หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาขา
อุตรดิตถ์
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพไทย
ย่อยถนนสรงประภา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เตาปูน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
อรัญประเทศ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
เชียงราย
พิษณุโลก
นครนายก
ลําปาง
ลพบุรี
เชียงราย
มหาสารคาม
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ป.21 พัน.20
ป.72 พัน.723
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.7
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
พัน.สร.13
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
รพศ.4 พัน.2
รร.จปร.
ร้อย.ฝรพ.3
ศฝยว.ทบ.
สง.สด.จว.ช.ร.
สง.สด.จว.ม.ค.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 21 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
83,811.84
108,626.47
33,623.65
416,453.69
925,961.57
187,590.79
75,585.04
1,623,429.13
247,118.11
78,653.16
66,508.00
333,533.50
498,632.19
4,791.04
3,724,917.20
165,602.64
76,227.88
33,999.44
222,105.24
145,885.29
324,290.77
9,377,346.64

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30012562
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
สระแก้ว
ราชบุรี
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
สุราษฎร์ธานี
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
สุราษฎร์ธานี
สระแก้ว
อรัญประเทศ
สระแก้ว
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
อรัญประเทศ
ราชบุรี
ศรีย่าน
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กคช.กช.
กช.
กรม ทพ.13
ช.21
ช.พัน.51
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ส.ฏ.
บ.จทบ.ส.บ.
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.16
พล.ร.6
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.25
ร.25 พัน.3
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
รร.ช.กช.
รร.ส.สส.
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ลว.ไกลที่ 6
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
1,911.00
13,777.69
5,840.00
1,700.00
10,845.68
8,784.47
5,389.00
8,898.00
1,804.69
6,243.77
300.00
1,300.00
6,385.00
7,259.00
16,146.00
14,567.00
20,776.29
9,936.00
5,731.00
200.00
16,875.09
12,092.00
3,313.00
22,982.00
1,300.00
64.22
4,890.27
7,145.00
2,866.00
7,642.00
1,276.01
62.65
5,685.18

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30012562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขา
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
ถนนจันทน์
ถนนจันทน์
ถนนจันทน์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ส.1
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
สส.
รวม 42 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
4,121.00
65.76
65.76
24.25
65.76
3,266.79
65.76
13,947.00
7,642.00
263,252.09

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30012562
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
นครราชสีมา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครราชสีมา
ระนอง
เตาปูน
ราชบุรี
นครราชสีมา
พัทลุง
สนามเป้า
ทุ่งสง
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
ราชบุรี
สนามเป้า
ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปากช่อง
หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
น่าน
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ปัตตานี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.49
ขส.ทบ.
ช.11 พัน.602
ช.2 พัน.202
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
บชร.4
ป.4
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.16
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
พล.พัฒนา 1
พล.ม.2 รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.บ.2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.41
ม.2 พัน.15
ม.3
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
124,062.78
190,448.84
197,053.24
114,000.00
88,395.72
120,000.00
247,479.28
148,726.46
100,000.00
100,000.00
130,000.00
388,674.03
515,904.22
100,000.00
106,802.55
100,000.00
102,559.62
126,714.88
95,307.10
173,736.11
120,959.96
167,836.47
1,088,308.52
328,342.12
100,840.47
63,742.24
66,000.00
210,000.00
150,000.00
130,343.33
107,326.69
107,667.31
46,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30012562
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
ลพบุรี
ชลบุรี
สุรินทร์
น่าน
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
นราธิวาส
ยะลา
ยโสธร
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ราชบุรี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
เตาปูน
ปราณบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
เตาปูน
สุราษฎร์ธานี
กระทุ่มแบน
ปัตตานี
ปัตตานี
สนามเสือป่า
กาญจนบุรี
กําแพงเพชร
เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.111 พัน.2
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.4
ร.5 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย บ.พล.ร.6
ร้อย.ฝรพ.4
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ส.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
200,000.00
78,168.18
99,071.06
90,751.55
71,794.71
100,000.00
150,000.00
98,481.54
162,000.00
150,000.00
60,000.00
115,000.00
212,572.60
74,042.95
101,367.27
43,917.73
242,030.08
58,339.09
118,778.87
331,954.30
210,000.00
509,949.82
126,089.18
108,273.79
478,532.76
109,117.34
130,000.00
100,266.52
133,356.66
240,000.00
85,913.16
466,170.80
140,774.71

