หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234597
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
ราชบุรี
ราชบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ฮอด
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นครปฐม
ร้อยเอ็ด
แจ้งวัฒนะ
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
ปัตตานี
ปราจีนบุรี
ปากช่อง
หาดใหญ่
อุตรดิตถ์
ขอนแก่น
สูงเม่น
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ชลบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กช.
กช.
กบ.ทบ.
กรม ขส.รอ.
กรม ทพ.36
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กส.ทบ.
กอง พธ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.1รอ.
จบ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.51
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทน.2
ทภ.4
นรด.
ป.6 พัน.16
ป.9 พัน.9
พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
ม.2
ม.6
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.14

วันที่เช็ค : 22 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
68,828.13
627,235.61
3,093.91
596,883.30
51,428.01
119,735.10
274,316.62
557,064.77
233,928.15
989,846.40
160,576.93
561,964.21
26,644.35
215,871.37
113,334.28
329,044.73
194,416.53
245,015.29
1,341,859.85
6,093.38
81,512.83
511,258.42
403,262.58
24,052.77
16,443.86
659,393.30
2,355.75
215,177.32
58,393.48
399,602.29
965,230.30
18,808.15
337,103.68

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234597
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

สาขา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
อรัญประเทศ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
สกลนคร
ตาก
ลําปาง
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
หาดใหญ่
ทุ่งสง
สํานักราชดําเนิน
อุดรธานี
นราธิวาส
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
สกลนคร
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ขอนแก่น
เชียงราย
สุรินทร์
สุรินทร์
ปัตตานี
สํานักราชดําเนิน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สระบุรี
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.32
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.
ร.13 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.153
ร.16 พัน.1
ร.25 พัน.3
ร.29
ร.3
ร.5 พัน.1
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
รร.ขว.ทบ.
รร.ป.ศป.
รร.ม.ศม.
รร.สธ.ทบ.

วันที่เช็ค : 22 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
70,308.83
451,217.21
339,366.15
111,967.59
59,735.65
1,858,310.35
62,867.63
32,603.19
477,745.33
431,882.00
43,640.35
804,049.74
118,934.15
1,738,828.82
452,922.60
803,573.43
1,771,307.26
319,714.28
22,187.83
1,456,769.89
361,627.35
96,396.55
44,843.76
335,644.57
860,385.62
1,223.46
73,174.00
105,384.93
188,222.29
54,534.56
111,811.73
342,707.54
86,074.94

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234597
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

สาขา
ปทุมธานี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สระบุรี
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
ถนนจันทน์
พิษณุโลก
ตราด
ประจวบคีรีขันธ์
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ศซส.สพ.ทบ.
ศบบ.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศม.
ศร.
ส.1พัน.101
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ป.ข.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
รวม 81 หน่วย

วันที่เช็ค : 22 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
468,547.61
272,710.26
1,650,912.32
29,000.28
802,807.06
499,476.38
11,798.67
1,355,891.11
106,668.43
141,760.44
3,380.86
846,888.94
135,029.34
175,478.98
176,316.83
31,176,406.74

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234597
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

สาขา
สนามเป้า
แจ้งวัฒนะ
กาญจนบุรี
นครพนม
สกลนคร
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ดย.ทบ.
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.9
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
รวม 6 หน่วย

วันที่เช็ค : 22 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
192,000.00
60,000.00
118,161.15
120,000.00
146,582.98
250,000.00
886,744.13

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234598
ลําดับ
1

สาขา
เพชรบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.15
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 22 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
150,544.86
150,544.86
32,213,695.73

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234597
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. ตวงทิพย์ ติณเวส
พ.ท. สมดุล สุขาภิรมย์
ร.ท. สมชัย บุญหู ้
ร.ต. วิชชา คะบุศย์
ร.ต. โสภณ ฉวีวรรณ
ร.ต. สรรค์ เลิศธีรกุล
ร.ต. วรกาญจน์ เผ่าชู
ร.ต. สมวงศ์ จันเทศ
จ.ส.ต. บุญญฤทธิC ผอนวล
พ.ต. สุทรรศน์ ล่องวิลยั
ร.อ. นิพนธ์ ไชยฤกษ์
ร.อ. สมพงษ์ ณ นคร
จ.ส.อ. วิโรจน์ สุกนุ่น
จ.ส.อ. ภิรมย์ พุทธปั ญญา
ร.ต. วิชยั เป้ าป่ าเถื#อน
จ.ส.อ.อรรคนิตย์ สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ เครื อวรรณ
จ.ส.อ.ฤาชัย วีระสอน
ร.ต. วสันต์ มุรธา
พ.ต. พงศ์ธร แก้วดวงศรี
จ.ส.อ.บัญชา สุวรรณราช
ร.ต. สุรชัย จิตต์สอิKง
ร.ต.ณัฏฐ์ เมฆกมล
ร.ท.กันยา อิ#มสมบัติ
ร.ท.วีระพัฒน์ นาถฐิติวฒั น์
พ.อ. อนันตชัย อยูแ่ สง
พ.อ. เชนโชค เสี ยงโสภณ
พ.ท. บุญทิKง เมืองแสน
ร.ท. ศุภชัย ศรี ชยั นาท
ร.ต. พิพฒั น์ แสงทอง
จ.ส.อ. สายันต์ มนปราณี ต
จ.ส.อ. นครชัย นรสี ห์
จ.ส.อ. พิพิธ พรหมมาศ

