หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 26092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยถนนสรงประภา
สํานักราชดําเนิน
สนามเป้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
พญาไท
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
ทน.2
นปอ.
มทบ.11
ร.1 พัน.1 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สพธ.
สลก.ทบ.
รวม 10 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
6,647.88
315,901.77
560,124.71
1,065,900.11
5,951.62
16,478.15
102,121.23
276,442.84
27,311.50
135,540.63
2,512,420.44

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 26092561
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
ราชบุรี
ราชบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ราชบุรี
สํานักราชดําเนิน
เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
กระทุ่มแบน
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เชียงใหม่
สํานักราชดําเนิน
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
เชียงใหม่
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
สํานักราชดําเนิน
ราชบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ชัยนาท
เชียงราย
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พังงา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กคช.กช.
กช.
กบร.กช.
กวก.กช.
กสษ.3 กส.ทบ.
ขกท.
ขว.ทบ.
ช.21
ช.พัน.51
นรด.
บ.มทบ.33
พล.ร.7
พัน.ขกท.
พัน.พัฒนา 3
มทบ.33
ยศ.ทบ.
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รร.ขว.ทบ.
รร.ช.กช.
ศฝ.นศท.มทบ.33
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.ช.ร.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ง.

วันที่เช็ค : 26 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
1,543.10
2,923.00
6,286.00
4,330.00
2,675.00
18,639.00
24,135.00
12,987.34
2,866.00
18,279.00
84.64
1,911.00
9,159.59
10,442.00
21,819.88
13,140.48
5,732.00
1,628.00
2,293.00
23,755.00
9,113.00
8,137.97
4,249.62
1,911.00
2,081.69
1,911.00
5,905.00
12,112.00
4,776.00
11,122.00
1,233.00
35.97
2,847.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 26092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

สาขา
มุกดาหาร
ลําพูน
สกลนคร
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
สมุทรสงคราม
สิงห์บุรี
อ่างทอง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ส.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.ท.
รวม 41 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
5,578.00
7,928.00
4,489.00
4,948.00
8,578.00
4,165.00
4,776.00
2,636.00
293,162.28

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 26092561
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นาสาร
ปากช่อง
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
ราชบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ราชบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยถนนสรงประภา
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครนายก
ปากช่อง
พนัสนิคม
ปราจีนบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.45
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขส.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.2
ช.2 พัน.201
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทภ.2
ทภ.2
บชร.3
ปตอ.1 พัน.7
พล.ร.3
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.21
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สร.2
พัน.สร.23 บชร.3

วันที่เช็ค : 26 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
58,140.80
121,135.00
61,682.96
100,000.00
274,000.00
52,217.66
14,663.83
141,969.59
157,949.61
41,507.09
29,771.16
105,000.00
78,279.95
90,000.00
203,033.90
102,000.00
40,000.00
320,000.00
28,628.00
500,000.00
120,000.00
28,000.00
275,711.61
156,288.08
341,577.80
50,000.00
84,337.31
265,967.37
72,125.77
48,214.92
30,000.00
28,000.00
19,209.66

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 26092561
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
สระบุรี
ปราจีนบุรี
สํานักราชดําเนิน
ราชบุรี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ตรัง
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
เทิง
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ชุมพร
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สกลนคร
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.31
มทบ.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.16
ร.16
ร.16
ร.17 พัน.4
ร.19 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายสุรนารี
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกลที่ 3
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศสร.

วันที่เช็ค : 26 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
228,734.49
387,278.58
147,247.05
110,000.00
82,569.57
148,000.00
187,028.96
51,000.00
117,434.85
50,000.00
84,000.00
32,000.00
150,000.00
190,631.99
70,000.00
13,000.00
40,000.00
87,923.09
59,790.06
130,000.00
43,852.26
30,000.00
65,000.00
33,000.00
54,826.21
131,052.31
100,000.00
12,000.00
500,000.00
130,000.00
290,000.00
80,730.66
73,222.79

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 26092561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75

สาขา
กระทุ่มแบน
ชลบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ยโสธร
สิงห์บุรี
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ห.
สพ.ทบ.
สส.
สส.
รวม 75 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 26 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
27,000.00
96,381.85
78,000.40
261,167.07
128,077.97
118,211.46
59,701.93
175,333.90
280,000.00
9,173,609.52
11,979,192.24