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30012562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75

สาขา
ตรัง
นครราชสีมา
ปทุมธานี
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
อุทัยธานี
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.ท.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.อ.น.
สส.
รวม 75 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 30 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
153,464.49
67,933.33
217,000.00
190,289.44
74,654.21
133,003.49
127,000.00
40,000.00
12,457,291.57
22,097,890.30

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30012562
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. สุเทพ ไทยทอง
ร.ต. สุรพล ปลื>มประสงค์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ สลุงชม
ร.ท. สมบูรณ์ ศรี หนู
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ขันธวิธิ
จ.ส.อ. มนัส สังข์จุย้
จ.ส.อ. มงคล สุริยะ
ร.ท. สุขเกษม ศิลลา
พ.ต. ศักริ นทร์ มัง# มี
ร.ท. วัลลภ เนตรน้อย
พ.อ. ชัยนันท์ ศิลปชัย
พ.อ. ธรรมเสถียร โรหิ ตเสถียร
พ.ท. นุกลู แถมจําเริ ญ
ร.ท. บัณฑิต พัชรเมธีกลุ
ร.ท. นริ นทร์ ผ่องฤกษ์
ร.ต. มานิตย์ ทองศิริ
พ.ท. สหบวร ด้วงรักษา
ร.ท. ชุมพร แพนลา
พ.อ.(พิเศษ) ชวลิต เอี#ยมสอาด
ร.ท. ประยูร ผจญกล้า
ร.ท. ไมตรี พินิจ
ร.ท. ทรงเดช กิตติรัตน์
ส.ท. ภูวภัทร ไชยรบ
พล.ท. ปราโมทย์ ว่านเครื อ
พล.ท. คเชนทร์เทพ อาจิตปุญโญ
พล.ต. เรวัต ถนอมศักดิO
จ.ส.อ.ครรชิต หายโศรก
พ.อ. พิเชษฐ เยาวรัตน์
ส.ท. ธิติพล วัตตะกุมาร
จ.ส.อ. ธีรเดช แสนทะวงศ์
พล.ต. สายัน ทัศศรี
พล.ต.หญิง ภริ ตพร ทรงศิลป์
ร.ท. เชาวลิต ลีรัตนชัย

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10435-58
001-100-2004-01625-64
001-100-2004-06058-83
001-100-2004-02185-99
001-100-2004-01109-78
001-100-2004-01110-01
001-100-2004-08572-82
001-100-2004-04468-00
001-100-2004-10216-35
001-100-2004-02990-17
001-100-2004-02082-46
001-100-2004-09643-24
001-100-2004-09875-10
001-100-2004-03622-07
001-100-2004-09874-59
001-100-2004-03962-86
001-100-2004-00434-45
001-100-2004-11662-20
001-100-2004-01771-77
001-100-2004-11497-64
001-100-2004-08589-62
001-100-2004-10786-97
001-100-2014-00292-93
001-100-2004-02111-07
001-100-2004-02375-03
001-100-2004-09833-56
001-100-2004-06054-94
001-100-2004-05115-02
001-100-2015-00554-46
001-100-2004-01936-52
001-100-2004-10982-66
001-100-2004-04663-09
001-100-2004-03271-89

ป.21 พัน.20
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
พัน.สร.13
พัน.สร.13
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
รพศ.4 พัน.2
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
ร้อย.ฝรพ.3
ศฝยว.ทบ.
สง.สด.จว.ช.ร.
สง.สด.จว.ม.ค.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
83,811.84
43,784.60
64,841.87
33,623.65
106,991.76
78,052.93
231,409.00
925,961.57
36,860.02
150,730.77
268,373.69
708,198.16
59,772.51
515,813.28
71,271.49
75,585.04
247,118.11
78,653.16
66,508.00
333,533.50
214,307.71
284,324.48
4,791.04
294,283.27
1,772,753.66
1,657,880.27
165,602.64
76,227.88
33,999.44
222,105.24
212,161.63
145,885.29
45,888.69

