หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02082561
ลําดับ
1
2
3

สาขา
นครราชสีมา
เตาปูน
ยโสธร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.ร.3
พัน.สร.13
ร.16
รวม 3 หน่วย

วันที่เช็ค : 2 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
180,723.87
120,498.38
65,763.17
366,985.42

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02082561
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
ปัตตานี
ชุมพร
ระนอง
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
ปัตตานี
ทุ่งสง
เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ทุ่งสง
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
ปราณบุรี
เพชรบูรณ์
หาดใหญ่
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สูงเม่น
ทุ่งสง
หล่มสัก
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
ทุ่งสง
ชุมพร
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
เพชรบูรณ์
ปัตตานี
ทุ่งสง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.43
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กอง สพบ.พล.ม.1
ช.11 พัน.602
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทภ.4
บ.จทบ.ช.พ.
บ.จทบ.ท.ส.
พล.พัฒนา 1
พล.ม.1
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.สร.8
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.3
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.26
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ศป.
ศร.พัน.2
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.5 พล.ร.5

วันที่เช็ค : 2 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
18,158.82
4,031.00
5,533.00
1,911.00
2,574.85
2,262.21
995.30
26,710.00
4,749.91
2,714.00
3,883.59
6,094.84
9,403.00
4,669.08
1,155.53
2,465.00
600.00
1,911.00
2,827.00
21,704.66
3,821.00
24,000.00
6,990.00
12,069.00
4,137.60
15,865.00
1,911.00
1,911.00
1,586.63
2,847.97
12,375.00
796.99
1,628.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02082561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รวม 33 หน่วย

วันที่เช็ค : 2 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
214,292.98

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02082561
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
ลําปาง
ลําปาง
พิษณุโลก
ราชบุรี
ราชบุรี
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุดรธานี
สนามเสือป่า
นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ทุ่งสง
นครราชสีมา
ทุ่งสง
โรบินสัน สระบุรี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
หาดใหญ่
พะเยา
สํานักราชดําเนิน
ศรีย่าน
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.3 พัน.302
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.3 พัน.13
พล.1 รอ.
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ป.ศป.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.33
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.42
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.5
ร.5
ร.7 พัน.1

วันที่เช็ค : 2 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
133,082.51
26,000.00
133,573.43
186,832.62
112,991.40
160,000.00
63,000.00
100,000.00
21,061.03
27,257.32
89,026.78
196,000.00
71,427.42
82,755.38
95,000.00
229,000.00
361,395.54
190,021.94
98,065.95
213,876.59
84,495.91
431,666.46
61,419.58
110,000.00
100,000.00
220,000.00
245,432.07
50,000.00
67,000.00
30,000.00
100,000.00
30,000.00
35,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

สาขา
กาญจนบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เพชรบุรี
พิษณุโลก
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ศรีย่าน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
พังงา
ลพบุรี
สุรินทร์
สมุทรสงคราม
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพศ.4
รพศ.5
รพศ.5 พัน.2
รร.ส.สส.
ร้อย ม.ลว.ที่ 4
ร้อย ม.ลว.ที่ 4
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศปภอ.ทบ.3
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ส.
สส.
รวม 52 หน่วย

วันที่เช็ค : 2 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
320,000.00
71,334.47
17,863.96
150,000.00
283,121.07
774,372.84
66,306.78
18,000.00
30,000.00
72,965.73
234,919.46
31,063.10
20,460.33
49,528.87
52,629.76
99,597.54
117,271.18
63,949.55
249,000.00
6,877,766.57

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
นครราชสีมา
ศรีย่าน
พิษณุโลก
ทุ่งสง
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
พิษณุโลก
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สระบุรี
ชลบุรี
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
เพชรบูรณ์
เชียงราย
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.3
ขกท.
ทภ.3
บ.จทบ.ท.ส.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.21
ป.1 พัน.31 รอ.
ปตอ.1 พัน.6
พล.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
ม.5 รอ.
มทบ.14
มทบ.23
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
ร.1 พัน.2 รอ.
รพ.อานันทมหิดล
รพศ.1 พัน.2
รวม 22 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 2 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
1,296.00
616.00
756.00
952.00
1,430.64
2,228.00
448.00
1,826.00
114.00
38,296.50
37,975.00
220.00
1,792.00
78.00
672.00
278.00
508.50
190.00
137.50
402.00
1,316.14
448.00
91,980.28
7,551,025.25