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 26092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื#อบัญชี
ส.ต.หญิง จุฬารัตน์ อินทร์ประสิ ทธิ9
พ.ท. นพรัตน์ ดวงกลาง
พ.ท. ทัศนะ สุขสวัสดิ9
พ.อ. วิทยา นามมณฑา
ส.อ. บุญต้อง ธานี
พ.ท.หญิง ทิพย์สุคนธ์ วิษณุรังสรรค์
พ.ต.หญิง สุวมิ ล พูลผล
ร.อ.หญิง วิภาวรรณ ศิริกงั วาลกุล
ร.ท.หญิง มุทิตา บุญเกิด
พล.ต. นิเวศน์ ฉายากุล

เลขที#บญั ชี
001-100-2017-00288-57
001-100-2004-00728-18
001-100-2004-03181-72
001-100-2004-06581-04
001-100-2004-11484-28
001-100-2004-10766-44
001-100-2004-00898-27
001-100-2009-00103-90
001-100-2014-00078-57
001-100-2004-07811-74

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61
หน่วย

กร.ทบ.
ทน.2
นปอ.
มทบ.11
ร.1 พัน.1 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สพธ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 10 ราย

จํานวนเงิน
6,647.88
315,901.77
560,124.71
1,065,900.11
5,951.62
102,121.23
276,442.84
16,478.15
27,311.50
135,540.63
2,512,420.44

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 26092561
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. ธัญญะ กุลกมลมัน#
จ.ส.อ. สุชิน ผาโพธิ9
จ.ส.อ. สุทิน ด้วงผล
จ.ส.อ. สมชาติ อารมณ์ดี
ส.อ. สรโยธิน แย้มบาน
ส.อ. ณัฐพล สุรินต๊ะ
พ.อ.(พิเศษ) วินิจ พัศดุ
พ.ท. คนอง เชียงทอง
ส.อ. อุเทน หมื#นหารวงศ์
จ.ส.อ. นพดล เจริ ญลาภ
พ.ท. ธนชัย นิลกลัด
พ.ท. นพดล บัณฑิต
ร.ท. พรณรงค์ ประสพสิ น
จ.ส.อ. สุจินต์ เหมือนจิตร์
จ.ส.อ. ศึกษา ปานขวัญ
จ.ส.อ. ณัฐพล เชิดศรี
ร.ต. ไพสิ ฐ ลูกเสื อ
ร.ต. บุญยงษ์ นาบุญ
จ.ส.อ. สําเริ ง มัน# คง
ส.อ. ธวัช เมืองแก
จ.ส.อ. ธนบูลย์ จรรยา
จ.ส.อ. เรื องฤทธิ9 ชุมแวงวาปี
พ.อ. ประจินต์ ฉวีศกั ดิ9
ร.ต. ยศพล หมุดคํา
ส.ท. อิสระ ไกรศรี สุกใส
จ.ส.อ. ธวัชชัย จาติเกตุ
จ.ส.อ.ธง เชืRอสาย
ส.อ. ปกรณ์ บุญที
ส.อ. เอกภพ รักสถานกําเนิด
จ.ส.อ. นพดล นวลอร่ าม
ส.อ. เสกสรร ไชยโย
ส.อ. วิทยา ดินเมืองชน
ส.อ. ศราวุฒิ กระสาทอง

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00171-69
001-101-2009-00432-18
001-101-2008-00407-44
001-101-2015-00315-15
001-101-2014-00205-56
001-101-2008-00123-25
001-101-2010-00164-23
001-101-2018-00154-26
001-101-2013-00461-02
001-101-2006-00206-54
001-101-2005-00547-13
001-101-2010-00629-27
001-101-2017-00187-43
001-101-2006-00353-82
001-101-2008-00694-39
001-101-2005-01155-46
001-101-2012-00239-80
001-101-2018-00146-67
001-101-2009-00369-80
001-101-2010-00122-50
001-101-2017-00262-83
001-101-2018-00170-35
001-101-2013-00357-08
001-101-2005-01361-23
001-101-2018-00158-88
001-101-2015-00065-37
001-101-2006-00276-39
001-101-2010-00579-61
001-101-2018-00153-56
001-101-2007-00727-62
001-101-2016-00170-55
001-101-2017-00241-42
001-101-2018-00158-97

กคช.กช.
กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กวก.กช.
กสษ.3 กส.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.พัน.51
นรด.
บ.มทบ.33
พล.ร.7
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3