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30012562
ลําดับ
34

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธนภัทร พุฒซ้อน

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10861-00

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62
หน่วย

สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 34 ราย

จํานวนเงิน
66,240.45
9,377,346.64

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30012562
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. ปุณณวิช กลิ#นนิรัญ
พ.อ.(พิเศษ) สุมนชัย สานุสนั ต์
พ.อ. วิทยา ศรี ล> าํ
จ.ส.อ. ฐกฤต เหมือนฤทธิO
ร.ต. ไพโรจน์ บุญนาค
ร.ต. ภาสกร แก้วบูชา
จ.ส.อ. ภาคภูมิ สร้อยอากาศ
จ.ส.อ. สมภพ วงเวียน
จ.ส.ต. ทศพล พลงาม
จ.ส.อ. สุทธี อังคณิ ต
ร.ต. ประวิทย์ ติระการ
จ.ส.อ. สมศักดิO แสงจันทร์
ร.ต. พนมกร นุ่มกลิ#น
ร.ต. นพดล สุขเกษม
ร.ท. ธนสพัฒน เจิมขุนทด
ร.ท. ปราโมทย์ อ่อนมิ#ง
ร.ท. สมหมาย ภาวะโคตร
จ.ส.อ. สมศักดิO จอมเลิศ
จ.ส.อ. เรวัตร แสงพร
ส.อ. ปิ ยวัฒน์ หมู่เมี#ยง
ส.อ. กิตติศกั ดิO ทองทวี
ส.อ. พงษ์พฒั น์ บุญหู ้
ร.ต. พงษ์ศิริ บัวขาว
จ.ส.อ. นรัตน์ วงศ์สอน
จ.ส.อ. ชาญชัย ญาวงศ์
จ.ส.อ. รณกร สุวรรณกูฎ
จ.ส.อ. ศักดิOชาย สมสะอาด
พ.ต. แสงอาทิตย์ สารบาล
ร.อ.ชวลิต ธนะโชติ
พ.ท. อุทิศ พุม่ ทอง
จ.ส.อ. รณศักดิO ดีพราหมณ์
จ.ส.อ. สุริยา บุศพันธ์
ร.ต. วิทยา ฝอยทอง

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00268-02
001-101-2011-00262-52
001-101-2018-00252-65
001-101-2005-00304-49
001-101-2010-00399-29
001-101-2010-00521-06
001-101-2012-00364-61
001-101-2016-00323-73
001-101-2012-00022-97
001-101-2017-00050-04
001-101-2006-00635-25
001-101-2007-00039-84
001-101-2018-00203-76
001-101-2018-00204-19
001-101-2016-00102-47
001-101-2018-00203-67
001-101-2019-00004-41
001-101-2008-00814-95
001-101-2018-00222-86
001-101-2018-00252-56
001-101-2019-00005-11
001-101-2019-00005-48
001-101-2019-00001-59
001-101-2004-00092-91
001-101-2004-00148-22
001-101-2007-00363-35
001-101-2010-00049-96
001-101-2017-00294-02
001-101-2004-00305-10
001-101-2014-00300-94
001-101-2018-00268-75
001-101-2019-00005-66
001-101-2018-00221-70

กคช.กช.
กช.
กช.
กช.
กช.
กช.
กช.
กช.
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.6 ร้อย 1
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ส.ฏ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.จทบ.ส.บ.
ป.6 พัน.106