วันที#เช็ค : 22 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03549-70
001-100-2004-02822-02
001-100-2004-10572-05
001-100-2004-06070-12
001-100-2004-06770-57
001-100-2016-00407-53
001-100-2004-01348-44
001-100-2004-12125-56
001-100-2009-00179-04
001-100-2004-08828-99
001-100-2004-11006-77
001-100-2004-13051-11
001-100-2004-00180-78
001-100-2004-07829-97
001-100-2004-01589-50
001-100-2004-06793-92
001-100-2004-08528-98
001-100-2004-10339-59
001-100-2004-08278-10
001-100-2004-02021-63
001-100-2004-03307-67
001-100-2004-02110-00
001-100-2004-02539-18
001-100-2004-00372-04
001-100-2004-02683-54
001-100-2004-08182-83
001-100-2004-02427-90
001-100-2004-03601-66
001-100-2004-00512-77
001-100-2004-03050-26
001-100-2004-00134-44
001-100-2004-01440-72
001-100-2004-02748-32

กช.
กช.
กช.
กช.
กช.
กบ.ทบ.
กรม ขส.รอ.
กรม ขส.รอ.
กรม ทพ.36
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กส.ทบ.
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.1รอ.
จบ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทน.2
ทภ.4
นรด.
นรด.
นรด.
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16

จํานวนเงิน
68,828.13
135,364.32
84,064.77
156,377.15
251,429.37
3,093.91
313,778.67
283,104.63
51,428.01
77,388.80
265,843.61
42,346.30
557,064.77
8,473.01
233,928.15
241,772.27
690,133.73
57,940.40
160,576.93
561,964.21
26,644.35
141,873.28
73,998.09
113,334.28
329,044.73
194,416.53
54,399.89
104,508.38
86,107.02
50,219.84
101,807.08
39,922.21
534,588.68

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234597
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. อัมพร อามาตย์มนตรี
จ.ส.อ. เดชศร คะดิษฐ์
จ.ส.อ. บุญมา กาญจนรัตน์
ส.อ. สิ ทธิชยั ทองสา
ร.ต. ประวิทย์ ลําถึงแสน
ร.ท. เจริ ญ เวชไชโย
ร.ท. ชาลี วิเชียรรัตน์
ร.ต. ศุภชัย โพธิCแก้ว
ร.ต. ชยา จัน# ทอง
จ.ส.อ. สุกนุ หลิมผาสุข
ส.อ. ขจรศักดิC บํารุ ง
ส.ท. สัมฤทธิC คุย้ ทอง
ส.ท. บุญฮาว สุขใจ
ร.ต. ประสิ ทธิC พรหมเดช
จ.ส.ท. เสถียร ลือโฮ้ง
พ.ท. สมเด็จ โคตรประทุม
ส.ต. วันชนะ ใจชื#น
จ.ส.อ. สุเทพ กล่อมประมูล
พ.อ. กฤษดา ทองตําลึง
พ.อ.หญิง จินตนา นะมาตร์
ร.ท. สุจิต บิดา
พ.อ. อนุสรณ์ สุพรรณพันธุ์
พ.อ. ผดุง โพธิCชู
ร.ต. สมศักดิC กลิ#นบุบผา
ร.ต.ถนอมศักดิC พ่วงผลหลาย
จ.ส.อ. อนุพนธ์ ต้นทัพไทย
ส.อ.หญิง สริ ตา จินดาอินทร์
ร.ท. วิชยั มีใหญ่
ร.ต. บุญช่วย อังคตรี รัตน์
ร.ต. อรรถสิ ทธิC แช่มช้อย
จ.ส.อ. ปภัสสร ลมูลมาก
ร.ท. ชวลิต สมตัว
ร.ท. นพนนท์ ศรี อิ#ม