จํานวนเงิน
1,543.10
2,923.00
3,821.00
2,465.00
4,330.00
2,675.00
10,315.00
3,907.00
1,628.00
2,789.00
15,843.00
2,200.00
2,171.00
1,628.00
2,293.00
2,171.00
3,611.00
3,057.00
1,148.62
1,911.00
1,088.72
2,866.00
18,279.00
84.64
1,911.00
3,343.00
3,152.00
814.00
1,850.59
2,293.00
2,093.00
2,999.00
3,057.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 26092561
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. เรวัตร ขัติคุณ
จ.ส.อ. พันธ์ศกั ดิ9 สันติธรรม
ส.อ. อภิชาติ กิจทาทอง
จ.ส.อ. องอาจ บัวล้อม
ส.อ. สายัณห์ ทิพย์รัตน์
ส.ท. ชุมพล เนตปั ญญา
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ลักษม์บูล บุญคง
พ.ท.ไชโย นามนนท์
ส.อ.หญิง ธมกร ชูทอง
ร.อ.ปรี ชา ป้ อมเสน
ส.ต. ขจรศักดิ9 พลเก่ง
ร.ต. นิคม สร้อยอุดม
จ.ส.อ. เฉลิมพล วุฑฒยากร
พ.ต.หญิง อรอุมา เพ่งพินิจ
พ.ต.หญิง พรทิพย์ ศรี มงคล
ร.อ.รัชพล สิ งห์นอ้ ย
จ.ส.อ. สัมฤทธิ9 หาตะ
จ.ส.อ. ชาตรี ศรี ทองคํา
จ.ส.อ.หญิง ดวงกมล เกตุจินดา
ส.อ.หญิง อมรรัตน์ บุญชด
ส.อ.หญิง พวงทอง โสมะวงษ์
ส.อ. สมชาย พันธุรัตน์
ส.อ. นิติพงศ์ ปิ ยะจันทร์
ร.ต. สุวรรณ ภูมิภาค
จ.ส.อ. ณัษฐพงษ์ ณัฐศิรพงศ์
ส.อ. ทนงศักดิ9 จันทร์ดี
ส.ท. พัลลภ บุญคํRา
จ.ส.อ. วิรัตน์ จินา
จ.ส.อ. ภลัษนันท์ นาคง
จ.ส.อ. ธีรศักดิ9 โอษฐิเวช
ส.อ. ณัฐพงษ์ วงศ์ไชย
ส.ต. เจษฎา ธนูสา
ร.ต. ปั ญญา ศรี สุวรรณ์

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00214-03
001-101-2005-01488-18
001-101-2008-00740-06
001-101-2009-00102-56
001-101-2017-00041-11
001-101-2018-00159-03
001-101-2015-00268-78
001-101-2006-00134-32
001-101-2018-00156-02
001-101-2005-00792-80
001-101-2018-00158-79
001-101-2008-00679-18
001-101-2018-00158-60
001-101-2018-00151-61
001-101-2018-00151-70
001-101-2006-00102-68
001-101-2008-00926-22
001-101-2017-00060-76
001-101-2006-01028-33
001-101-2013-00133-17
001-101-2005-01095-18
001-101-2005-01359-48
001-101-2013-00447-42
001-101-2012-00485-81
001-101-2006-00449-73
001-101-2018-00158-51
001-101-2018-00158-42
001-101-2007-00834-76
001-101-2012-00336-13
001-101-2018-00158-33
001-101-2014-00497-73
001-101-2018-00103-33
001-101-2009-00129-99

มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.7
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.ขว.ทบ.
รร.ช.กช.

จํานวนเงิน
2,636.00
7,870.00
3,539.04
4,451.00
1,628.00
1,695.84
7,886.48
3,057.00
2,197.00
3,821.00
1,911.00
1,628.00
2,293.00
2,326.00
3,821.00
1,628.00
4,012.00
7,641.00
1,768.00
698.00
1,861.00
6,438.00
2,675.00
56.95
5,264.00
2,633.77
183.25
1,163.00
58.62
1,911.00
1,117.00
1,911.00
2,081.69