จํานวนเงิน
1,911.00
318.69
2,001.00
2,827.00
628.00
1,086.00
4,203.00
2,714.00
2,210.00
3,630.00
300.00
300.00
400.00
700.00
3,821.00
500.00
29.59
2,770.00
1,745.00
1,911.00
58.83
10.26
302.47
4,088.00
4,394.00
2,675.00
2,714.00
5,642.00
3,256.00
1,804.69
3,950.41
2,293.36
300.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30012562
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. ธวัชชัย สายเสมา
จ.ส.อ. ศราวุฒิ มีทรัพย์
ร.ท. สุรศักดิO พิมพ์ตรา
ร.ต. สมนึก วิชยั รัมย์
ส.อ. ทนงศักดิO ซ้ายสนาม
ร.ต. ชยุต วงษาไฮ
ร.ต. รัฐเขตต์ รัชธานี
จ.ส.อ.สมชาย ชมเชย
จ.ส.อ. ศุภชัย ดวงเพชรแสง
จ.ส.ต. สุภาพชาย ไพศาล
ส.อ. ศิวกรณ์ ปะนามเก
พ.ต. สุรพล ศรี โรจน์
ร.ต. ปราโมทย์ นาดี
จ.ส.อ. อุทยั นามวี
ส.อ. อภิชาติ มุขพรหม
จ.ส.อ. ชุมพล ลุผล
พ.ท. ไตรรงค์ พุม่ พูน
จ.ส.อ. สมหมาย มงคล
จ.ส.อ. ปิ ยวัฒน์ สิ นธุชาติ
ส.อ. เจษฎาพงษ์ ระวิโรจน์
ส.อ. มนตรี เสนาะเสี ยง
ร.ท. สุวทิ งอกจันทึก
ส.ต. จีระวัต แดงสว่าง
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิO ศรี ชื#น
ส.อ. สุรศักดิO ศิริเย็น
ส.อ. มนูญ พลอาษา
ส.อ. อาณัฐ ศรี จาํ นงค์
ส.อ.ประสิ ทธิO ผลาเลิศ
จ.ส.อ.สุวรรณรัตน์ เขื#อนขันธ์
ส.อ. พรชัย ธรรมศรี
ส.อ. วิสิฐศักดิO เชื>อบุญจันทร์
จ.ส.อ. ธนิต รุ จิรางกูร
จ.ส.อ. สมปราชญ์ อารี ย ์

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00310-05
001-101-2004-00085-93
001-101-2004-00116-49
001-101-2005-01439-10
001-101-2004-00351-08
001-101-2004-00093-89
001-101-2004-00259-16
001-101-2004-00162-55
001-101-2004-00241-20
001-101-2017-00052-26
001-101-2019-00001-31
001-101-2004-00301-67
001-101-2004-00231-67
001-101-2004-00320-86
001-101-2004-00102-06
001-101-2004-00126-39
001-101-2008-00926-77
001-101-2007-00209-54
001-101-2018-00266-35
001-101-2018-00266-44
001-101-2018-00266-53
001-101-2008-00624-27
001-101-2018-00266-71
001-101-2004-00282-69
001-101-2004-00156-45
001-101-2015-00299-36
001-101-2019-00001-95
001-101-2004-00278-26
001-101-2004-00333-31
001-101-2017-00153-93
001-101-2018-00270-32
001-101-2007-00415-77
001-101-2009-00044-40

ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
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.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.25
ร.25

