หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234600
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
พญาไท
สระบุรี
ปราจีนบุรี
สระบุรี
ชุมพร
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กบ.ทบ.
พบ.
ม.1 พัน.17 รอ.
มทบ.12
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
ร.25 พัน.1
ร.9
สลก.ทบ.
สส.
รวม 9 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
1,172,413.42
447,841.04
2,669,619.20
82,219.92
133,586.28
108,156.59
2,042,645.82
224,920.02
317,711.86
7,199,114.15

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234600
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
กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สํานักราชดําเนิน
พญาไท
กระทุ่มแบน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ศรีย่าน
สนามเป้า
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พญาไท
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กระทรวงกลาโหม
พญาไท
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กองพันป้องกันฐานบิน
ขกท.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
นรด.
พบ.
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.1
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.ป.ศป.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
รร.การบินทหารบก
รร.ป.ศป.
รร.สร.พบ.
ศบบ.
ศป.
ศศท.
สพธ.
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม 32 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
5,101.00
1,700.85
13,773.00
3,584.86
11,455.33
5,567.00
3,071.00
3,963.77
5,924.00
3,057.00
3,484.31
1,724.79
3,477.00
9,766.58
9,551.00
5,216.79
13,418.00
600.00
3,057.00
3,114.00
1,911.00
28,280.00
4,081.00
2,484.00
7,145.00
5,371.00
7,282.00
5,164.49
16,121.00
7,343.00
3,518.00
3,821.00
203,128.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234600
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
น่าน
ระนอง
กาญจนบุรี
เสนานิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุดรธานี
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
เลย
เลย
ตาก
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
สนามเป้า
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ชุมพร
อุตรดิตถ์
ลพบุรี
นครนายก
สระบุรี
นครศรีธรรมราช
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
เชียงใหม่
บุรีรัมย์
มหาสารคาม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
บชร.2
ป.9
พัน.ขส.23 บชร.3
มทบ.21
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพศ.3
รร.จปร.
รร.ม.ศม.
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศร.พัน.2
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ม.ค.

วันที่เช็ค : 24 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
63,000.00
170,000.00
30,000.00
293,664.03
91,371.83
147,174.35
60,000.00
34,874.72
140,000.00
58,881.06
132,837.62
184,294.86
90,782.01
398,000.00
73,588.00
291,866.24
45,326.23
200,000.00
89,000.00
150,000.00
60,000.00
87,327.92
42,000.00
174,138.85
695,952.88
196,000.00
87,497.44
100,000.00
118,169.99
35,125.08
234,267.91
300,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234600
ลําดับ
34
35
36
37

สาขา
ฮอด
ยะลา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 37 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 24 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
67,000.00
244,504.42
69,131.26
536,498.33
5,892,275.03
13,294,517.95

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234600
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

ชื#อบัญชี
พ.อ. วีระศักดิ: เผ่าเมือง
พ.อ.(พิเศษ) ตระกูล ฟูเจริ ญยศ
ร.อ. สุเทพ ไชยโย
ร.ท. สมจิตร พิณโย
ร.ท สุบิน แย้มประดิษฐ์
ร.ท. สมชาย โดดยิมH
ร.ท. ปราโมทย์ เกิดสมบูรณ์
จ.ส.อ. สํารวม เยาวกูล
จ.ส.อ. สุพรัตน์ ขจรภพ
จ.ส.อ. สุรเดช ยียากุล
จ.ส.อ. เสนอ คินิมาน
จ.ส.อ. อินทร์เขียน สังข์สอาด
จ.ส.อ. ทวี สิ งหเสนี
พ.ท. สุใจ อํานาจศิลป์ เจริ ญ
พ.ท. เอกรัชช์ ศรี ดามาตย์
จ.ส.ท. กล้า ศรี ประชา
ส.อ. ศรชัย ภู่แก้ว
ส.อ. ฉัตรชัย แก้วนาขา
ร.อ. สาธร สมดี
ร.ท. ฐาปนพงศ์ กาอุทยั
ร.ต. ชุติเดช ช่างเจริ ญ
จ.ส.อ. ธวัช ดีคาํ
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ: กรรณรัตน์
พล.ท. ณรงค์ศกั ดิ: อัมรานนท์
ร.ท. บุญชู ม่วงสนิท
ร.ต. สมาน สุริยะ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-04417-80
001-100-2004-04794-19
001-100-2004-07041-75
001-100-2004-03351-33
001-100-2004-07042-27
001-100-2004-09910-63
001-100-2004-10479-07
001-100-2004-07040-96
001-100-2004-07589-09
001-100-2004-07589-27
001-100-2004-07590-05
001-100-2004-07591-75
001-100-2004-10475-09
001-100-2004-02662-13
001-100-2004-05418-04
001-100-2007-00315-44
001-100-2009-00294-22
001-100-2009-00294-95
001-100-2004-06601-54
001-100-2004-03579-22
001-100-2004-00574-57
001-100-2004-08440-48
001-100-2004-12588-77
001-100-2004-03545-36
001-100-2004-05291-12
001-100-2004-11532-62