วันที#เช็ค : 22 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04539-61
001-100-2004-06124-76
001-100-2004-08822-24
001-100-2010-00406-25
001-100-2004-01087-06
001-100-2004-01434-35
001-100-2004-09469-66
001-100-2004-03547-85
001-100-2004-06966-36
001-100-2004-10550-03
001-100-2004-03486-23
001-100-2004-02796-06
001-100-2004-06447-76
001-100-2004-07252-11
001-100-2004-02420-19
001-100-2004-01293-74
001-100-2017-00123-51
001-100-2004-06815-73
001-100-2004-03760-60
001-100-2004-11601-92
001-100-2004-04391-10
001-100-2004-00755-41
001-100-2004-04493-84
001-100-2004-03721-70
001-100-2004-10824-50
001-100-2004-07261-68
001-100-2009-00215-09
001-100-2004-00476-45
001-100-2004-00376-39
001-100-2004-12300-66
001-100-2004-08243-72
001-100-2004-01544-13
001-100-2004-05312-05

ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.9 พัน.9
พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
ม.2
ม.6
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

จํานวนเงิน
10,950.25
389,906.67
214,465.12
6,093.38
81,512.83
128,920.87
129,566.13
59,978.68
98,045.26
94,747.48
58,906.93
46,569.95
297,785.70
24,052.77
16,443.86
659,393.30
2,355.75
215,177.32
58,393.48
356,117.69
43,484.60
87,869.90
68,879.64
438,928.45
239,503.34
130,048.97
18,808.15
337,103.68
10,365.36
59,943.47
451,217.21
109,070.67
8,790.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234597
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.ท. สุชาติ จินดาเงิน
จ.ส.อ.มาโนช มงคลศรี
ร.ต. ทวีศกั ดิC จินดาวงศ์
พ.อ. สมนึก ภูนากลม
พ.อ. ณัฏฐชัย วรการเดชา
พ.ต. นเรนทร์ฤทธิC จันใต้
ร.ท. สมชาย อุ่นเรื อน
ร.ต. ละออง วันแสวง
จ.ส.อ. ปวรปรัชญ์ เจริ ญเพชรทรัพย์
จ.ส.อ. ปราชญา คําสวัสดิC
จ.ส.อ. สี หราช สิ ริวรา
พ.ท.หญิง กมลชนก ปรัชญภรณ์
จ.ส.อ. บุญยงค์ ปวงคําใส
จ.ส.ท. พลสี ห์ มาปลูก
พ.อ.ชัชวาลย์ กันยะบุตร
พ.ต. เอกพจน์ พร้อมเพรี ยง
พ.ต. ทรงไพร เพียรภายลุน
ร.อ. พิสูจน์ ศรี สุวรรณ์
พ.อ.(พิเศษ) นบปฎล อุตตนางกูร
ร.ต. ประวิทย์ พึ#งเจียก
จ.ส.อ. นิกร ฉลาดแย้ม
พ.อ. สุพจน์ พุม่ พวง
พ.อ.โสภณ เรื ององอาจ
จ.ส.อ.คูณเมือง โสมี
จ.ส.อ.อนันต์ แสนรัตน์
จ.ส.อ. สุทธิชยั กันหา
จ.ส.อ. สัมฤทธิC ศรี ชาลี
จ.ส.อ.ชัยพล เหมะธุลิน
จ.ส.อ. ไหว เชืKอโชติ
จ.ส.อ. ประสมสร บุญพูล
จ.ส.ท.อนุวตั ิ ฝ่ ายขันธุ์
จ.ส.อ. ชัยวัธน์ หอมตา
ร.อ. ลิขิต หมายมัน#

วันที#เช็ค : 22 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10149-54
001-100-2004-11813-80
001-100-2004-10868-63
001-100-2004-04122-10
001-100-2004-05632-95
001-100-2004-09252-46
001-100-2004-09841-79
001-100-2004-10786-06
001-100-2004-07283-60
001-100-2004-11338-15
001-100-2004-03628-54
001-100-2004-06627-54
001-100-2004-03155-82
001-100-2004-04549-15
001-100-2004-00347-66
001-100-2004-00675-42
001-100-2004-05417-34
001-100-2004-04500-25
001-100-2004-11257-46
001-100-2004-10098-19
001-100-2004-00170-51
001-100-2004-03040-90
001-100-2004-07969-54
001-100-2004-00562-36
001-100-2004-01414-73
001-100-2004-01952-70
001-100-2004-02716-04
001-100-2004-07197-88
001-100-2004-11752-28
001-100-2004-08667-21
001-100-2004-00922-65
001-100-2004-09296-59
001-100-2004-02255-35

มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.151 พัน.3

จํานวนเงิน
221,505.48
111,967.59
59,735.65
207,809.74
883,730.72
220,083.35
187,161.95
126,175.67
233,348.92
62,867.63
32,603.19
408,737.60
66,538.00
2,469.73
431,882.00
43,640.35
118,934.15
804,049.74
1,738,828.82
277,521.69
175,400.91
139,750.20
663,823.23
347,413.20
209,113.88
28,091.42
318,695.30
204,617.83
173,846.62
132,786.01
87,821.89
268,921.11
276,316.96

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234597
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
ร.อ. บริ บูรณ์ พฤฒิสาร
ร.ท. ลอย ธรรมสระ
ร.อ. สุรชาติ ประทุมวัลย์
ร.ท. ธีระชัย สุคาํ ภา
ร.ท. พชร พันธ์ภูทอง
ร.ต. ชาญชัย ผลาผล
จ.ส.อ. สง่า ปานสวี
จ.ส.อ. มานะ สว่างอารมณ์
ส.อ. เกียรติรันทร์ มุขแก้ว
ร.อ. ประยุทธ รอดสุข
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC ทอนฮามแก้ว
ร.ต. วุฒิ ยอดเอียด
ร.ต. ธวัชชัย กฤษณพันธุ์
ร.ท.ไพบูลย์ แสงพล
ร.ท. นิรันดร์ วิวฒั นะ
ร.ต.สมร บุญประคม
จ.ส.อ. อุทยั เอืKอราษฎร์
จ.ส.อ. สมชาย สี ลาขวา
จ.ส.อ. ประมวล จันทะโลลน
จ.ส.อ. ประยุธ พยุงวงษ์
ส.ท.หญิง ณัฏฐณิ ชา ขานทะราชา
ร.ต. ประทิพย์ วิบูลย์ชนม์
ร.ต. กฤตภาส ชัยประโคน
จ.ส.อ. สุทศั น์ ลัน# ก้อง
พ.ท.แสวง ทองเทียม
พ.อ. วัลลภ ใหม่นาเพียง
พ.ท. สุรชัย ผ่องศรี
จ.ส.อ. วิชยั บุญเล็ก
ส.อ. อํานาจ อุ่นจิตร
จ.ส.อ. อัยยะเดช สวนานนท์
ร.ต. วิโรจน์ เรี ยนศรี
จ.ส.อ. อภิชา ปั ถยวงศ์เดชา
พ.ต. สุเทพ บุญทะเล

วันที#เช็ค : 22 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03667-26
001-100-2004-10620-49
001-100-2004-12303-49
001-100-2004-02480-13
001-100-2004-05452-62
001-100-2004-12936-03
001-100-2004-11366-72
001-100-2004-11574-71
001-100-2004-04621-36
001-100-2004-12829-80
001-100-2004-06097-00
001-100-2004-08553-18
001-100-2004-09376-30
001-100-2004-00485-56
001-100-2004-03175-62
001-100-2004-12998-92
001-100-2004-03178-54
001-100-2004-04702-41
001-100-2004-07965-01
001-100-2004-07965-10
001-100-2016-00494-26
001-100-2004-04193-47
001-100-2004-06731-94
001-100-2004-06218-63
001-100-2004-01559-71
001-100-2004-07885-75
001-100-2004-10489-97
001-100-2004-05263-19
001-100-2004-12626-21
001-100-2004-00785-11
001-100-2004-10200-16
001-100-2004-12072-26
001-100-2004-12790-10

ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.153
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.25 พัน.3
ร.25 พัน.3
ร.25 พัน.3
ร.29
ร.3
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รร.ขว.ทบ.
รร.ป.ศป.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.สธ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศบบ.

จํานวนเงิน
3,262.48
40,134.84
22,187.83
1,068,843.20
83,000.36
304,926.33
244,793.80
67,041.54
49,792.01
96,396.55
44,843.76
142,686.70
192,957.87
153,043.64
79,823.35
58,566.06
146,323.17
32,820.07
365,845.51
23,963.82
1,223.46
105,384.93
73,174.00
188,222.29
54,534.56
111,811.73
144,694.72
76,274.21
121,738.61
86,074.94
434,735.40
33,812.21
272,710.26

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234597
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