จํานวนเงิน
700.00
600.00
6,285.00
100.00
7,259.00
4,222.00
3,821.00
3,630.00
1,100.00
2,675.00
698.00
2,300.00
5,952.00
4,200.00
1,815.00
300.00
20,776.29
3,630.00
2,484.00
1,911.00
1,911.00
5,731.00
200.00
5,158.00
5,578.00
1,957.40
4,181.69
3,305.00
8,787.00
2,522.00
791.00
3,534.00
3,687.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30012562
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
จ.ส.อ. รังสรรค์ เรื องธรรม
จ.ส.อ. สุริยา ช่างไม้
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เพชรเศษ
ส.อ. ณัฐวุธ ทองมี
ส.อ. วิษณุ หลงสะ
ร.ท. พรสิ ทธิO พรหมเพชรนิล
ร.ต. บุญญา มณี อ่อน
จ.ส.อ.หญิง พรทิพย์ แพงศรี
จ.ส.อ. เรื องศักดิO ครุ ธไทย
จ.ส.ต. สกลรัฐ เปลี#ยนโพธิO
ร.ต.การัณยภาส วงษ์เวทย์
จ.ส.อ. ประจวบ จันทร์กระจ่าง
จ.ส.อ. ฉัตรเพชร ขวัญทองห้าว
ส.อ. พรชยุตม์ บุบผาวัลย์
ส.อ. บัญชา ทรงฤทธิO
จ.ส.อ. เฉลิมพล ครุ ฑดํา
ร.ต. เด่นชัย ณรงค์ฤทธิO
จ.ส.อ. ดนัยศักดิO ถาวงค์
จ.ส.อ. ประยงค์ จุย้ ใจเหิ ม
จ.ส.อ. ประยงค์ จุย้ ใจเหิ ม
ร.ท. ณรงค์ชยั ศรี ฉายา
จ.ส.อ. บุญสื บ สิ งหนพ
ร.ต. ไพศิลป์ ไชยขันธ์
จ.ส.ต. เทิดภูมิ ส่งเสริ ม
จ.ส.อ. ขจรศักดิO ช่วยเหลือ
ร.ต. ถาวร ภู่ทอง
จ.ส.ต. อดุลย์ เสมือนโพธิO
จ.ส.อ. นิพนธ์ เสาวภา
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิO นามวงษ์
ส.อ. ภานุพงศ์ เสาทน
ส.อ. บุญเลิศ กลางนอก
พ.ต. ศุภเสฏฐ์ มูลสาร
จ.ส.อ. บัณฑิต ฟองลม

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2013-00467-77
001-101-2016-00130-31
001-101-2018-00257-97
001-101-2014-00235-71
001-101-2016-00014-25
001-101-2018-00214-63
001-101-2008-00636-11
001-101-2019-00005-02
001-101-2018-00267-69
001-101-2016-00076-05
001-101-2007-00152-17
001-101-2012-00418-34
001-101-2018-00270-87
001-101-2004-00184-66
001-101-2016-00342-38
001-101-2016-00083-94
001-101-2007-00204-31
001-101-2014-00004-00
001-101-2014-00516-20
001-101-2019-00003-71
001-101-2018-00265-56
001-101-2005-00141-86
001-101-2019-00004-96
001-101-2014-00517-50
001-101-2009-00346-18
001-101-2014-00008-35
001-101-2011-00074-24
001-101-2012-00316-60
001-101-2019-00004-87
001-101-2018-00194-04
001-101-2019-00004-78
001-101-2004-00251-92
001-101-2004-00059-49

ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.3
ร.25 พัน.3
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ส.1
ส.1
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102
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.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
5,597.00
2,197.00
4,012.00
1,911.00
2,044.00
700.00
600.00
64.22
2,714.00
2,176.27
3,821.00
3,324.00
2,866.00
5,731.00
1,911.00
1,276.01
3,439.00
2,246.18
0.00
62.65
1,911.00
2,210.00
65.76
65.76
46.62
2,326.00
64.49
61.68
65.76
768.00
24.25
5,731.00
4,394.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30012562
ลําดับ
100
101
102
103
104

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปรัตถกร สิ ทธิเสนา
ส.อ. ณัฐพล ด้วงโพนแร้ง
ส.อ. ณัฐพล ทองสันต์
จ.ส.อ. อนุศิษฏ์ บาลไทสงค์
จ.ส.อ. ศราวุธ ยอดเยีย# ม

เลขที#บญั ชี
001-101-2018-00270-50
001-101-2018-00270-41
001-101-2019-00004-69
001-101-2005-00142-10
001-101-2016-00410-89

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62
หน่วย

ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
สส.
สส.
รวม เงินฝากเกิน 104 ราย