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 61
หน่วย

กบ.ทบ.
พบ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
มทบ.12
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
สลก.ทบ.
สส.
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 26 ราย

จํานวนเงิน
1,172,413.42
447,841.04
160,839.89
329,637.64
144,721.37
151,852.45
132,375.85
866,680.84
63,611.22
148,769.23
24,871.53
605,357.73
40,901.45
82,219.92
133,586.28
51,046.93
35,051.88
22,057.78
290,591.22
1,394,991.63
208,955.42
138,477.98
9,629.57
224,920.02
87,638.11
230,073.75
7,199,114.15

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234600
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.หญิง ดวงฤดี กิตติยทุ ธโยธิน
จ.ส.อ. สุนทร โพธิ:ทอง
ร.ท. ภัทร โจวเจริ ญตระกูล
จ.ส.อ. ปฏิวตั ิ เปลี#ยนขํา
จ.ส.ท. สุนทร เสื อกลับ
ส.อ. ยุทธศักดิ: เพียรเจริ ญ
จ.ส.อ.เอกราช พรหมอักษร
จ.ส.อ. มนตรี มงคล
จ.ส.ท. อัครพล ประดิษฐ์ผล
ร.ต. ธวัชชัย ทองอินทร์
จ.ส.อ. จันที โสดี
จ.ส.อ. ปณิ ธิ เอมสมบุญ
จ.ส.อ. สากล วงษ์เนตร
ส.อ. ดาราศักดิ: ชุ่มจิตร
ส.อ. โชติมนั ต์ พันธ์เขียน
จ.ส.อ. ศราวุฒิ อุ่นเจริ ญ
จ.ส.อ. ชานนท์ เนียมแดง
ส.อ. ปนิธิ เนสราช
จ.ส.อ. นิมิตร ผ่องภิญโญ
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง หอมจันทร์
พ.อ. ปกิจจ์ แสงสว่าง
พ.อ.หญิง ยุพาภรณ์ กริ นชัย
ร.ต. ทองหยุด พูลสงค์
จ.ส.อ. ปั ญญา คํHาคูณ
จ.ส.อ. พิสุทธิพงศ์ แสงสุวรรณ
จ.ส.อ. รัชตพล บุญเพ็ชร์
ส.อ. ชาญณรงค์ มณี วงษ์
ส.ต. ศรายุทธ บุญล้วน
ส.อ. ธีรวุฒิ วิลามาศ
จ.ส.ต. วชิระ ยิง# พงษ์
ส.อ. วรุ พล ประชุมแดง
ส.อ. อิสระ กุลาชัย
ส.อ. นริ ศกรณ์ วารสนาม

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00760-34
001-101-2012-00059-57
001-101-2014-00127-42
001-101-2007-00108-87
001-101-2016-00109-55
001-101-2005-00553-69
001-101-2005-01160-22
001-101-2015-00131-66
001-101-2017-00294-39
001-101-2017-00305-87
001-101-2009-00173-92
001-101-2009-00381-19
001-101-2012-00277-55
001-101-2017-00277-14
001-101-2017-00295-90
001-101-2015-00066-16
001-101-2017-00295-27
001-101-2014-00001-45
001-101-2004-00465-11
001-101-2017-00296-24
001-101-2006-01077-40
001-101-2006-01077-86
001-101-2005-00278-61
001-101-2016-00208-64
001-101-2017-00289-44
001-101-2017-00307-18
001-101-2015-00221-91
001-101-2005-00828-95
001-101-2017-00298-91
001-101-2015-00222-25
001-101-2009-00481-52
001-101-2017-00303-92
001-101-2017-00304-62

กร.ทบ.
กองพันป้ องกันฐานบิน
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
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.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
นรด.
นรด.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
5,101.00
1,700.85
2,293.00
7,641.00
1,559.00
2,280.00
1,107.64
1,663.22
814.00
1,271.16
420.17
1,911.00
4,012.00
1,930.00
1,911.00
1,745.00
1,911.00
1,911.00
900.00
2,171.00
71.01
25.53
71.23
1,911.00
1,094.00
791.00
1,911.00
1,911.00
2,102.00
3,057.00
1,911.00
1,573.31
1,724.79