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 26092561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื#อบัญชี
ส.ท. พิชิต ตาสนธิ
ส.อ. อนุกลู บัวศรี
ส.ท. ณรงค์ฤทธิ9 อร่ ามวงศ์ทอง
พ.ต. วรจักร์ แซงสี นวล
พ.ต. จักรริ นทร์ อินนอก
ส.อ. พินิช ขนตา
พ.ต. วิรัตน์ พงษ์นุช
ร.ต. สมทบ ศรี อ่อนทอง
ร.ต. เอนก ปรึ กษา
ส.ท. ณัฐวุฒิ สมน้อย
จ.ส.ต. ธุวชิต ภูศรี
ส.ท. รังสรรค์ แดงดี
จ.ส.อ. ณรงค์ อินทร์ทอง
จ.ส.อ. เสกสิ ทธิ9 ศรี สุข
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ชนะศึก
พ.ท. สุรพล แย้มศิริ
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ดีเรื อก
ร.ต. ทํามา มัน# ใจ
จ.ส.ท. บุญสื บ รัตนาวิวฒั น์
จ.ส.อ. ประพันธ์ ทวีวงศ์
จ.ส.อ.พัชร บัวเงิน
ร.ต. สิ ทธิชยั ศรี แก้วช่วง

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00091-97
001-101-2010-00396-28
001-101-2013-00352-03
001-101-2006-00008-09
001-101-2012-00016-23
001-101-2010-00356-77
001-101-2018-00151-34
001-101-2005-00795-18
001-101-2009-00485-78
001-101-2013-00162-71
001-101-2007-00260-55
001-101-2011-00362-22
001-101-2010-00541-68
001-101-2009-00001-16
001-101-2011-00429-31
001-101-2007-00112-75
001-101-2007-00427-98
001-101-2013-00426-01
001-101-2010-00206-48
001-101-2005-00793-69
001-101-2006-00349-49
001-101-2008-00870-46

ศฝ.นศท.มทบ.33
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.ช.ร.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ส.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.ท.
รวม เงินฝากเกิน 88 ราย

จํานวนเงิน
1,911.00
4,184.00
1,721.00
6,017.00
3,821.00
2,274.00
4,776.00
4,145.00
6,977.00
1,233.00
35.97
2,847.00
5,578.00
4,738.00
3,190.00
4,489.00
4,948.00
3,802.00
4,776.00
4,165.00
4,776.00
2,636.00
293,162.28

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 26092561
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. ธีระชาติ สุวรรณ
ร.ท. ศิริชยั ชนะคช
พ.ท. ชัยศักดิ9 ฤทธิธาดา
จ.ส.อ. เสน่ มีสุข
จ.ส.อ. โกศิษฐ์ โฉมขวัญ
จ.ส.ท. ชาตรี กลิ#นเสถียร
ส.อ. นัฐกร แว่นไธสง
จ.ส.อ. สมโภชน์ มีพนั ธ์
ร.ท. สันต์ศนันท์ ศรี สวัสดิ9
จ.ส.อ. ศาสนพงศ์ ตรี ศิริกลุ
ร.ท. วีรวิทย์ ขวานเพชร
จ.ส.อ. สมศักดิ9 อ่อนน่วม
จ.ส.อ. สายรุ ้ง ลบสันเทียะ
จ.ส.อ. จรัญ ตันหลง
จ.ส.อ. อนุชิต ชิดตะคุ
จ.ส.อ. สมพล ศรี หริ# ง
จ.ส.ต. สุชาติ รอดภักดี
ร.ต. นฤพนธ์ วรรณทวี
จ.ส.อ. มลศิริ ฮาดภักดี
จ.ส.ต. ธีระนัฐ นาทสี ทา
ร.ท. สกล แท่งทอง
ส.อ. ธงชัย ทรงสวัสดิ9วงศ์
ร.ท. สามารถ ทราจารวัตร
ร.ต. อนุกลู เผือกวงษ์
พ.อ. ฉัฐชัย มีชR นั ช่วง
ร.ต. ถิรเดช บูรณาธนไชย
จ.ส.อ. ประจบ จอนเอม
จ.ส.ต. ศตนนทนันท์ ศรี เมืองสุข
พ.ท. ณัฐพนธ์ โกษาเสวียง
ส.อ. พฤฒิกรณ์ ขาวพรหม
จ.ส.อ. ธนะสิ ทธิ9 ลักษณ์จิราเลิศ
ร.ท. ณัฐธัญพงศ์ เอี#ยมเฉย
จ.ส.อ. ชวลิต คุม้ เสถียร