จํานวนเงิน
1,911.00
1,911.00
65.76
5,731.00
1,911.00
263,252.09

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30012562
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. ชาญณรงค์ คุณวงศ์
จ.ส.อ. สุชาย ทะสุวรรณ์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรัตน์ มิกขุนทด
ร.ท. วรรณชัย ธิพรมมา
ส.อ. สุรัตน์ หาแก้ว (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชัชชัย มหายศนันท์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ต. ไชยา เกิดเกตุ
จ.ส.ท. เฉลิมพงษ์ โคนชัยภูมิ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอกราช นาคทับ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดิOเมธา บุญรอด (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สงัด พาแก้ว (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภาสกร ด้วงจันทร์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. ไพโรจน์ คงโนนนอก (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุทธิชยั ขวัญเมือง (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. นฤพนธ์ วรรณโสภา (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ท. สมศักดิO กันยารัตน์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ต. เดชฤทธิO ศรี โท
ส.อ. สมชาย โทปุญญานนท์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บันลือ อุปัชฌาย์
ส.อ. พิทกั ษ์ โพธิราช (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิทกั ษ์ โพธิราช (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุชา ทองสุข (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรศักดิO แจ้งวิจารณ์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
พ.ท. กิตติภตั สุขสรรค์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ท. ฐิติวฒั น์ ไล้สุวรรณ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณรงค์เวทย์ วิเศษชาติ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประจัญ แก่นสวาท (คํ>าประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. กฤษณะ จันทร์รักษา
ร.ท. อภิชา โสมโสก (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ต. พฒนเชษฐ์ โชติพงศ์ขนั แข็ง (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.อ. ทะวรรตสิ นธ์ พจนา
ร.ต. รัชต์ธนันชัย ปากอุตสาห์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรพล บุญวรรณา (คํ>าประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00176-62
001-300-2019-00173-25
001-300-2019-00173-34
001-300-2019-00173-43
001-300-2019-00170-51
001-300-2019-00182-18
001-300-2019-00176-80
001-300-2019-00174-77
001-300-2019-00184-49
001-300-2019-00168-21
001-300-2019-00168-30
001-300-2019-00180-05
001-300-2019-00180-78
001-300-2019-00181-75
001-300-2019-00183-06
001-300-2019-00171-76
001-300-2019-00171-85
001-300-2019-00171-94
001-300-2019-00170-97
001-300-2019-00170-79
001-300-2019-00170-79
001-300-2019-00181-39
001-300-2019-00183-97
001-300-2019-00179-18
001-300-2019-00182-45
001-300-2019-00180-87
001-300-2019-00173-89
001-300-2019-00175-01
001-300-2019-00184-94
001-300-2019-00180-41
001-300-2019-00177-50
001-300-2019-00177-69
001-300-2019-00177-78

กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.49
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ช.11 พัน.602
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
บชร.4
ป.4
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.16
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
พล.พัฒนา 1
พล.ม.2 รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.บ.2
พัน.บ.2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
124,062.78
88,011.47
102,437.37
123,315.93
73,737.31
114,000.00
55,104.16
33,291.56
120,000.00
121,306.22
126,173.06
148,726.46
100,000.00
100,000.00
130,000.00
124,089.83
188,317.20
76,267.00
515,904.22
13,197.45
93,605.10
100,000.00
100,000.00
102,559.62
126,714.88
95,307.10
53,736.11
120,000.00
120,959.96
167,836.47
128,656.65
141,638.59
52,132.13