ชื#อบัญชี
ร.ท. เกรี ยงศักดิC เสื อเลีKยง
ร.ท. ทวีบุญ ทรัพย์ประเสริ ฐ
ร.ท. เจตน์ เนียมแสง
ร.ท. เอนก บุญปกครอง
ร.ท. ไพบูลย์ ช่องสว่าง
ร.ท. สุรพงษ์ เข็มจ้อย
ร.ต. จิรัฏฐ์ นุ่มพิษณุ
จ.ส.อ. ธวัชชัย ช่างทอง
พล.ต. วันชาติ ผลไพบูลย์
พ.อ. ยุทธนา บุญแย้ม
ส.อ. เอกพัน ผ่องแผ้ว
จ.ส.อ. ริ นดี อาจวิชยั
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ดอนเขื#อนสม
จ.ส.อ. ชัยยุทธ พรเพ็ง
จ.ส.อ. สมเกียรติ พันธุ์สุภาพ
จ.ส.อ. บุญช่วย ภักดีจอหอ
จ.ส.อ. วิมล พุม่ พฤกษ์
ร.ต. ทัศ กันตวารี
จ.ส.อ. เชษฐ์ เต่อเอม
จ.ส.อ. ชุมพล เอี#ยมรัศมี
จ.ส.อ. อินทรนนท์ กลัน# พร
ร.ต. สุชาติ บูรณัติ
พ.อ.(พิเศษ) เศกสรรค์ จันทรนิมะ
ร.ท. ประทวน มโนน้อม
ร.ต. วสันต์ รอดจันทร์
ร.ต. บรรจง สี นวน
จ.ส.ท. วีระยุทธ หมื#นนุช

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02091-57
001-100-2004-03148-11
001-100-2004-05889-75
001-100-2004-08616-65
001-100-2004-09238-22
001-100-2004-12249-40
001-100-2004-06280-51
001-100-2004-02263-76
001-100-2004-07727-87
001-100-2004-00012-27
001-100-2007-00490-84
001-100-2004-05782-97
001-100-2004-06836-14
001-100-2004-07071-63
001-100-2004-07879-83
001-100-2004-09397-99
001-100-2004-10698-39
001-100-2004-01944-93
001-100-2004-00056-12
001-100-2004-03215-10
001-100-2004-04681-21
001-100-2004-05896-37
001-100-2004-03097-76
001-100-2004-01973-39
001-100-2004-01477-14
001-100-2004-06559-76
001-100-2004-02442-39

วันที#เช็ค : 22 ม.ค. 61
หน่วย

ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศม.
ศร.
ส.1พัน.101
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ป.ข.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
สส.
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 159 ราย

จํานวนเงิน
159,722.49
193,826.43
122,844.06
103,877.15
506,011.12
466,767.64
97,863.43
29,000.28
802,807.06
499,476.38
11,798.67
71,071.45
186,361.73
51,718.24
163,120.26
622,427.76
261,191.67
106,668.43
86,027.67
55,732.77
3,380.86
846,888.94
135,029.34
116,686.20
59,630.63
151,106.63
24,372.35
31,176,406.74

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234597
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. วรนันท์ แสงเด่น
ส.อ. ขวัญชัย สิ ทธิราช
ส.อ. สัมพันธ์ สุพจน์
ส.อ. สุนทร ทองเฟืK อง
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ จันทานนท์
จ.ส.อ. ธีรยุทธ ทองหล่อ
ส.อ. ธวัชชัย เหลาโชติ
จ.ส.อ. พชรกฤต โสมนัส
จ.ส.ต. ตลอดกาล วงศ์ศรี ทา
ร.ต. ประสิ ทธิC ปราบมาลัย
ร.อ.หญิง ณัฐรพีพร ชัยชุมพร

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 22 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00032-71
001-300-2018-00032-80
001-300-2018-00032-99
001-300-2018-00033-05
001-300-2018-00032-26
001-300-2018-00032-53
001-300-2018-00032-62
001-300-2018-00033-14
001-300-2018-00033-23
001-300-2018-00032-44
001-300-2018-00032-35

ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.9
พล.ร.9
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 11 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234597 170 ราย

จํานวนเงิน
25,000.00
59,000.00
58,000.00
50,000.00
60,000.00
65,161.15
53,000.00
50,000.00
70,000.00
146,582.98
250,000.00
886,744.13
32,063,150.87

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234598
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ. สมศักดิC ฤทธิรงค์วฒั นา

เลขที#บญั ชี
001-100-2007-00440-25

วันที#เช็ค : 22 ม.ค. 61
หน่วย

มทบ.15
รวม เงินอทบ.ฝาก 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234598 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 171 ราย

จํานวนเงิน
150,544.86
150,544.86
150,544.86
32,213,695.73