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00624-41
001-300-2018-00626-27
001-300-2018-00621-68
001-300-2018-00629-37
001-300-2018-00622-74
001-300-2018-00623-53
001-300-2018-00623-26
001-300-2018-00629-28
001-300-2018-00625-93
001-300-2018-00631-21
001-300-2018-00622-92
001-300-2018-00623-08
001-300-2018-00629-19
001-300-2018-00621-13
001-300-2018-00622-83
001-300-2018-00622-10
001-300-2018-00630-06
001-300-2018-00628-67
001-300-2018-00628-76
001-300-2018-00628-85
001-300-2018-00626-09
001-300-2018-00631-03
001-300-2018-00630-24
001-300-2018-00630-33
001-300-2018-00623-80
001-300-2018-00630-79
001-300-2018-00629-55
001-300-2018-00631-49
001-300-2018-00626-45
001-300-2018-00626-54
001-300-2018-00626-72
001-300-2018-00628-21
001-300-2018-00628-30

กรม ขส.
กรม ทพ.45
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขส.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.2
ช.2
ช.2 พัน.201
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
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.8 พล.ม.1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทภ.2
ทภ.2
บชร.3
ปตอ.1 พัน.7
พล.ร.3
พล.ร.3
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9

จํานวนเงิน
58,140.80
121,135.00
61,682.96
100,000.00
90,000.00
139,000.00
45,000.00
52,217.66
14,663.83
141,969.59
25,779.84
132,169.77
41,507.09
29,771.16
105,000.00
78,279.95
90,000.00
54,275.65
118,758.25
30,000.00
102,000.00
40,000.00
110,000.00
210,000.00
500,000.00
28,628.00
120,000.00
28,000.00
165,711.61
110,000.00
156,288.08
93,000.00
103,577.80

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 26092561
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
ส.อ. ธีรพงศ์ พัดทอง
ส.อ. นําโชค พุทธา
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ บุญลือ
จ.ส.อ. ปั ญญา คัลไลลักษณ์
จ.ส.อ. จักรา กัลป์ เจริ ญศรี
จ.ส.อ. ฉลอง จําเนียรศรี
จ.ส.อ. เฉลิม ศิริพงษ์
ส.ท. สําฤทธิ9 วาวจังหรี ด
ส.อ. จักรพล จิตมาตย์
ส.อ. ธนัญชัย รื# นเจริ ญ
จ.ส.อ. ประจวบ ยิมR ใย
จ.ส.อ. สมชาย ศรี กนั ทอง
จ.ส.อ. จักรี พัฒทวี
จ.ส.อ. ธงชัย พันธุ์เจริ ญ
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เตชนันท์
ส.อ. ปั ญญา ลับแล
ส.อ. อภิชาติ สร้อยคําพา
จ.ส.อ. มนูญศักดิ9 ชัยงาม
จ.ส.อ. สุนทร คูประสิ ทธิ9
พ.ท. บุญจันทร์ บุบผาถา
จ.ส.อ. สมจิตร ใจเต็ม
ส.ต. กฤษฎา สิ งห์สาย
ร.อ. ปรี ชา แสนสี หา
ส.ต. ศราวุธ สมภักดี
พ.ท.หญิง วินิจ เทียมสุ่น
ส.อ.หญิง นิตยา เนียมรัตน์
ร.อ. นิติกร แก้วมณี
พ.ต. ประสิ ทธิ9 หุ่นเที#ยง
จ.ส.อ. นริ นทร์ บรรพบุรุษ
จ.ส.อ. วิษณุ วิริยา
จ.ส.อ. นันทพล ศรี สงคราม
จ.ส.ต. พัฒราวุฒิ ฉายขุนทด
จ.ส.ต. เด่นศักดิ9 จิตต์เพชร

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00628-49
001-300-2018-00628-58
001-300-2018-00626-36
001-300-2018-00623-62
001-300-2018-00623-71
001-300-2018-00624-69
001-300-2018-00624-96
001-300-2018-00621-22
001-300-2018-00620-52
001-300-2018-00624-32
001-300-2018-00623-35
001-300-2018-00625-57
001-300-2018-00625-75
001-300-2018-00627-88
001-300-2018-00627-97
001-300-2018-00628-03
001-300-2018-00628-12
001-300-2018-00631-30
001-300-2018-00628-94
001-300-2018-00629-46
001-300-2018-00627-42
001-300-2018-00627-51
001-300-2018-00627-33
001-300-2018-00626-90
001-300-2018-00631-12
001-300-2018-00623-44
001-300-2018-00623-17
001-300-2018-00621-77
001-300-2018-00627-06
001-300-2018-00627-15
001-300-2018-00629-00
001-300-2018-00627-24
001-300-2018-00621-31