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30012562
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. ชวฤทธิO วิเชียรดี (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ สมพรมปั น (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิสิฐ พลายลําทวน (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. วัฏจักร์ ภูถินดอน (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชัยวิชิต ห่อเพ็ชร (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชํานาญชน ชัยชนะ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.ท. นัยสิ ทธิO วัดฟุ้ งเฟื# อง (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.ท. พิชศักย์ เดอซิลวา (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุวฒั น์ มาตขาว (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยงยุทธ มีกรณ์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
พล.อส. ผดุงเกียรติ ใจห้าว (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปิ ยะณัฐ ปิ จดี (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. เจษฎา สี มาอิ>ง (คํ>าประกัน 1 ราย)
ส.ท. ธนพล ชื#นทิพย์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ต. ณรงค์ศกั ดิO จันทร์ภิบาล
จ.ส.อ. คเณชะเดช ดวงจันทร์คาํ
จ.ส.อ. พนม ภู่ระหงษ์
จ.ส.อ. เกตุ วิยาสิ งห์ (คํ>าประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ เพียบเพียร (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อัครวินทร์ จวนชัยภูมิ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. วีรธร งูบ้ ุตรตน (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. คมสันต์ งามชนะ
ร.ท. เทียรทอง โพธยะกุล
ส.ต. วรวิทย์ ทิกาํ พล (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง สุวรรณี สุตมาตร์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภูสิต ปุยะติ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง นลินทิพย์ ศิริมาตย์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิพร พรหมสวัสดิO (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ. กฤษฎา ไชยเสนา (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศุภกร ด้วงเกษียร
ร.ต. จรู ญฤทธิ ฤทธิขนั (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ท. กฤษเรศน์ แหล่กระโทก (คํ>าประกัน 2 ราย)
ร.ท. ชิตพล จ้อจันทึก (คํ>าประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00177-87
001-300-2019-00177-96
001-300-2019-00178-02
001-300-2019-00178-11
001-300-2019-00178-20
001-300-2019-00178-39
001-300-2019-00178-48
001-300-2019-00178-57
001-300-2019-00181-48
001-300-2019-00181-57
001-300-2019-00181-66
001-300-2019-00171-67
001-300-2019-00154-88
001-300-2019-00154-97
001-300-2019-00181-84
001-300-2019-00179-72
001-300-2019-00181-11
001-300-2019-00179-90
001-300-2019-00184-85
001-300-2019-00171-03
001-300-2019-00183-15
001-300-2019-00181-02
001-300-2019-00183-42
001-300-2019-00181-93
001-300-2019-00174-68
001-300-2019-00179-36
001-300-2019-00179-63
001-300-2019-00173-52
001-300-2019-00177-41
001-300-2019-00180-23
001-300-2019-00177-32
001-300-2019-00182-81
001-300-2019-00182-63

พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
ม.2 พัน.15
ม.3
ม.3
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.111 พัน.2
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.4

จํานวนเงิน
43,339.43
50,588.57
110,000.00
130,000.00
103,000.00
109,953.15
108,000.00
111,000.00
106,981.54
121,360.58
100,000.00
100,840.47
28,000.00
35,742.24
150,000.00
66,000.00
60,000.00
150,000.00
130,343.33
107,326.69
107,667.31
46,000.00
100,000.00
100,000.00
78,168.18
99,071.06
90,751.55
71,794.71
100,000.00
150,000.00
98,481.54
162,000.00
150,000.00

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30012562
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