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234600
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. สมคิด สละคต
จ.ส.ต. วชิรวิชญ์ วัฒนพุทธิกลุ
จ.ส.อ. ถาวร ขาวจุย้
จ.ส.อ. เสริ มพงษ์ จงภักดี
จ.ส.อ. ปิ ยะ สังข์ทอง
จ.ส.อ. ดารากร มีบุญพอ
จ.ส.อ. ณัฎฐกิตติ: ปลืHมพันธุ์
จ.ส.อ. สุชาติ ศรี เมือง
จ.ส.ต. อรรถชัย อยูเ่ ย็น
ส.ท. ทวีพล ขุนแสน
ร.ท. พงษ์มิตร เมธีพิริยะ
จ.ส.อ. อํานวย คิดซื#อ
ส.อ. เชวงศักดิ: แก้วอนันต์
ส.อ. พัฒราวุฒิ ฉายขุนทด
พ.ต.หญิง อริ สา ดีเลิศตระกูล
จ.ส.อ. ไมตรี อ้นพา
จ.ส.อ. วรเทพ พรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วินนั ท์ ศรี มงคล
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ: กันมหา
จ.ส.อ. สําราญ อ่วมชื#น
จ.ส.อ. ประสาท จันทร์อ่อน
จ.ส.ท.หญิง นันธิภา อู่ศิลา
พ.ท. นิพนธ์ กรรณแก้ว
ส.อ.หญิง ศิริรัศมิ: ทรัพย์เขตร์
จ.ส.อ. สราวุฒิ โคมลอย
พ.ท. สุขมุ พันละภะ
พ.ต. ศิริ เทพอาสน์
จ.ส.อ. สุเทพ ถนอมวัฒนา
จ.ส.อ.หญิง ภัทรี ยา พันธุ์เพิ#มพูน
พ.อ.(พิเศษ) เชาวน์โรจน์ สอโส
จ.ส.อ. เชาวลิตร ขวัญวงษ์
จ.ส.ท. ฐานกรณ์ ทองดี
พ.อ. สัญญพงศ์ ญาณธนพงศ์

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00139-36
001-101-2004-00240-05
001-101-2005-01057-25
001-101-2007-00610-49
001-101-2010-00376-39
001-101-2005-00233-42
001-101-2008-00412-02
001-101-2017-00303-74
001-101-2017-00303-65
001-101-2017-00303-56
001-101-2010-00375-23
001-101-2007-00043-81
001-101-2014-00154-57
001-101-2014-00470-49
001-101-2008-00925-43
001-101-2005-00552-44
001-101-2006-00437-07
001-101-2006-00773-33
001-101-2007-00071-66
001-101-2015-00212-35
001-101-2016-00377-94
001-101-2016-00266-37
001-101-2011-00143-18
001-101-2016-00339-65
001-101-2014-00301-46
001-101-2015-00138-01
001-101-2005-00224-68
001-101-2016-00009-67
001-101-2017-00304-71
001-101-2014-00374-31
001-101-2017-00064-56
001-101-2016-00045-83
001-101-2010-00636-16

พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.ป.ศป.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.การบินทหารบก
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
ศบบ.
ศบบ.
ศป.
ศศท.

จํานวนเงิน
3,477.00
4,092.58
2,866.00
2,808.00
9,551.00
5,216.79
7,756.00
1,745.00
1,987.00
1,930.00
600.00
3,057.00
3,114.00
1,911.00
2,484.00
2,884.00
2,178.00
14,326.00
3,057.00
908.00
1,163.00
1,280.00
2,094.00
1,987.00
2,484.00
2,388.00
4,757.00
4,929.00
442.00
3,200.00
4,082.00
5,164.49
4,623.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234600
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื#อบัญชี
ร.อ. สนธนา เสาสูง
ร.ท. เรื องศักดิ: ครู บา
จ.ส.อ. ประพันธ์ ไพฑูรย์
พ.ต.กฤษณ์ ทองยัง
จ.ส.อ. วรวัชร์ สุภาพญาณ
ส.ท. ชนพล วิศาลภัทร
จ.ส.อ. มนตรี บุญส่ง
จ.ส.อ. คทาวุฒิ รักสกุล
พ.ท.หญิง สิ ริยากร เกืHอสกุล

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00730-71
001-101-2009-00431-66
001-101-2010-00051-80
001-101-2005-01220-05
001-101-2007-00807-98
001-101-2017-00303-38
001-101-2007-00750-51
001-101-2009-00072-98
001-101-2005-00085-65

ศศท.
ศศท.
ศศท.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สสน.บก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 75 ราย

จํานวนเงิน
3,744.00
3,952.00
3,802.00
3,840.00
1,535.00
1,968.00
2,866.00
652.00
3,821.00
203,128.77