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.21
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สร.2
พัน.สร.23 บชร.3
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.31
มทบ.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4

จํานวนเงิน
70,000.00
75,000.00
50,000.00
165,967.37
100,000.00
84,337.31
72,125.77
48,214.92
30,000.00
28,000.00
19,209.66
187,433.43
41,301.06
200,000.00
87,278.58
35,000.00
65,000.00
147,247.05
110,000.00
82,569.57
132,000.00
16,000.00
187,028.96
51,000.00
117,434.85
50,000.00
84,000.00
32,000.00
36,000.00
74,631.99
150,000.00
80,000.00
70,000.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 26092561
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. พงศ์ปณต กุลพินิจ
ส.อ. ธีรวัฒน์ ชูรัตน์
ส.ท. ธีระชัย ป้ องปก
จ.ส.อ. เดชาวัต บุญเทพ
จ.ส.อ. สาธิต อินวงศ์วรรณ
จ.ส.อ. นิธิ ศิริเกษร
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ องอาจ
จ.ส.อ. โอภาส เมณฑ์กลู
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั พันเพ็ชร
ร.ท. โสภณ รักษาวงษ์
ร.ท. สายรุ ้ง เจริ ญสุข
จ.ส.ท. ศุภวัฒน์ ประครองสุข
ร.ต. คําแหง โภคทรัพย์
จ.ส.ท. จักรพันธ์ งอกศิลป์
ร.อ. สุธน จันทร์เพ็ญแข
จ.ส.อ. มณเทียร บุญพิพฒั นะ
จ.ส.ต. คฑาวุฒิ ยศเมฆ
พ.ต. ชัยวัฒน์ ดวงดี
ร.อ. สุรพล บัวทอง
จ.ส.อ. บุญช่วง บุญมานันท์
พ.ต. ไพรัช เวสประชุม
พ.ต. จักร์ เฉี ยงเหนือ
จ.ส.อ. พิชิตโสภณ กฤตฤกษ์
จ.ส.อ. ประพัฒน์ เหลี#ยมจุย้
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ คงพุฒ
พ.อ. ชัย บุญเกืRอ
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ธนะศรี
จ.ส.อ. วิชยั สิ งห์โต
ร.ต. ฉัตรชัย เนียมอ่อน
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ9 นกด่วน
จ.ส.อ. พุทธพงษ์ พุทธโคตร
จ.ส.อ. สุรชัย บุญธรรม
จ.ส.ท. กุศล เศวตนัย

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00630-15
001-300-2018-00622-38
001-300-2018-00624-23
001-300-2018-00625-02
001-300-2018-00624-14
001-300-2018-00630-88
001-300-2018-00631-58
001-300-2018-00630-97
001-300-2018-00627-79
001-300-2018-00630-51
001-300-2018-00629-73
001-300-2018-00630-60
001-300-2018-00620-98
001-300-2018-00621-95
001-300-2018-00626-81
001-300-2018-00629-64
001-300-2018-00624-87
001-300-2018-00629-91
001-300-2018-00627-60
001-300-2018-00625-84
001-300-2018-00626-63
001-300-2018-00624-50
001-300-2018-00622-56
001-300-2018-00626-18
001-300-2018-00630-42
001-300-2018-00622-29
001-300-2018-00629-82
001-300-2018-00622-01
001-300-2018-00621-86
001-300-2018-00620-61
001-300-2018-00621-40
001-300-2018-00621-59
001-300-2018-00624-78

ร.16
ร.16
ร.16
ร.17 พัน.4
ร.19 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายสุรนารี
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกลที# 3
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศสร.
ส.1พัน.102
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ห.
สพ.ทบ.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.

จํานวนเงิน
87,923.09
40,000.00
13,000.00
59,790.06
130,000.00
43,852.26
30,000.00
65,000.00
33,000.00
54,826.21
101,052.31
30,000.00
100,000.00
12,000.00
500,000.00
130,000.00
290,000.00
80,730.66
73,222.79
27,000.00
96,381.85
101,167.07
160,000.00
50,000.00
28,000.40
128,077.97
118,211.46
59,701.93
100,000.00
80,000.00
120,000.00
55,333.90
100,000.00

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 26092561
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 26 ก.ย. 61
หน่วย

รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 99 ราย
รวมเช็คเลขที# 26092561 197 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 197 ราย

จํานวนเงิน
9,173,609.52
11,979,192.24
11,979,192.24