เลขที#บญั ชี

001-300-2019-00179-81
ส.อ. วรากรณ์ ระฆังทอง
001-300-2019-00176-17
ร.ต. สุริยศักดิO นามเวช (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00174-04
จ.ส.ท. อุทิศ พิมพ์สมาน (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00180-14
ส.ต. สมคิด ลีลา (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00169-64
จ.ส.อ. บําเหน็จ ทองอนันต์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00184-58
ส.อ. กฤษฎา มินชัย
001-300-2019-00169-00
จ.ส.อ. อภินนั ท์ ประทุมตัง (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00178-84
จ.ส.อ. ธราธร กุลราช (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00178-66
ส.อ. อติชาติ กุลพันธ์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง เพ็ญประภา ดวงคําจันทร์ (คํ>าประกัน 2 ราย)001-300-2019-00178-75
001-300-2019-00182-54
ร.อ. นฤนาท ทับทิมไสย (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00183-33
จ.ส.อ. อนุพนธ์ วงศ์ดานี
001-300-2019-00175-83
จ.ส.อ. ถนอม อุทะมาลา (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00175-92
ส.ท. วรวุฒิ สี ถากาล (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00176-08
ส.ท. อําพล สุคนั ธตุล (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00170-24
จ.ส.อ. ปรี ชา ทองเส้ง
001-300-2019-00170-33
จ.ส.อ. สุรชัย น้อยทับทิม
001-300-2019-00183-51
ร.ท. สิ ทธิชยั ศิริมณฑา (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00183-60
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิO โสธาตุ (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00183-79
จ.ส.อ. สุชาติ สุขศรี (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท.หญิง กัญจน์ณฎั ฐ์ แก้วเกิด (คํ>าประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00183-88
001-300-2019-00174-86
จ.ส.อ. เชวงศักดิO สุขเกษม (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00180-32
จ.ส.ต. โสภณ แปะหลง (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00183-24
พ.ท. ฉลอง สมานพันธ์
001-300-2019-00180-69
จ.ส.อ. สมัคร รัญเพชร์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00182-72
จ.ส.ท. อรุ ณรักษ์ แสนหวัง (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00171-12
ร.ท. พิษณุ มุงธิราช (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00180-50
ร.ต. ไชยวัชร เซรัมย์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00170-42
ส.อ. อธิพนั ธุ์ สิ นธุสงั ข์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00184-67
จ.ส.อ. ชยุตพงศ์ พึ#งพิณพงศ์ (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00184-03
พ.ท. สําราญ สาโท (คํ>าประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00184-12
จ.ส.อ. ฉัตรชัย หมื#นยุทธ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชนม์สวัสดิO จิตรพรหมา (คํ>าประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00184-21

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62
หน่วย

ร.5 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย บ.พล.ร.6
ร้อย.ฝรพ.4
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ส.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.พ.

จํานวนเงิน
60,000.00
173,000.00
39,572.60
115,000.00
74,042.95
101,367.27
43,917.73
43,785.72
135,514.34
62,730.02
118,778.87
58,339.09
129,954.30
101,000.00
101,000.00
90,000.00
120,000.00
163,721.16
149,495.69
144,229.57
52,503.40
126,089.18
108,273.79
478,532.76
109,117.34
130,000.00
133,356.66
100,266.52
240,000.00
85,913.16
164,311.51
102,741.95
99,117.34

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30012562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ชื#อบัญชี
ส.ท. วิทูร แย้มสวน (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มงคลชัย ณ ลําปาง
พ.ต. ยงยุทธ์ เทียมสิ งห์
จ.ส.อ. สุริยะ ศิริชาติ (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.ท. ศิวดล ประหา (คํ>าประกัน 2 ราย)
ส.ท. เอกพงษ์ จรรยาภิญโญ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รุ่ ง สาขุนทด (คํ>าประกัน 2 ราย)
พ.ท. สุพจน์ ไม้เลี>ยง
ร.ต. ชูวฒ
ุ ิ บุญญานุสนธิO
จ.ส.ท. ธาวิน จงแพ (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธรรมวัฒน์ ทองอินทร์ (คํ>าประกัน 1 ราย)
ส.อ. เจริ ญศักดิO วิรักขะโม (คํ>าประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอกกร สวาคฆพรรณ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 ม.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00184-30
001-300-2019-00179-45
001-300-2019-00179-54
001-300-2019-00168-58
001-300-2019-00168-67
001-300-2019-00170-60
001-300-2019-00182-09
001-300-2019-00182-27
001-300-2019-00182-36
001-300-2019-00179-09
001-300-2019-00181-20
001-300-2019-00182-90
001-300-2019-00175-29

สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.ท.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.อ.น.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 112 ราย
รวมเช็คเลขที# 30012562 250 ราย
รวมสัง# จ่ายทั>งหมด 250 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
140,774.71
100,000.00
94,992.24
58,472.25
67,933.33
217,000.00
99,092.56
91,196.88
133,003.49
74,654.21
127,000.00
40,000.00
12,457,291.57
22,097,890.30
22,097,890.30