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234600
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.ท. วศิน สมงาม
ส.อ. ธีระศักดิ: อินไหม
จ.ส.อ. อุเทน เทียมปาน
ส.อ. เขตขันธ์ ศรี อินทร์สุทธิ:
พ.อ. ทวีป วชิรเกียรติ
จ.ส.อ. อดิรุตย์ รังสี บุตร
ร.ต. พิชยั พุม่ ใบศรี
จ.ส.อ. ราชพงศ์ สี ทองนาค
ร.อ. ปิ ยพงษ์ คํากันหา
จ.ส.อ. สัญชัย แฝงทรัพย์
ส.ต. รัฐเดี#ยว กาสิ งห์
จ.ส.อ. อนุสรณ์ แสนดา
จ.ส.อ. สมชาย ขอจิตต์
จ.ส.อ. อาทิตย์ เกษสาลี
ส.ท. สุรินทร์ บัวป้ อม
จ.ส.อ. ภูมิจกั ขณ์ ภูมูล
จ.ส.อ. วศิน สุคนธมณี
จ.ส.อ. สนัน# มาน้อย
ส.อ. ประกฤษฎิ: มาน้อย
ร.ต. เกษม วรรณสาคร
จ.ส.อ. สมาน เอีHยวถาวร
ส.อ. สุเชษฐ์ หาสูงเนิน
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ: นุ่นสป
จ.ส.อ. ไพบูลย์ อิ#มสมบัติ
จ.ส.อ. วิโรจน์ ราชณรงค์
จ.ส.อ. สุวรรณ จันมา
จ.ส.ท. พัสสรร ขวัญตา
พ.อ.หญิง อัญพัชร์ คงวัฒนานันทน์
จ.ส.อ. เทวราช แก้วชาติ
จ.ส.อ. พริ สรไรวินท์ เจียรมาศ
จ.ส.อ. เจษฎา วิเชนสวัสดิ:
ส.อ. ปิ ยะชาติ อามาตร
ร.ท. นํHามนต์ เหมาะสิ งห์

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00037-76
001-300-2018-00035-72
001-300-2018-00038-82
001-300-2018-00038-19
001-300-2018-00038-37
001-300-2018-00037-67
001-300-2018-00041-91
001-300-2018-00036-88
001-300-2018-00037-30
001-300-2018-00036-06
001-300-2018-00039-07
001-300-2018-00037-49
001-300-2018-00038-55
001-300-2018-00039-16
001-300-2018-00039-34
001-300-2018-00035-54
001-300-2018-00036-60
001-300-2018-00036-33
001-300-2018-00038-00
001-300-2018-00039-89
001-300-2018-00039-70
001-300-2018-00036-42
001-300-2018-00038-91
001-300-2018-00035-90
001-300-2018-00037-58
001-300-2018-00039-25
001-300-2018-00038-64
001-300-2018-00037-85
001-300-2018-00037-12
001-300-2018-00038-46
001-300-2018-00035-81
001-300-2018-00036-51
001-300-2018-00037-03

กรม ทพ.32
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
บชร.2
ป.9
พัน.ขส.23 บชร.3
มทบ.21
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ:
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพศ.3
รร.จปร.
รร.ม.ศม.
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ส.1พัน.102

จํานวนเงิน
100,000.00
63,000.00
170,000.00
30,000.00
293,664.03
91,371.83
147,174.35
60,000.00
140,000.00
34,874.72
58,881.06
70,000.00
114,294.86
132,837.62
90,782.01
300,000.00
98,000.00
64,939.72
8,648.28
231,866.24
60,000.00
45,326.23
200,000.00
89,000.00
150,000.00
60,000.00
87,327.92
42,000.00
174,138.85
695,952.88
100,000.00
96,000.00
100,000.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234600
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สอาดรอด
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ปานธูป
จ.ส.อ. ชุมพล ว่นเครื อ
ร.ท. ศิริศกั ดิ: ปั กกาสาร
ส.อ. นัธทวัฒน์ แสงแก้ว
พ.ท. สุมิสก์ วรวงศ์
จ.ส.ท. วุฒิพงศ์ แก้วสว่าง
จ.ส.อ. วันสุริยา วันอารยวงศ์
พ.อ.(พิเศษ) ชัยฤทธิ: แก้วสอาด
พ.อ.(พิเศษ) สุเมธ เจียมศรี มงคล

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00038-28
001-300-2018-00040-12
001-300-2018-00036-97
001-300-2018-00036-24
001-300-2018-00036-15
001-300-2018-00036-79
001-300-2018-00038-73
001-300-2018-00037-21
001-300-2018-00035-63
001-300-2018-00037-94

ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 43 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234600 144 ราย
รวมสัง# จ่ายทัHงหมด 144 ราย

จํานวนเงิน
87,497.44
118,169.99
35,125.08
144,267.91
90,000.00
300,000.00
67,000.00
244,504.42
69,131.26
536,498.33
5,892,275.03
13,294,517.95
13,294,517.95

