัน.1
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพศ.2 พัน.1
รร.พธ.พธ.ทบ.
ศบบ.
ศศท.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ต.ง.

จํานวนเงิน
100,000.00
60,000.00
84,000.00
20,000.00
40,000.00
124,347.49
332,801.04
186,723.47
299,314.23
355,671.19
60,000.00
36,157.57
139,779.57
50,000.00
100,730.42
5,000.00
72,000.00
33,209.12
300,000.00
15,445.96
214,180.77
31,740.36
41,000.00
30,000.00
177,913.39
83,203.75
180,000.00
115,306.93
40,579.11
381,000.00
158,000.00
352,467.56
40,000.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234596
ลําดับ
34
35
36
37

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เดโช ขําเกิด
จ.ส.อ. กาญจน์ แสงอ่อน
พ.อ. อนุชาติ กลิ#นฤทธิC
พ.ท. ศักดิCชยั เงินอยู่

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 19 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00031-65
001-300-2018-00029-44
001-300-2018-00031-47
001-300-2018-00032-08

สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.อ.น.
สตน.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 37 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234596 176 ราย
รวมสัง# จ่ายทัGงหมด 176 ราย

จํานวนเงิน
145,674.79
35,348.86
82,525.00
60,306.74
4,584,427.32
15,881,808.53
15,881,808.53