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 02082561
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บัญชา ทอนสูงเนิน
ร.ท.สํารวม ผ่องพุฒิ
จ.ส.อ. สกลเดช ลาพานิช

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11840-40
001-100-2004-05476-86
001-100-2009-00126-44

กอง สพบ.พล.ร.3
พัน.สร.13
ร.16
รวม เงินอทบ.ฝาก 3 ราย

จํานวนเงิน
180,723.87
120,498.38
65,763.17
366,985.42

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 02082561
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. ไพประสิ ทธิC พับบํานาญ
ร.ท. ไพรัช กุย้ ติEว
ส.ท. นพนันท์ ศรี สุจริ ต
ส.ท. รณชัย เกษศิริ
จ.ส.ต. ภาณุเมศ จันทร์เกตุ
จ.ส.อ. วัฒนากร กองน้อย
ส.อ. ศุภจิตร แสงรัตนศักดิC
จ.ส.อ. ธงชัย อินทฤทธิC
ส.อ. กฤษณะ เกืEอรอด
ร.ต. สรายุทธ มหาชานนท์
จ.ส.อ. พัลลภ เมืองสิ ทธิC
จ.ส.อ. เฉลิม จันตา
จ.ส.อ. ดาว เพียอินทร์
จ.ส.อ. พิชิต จิตชื#น
จ.ส.อ. ธีระยุทธ ราชบุญคุณ
จ.ส.ท. บุลิณ ทรัพยะเกษตริ น
จ.ส.ต. ศุภรักษ์ บัวละคร
ส.อ. ธีรชัย ไชยยะ
ส.อ. โอฬาร พงษ์วานิช
ส.ท. สุรชัย สมร
จ.ส.อ. ภานุภณั ฑ์ แซ่บา้ ง
ส.อ. เอกพงศ์ สังข์ทอง
ส.ท. ปรัชญา พุทธา
จ.ส.อ. สามารถ ชะนะ
จ.ส.อ. สมหวัง สงอาจินต์
จ.ส.อ. จํารัส พรหมเจริ ญ
ร.อ.รังสรรค์ ชูจิตร
ร.ต. ชาติชาย อาทร
ส.อ. จิรัฐติกาล เตชะณัฐกุล
จ.ส.อ. สันติ สี แดงบุตร
จ.ส.อ. เผด็จธนวุฒิ จรัญญา
จ.ส.อ. ชาญ ทองชมภู
จ.ส.อ. ปิ ติพงศ์ วงศ์ใหญ่

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00124-56
001-101-2018-00102-81
001-101-2015-00003-84
001-101-2016-00100-98
001-101-2011-00265-80
001-101-2012-00289-67
001-101-2014-00115-03
001-101-2015-00111-59
001-101-2018-00126-14
001-101-2014-00259-13
001-101-2005-00666-75
001-101-2007-00723-64
001-101-2012-00287-90
001-101-2013-00051-14
001-101-2018-00116-42
001-101-2018-00096-38
001-101-2018-00116-51
001-101-2018-00116-60
001-101-2018-00116-79
001-101-2018-00096-47
001-101-2013-00410-46
001-101-2018-00123-95
001-101-2018-00124-38
001-101-2008-00624-72
001-101-2014-00497-19
001-101-2009-00224-00
001-101-2008-00210-59
001-101-2010-00112-42
001-101-2018-00116-88
001-101-2006-00884-09
001-101-2018-00125-71
001-101-2018-00117-03
001-101-2008-00684-49

กรม ทพ.43
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กอง สพบ.พล.ม.1
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทภ.4
ทภ.4
ทภ.4
บ.จทบ.ช.พ.
บ.จทบ.ท.ส.
พล.พัฒนา 1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.สร.8
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
18,158.82
2,025.00
2,006.00
5,533.00
1,911.00
1,311.31
1,263.54
2,262.21
995.30
7,641.00
2,326.00
2,293.00
1,911.00
4,967.00
1,911.00
1,911.00
1,396.00
163.00
280.00
1,911.00
1,976.66
1,665.77
1,107.48
2,714.00
3,883.59
6,094.84
3,840.00
3,652.00
1,911.00
4,669.08
1,155.53
2,465.00
600.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 02082561
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.ท. เจษฎา สี มาอิEง
จ.ส.อ. สมหมาย บุตรโยจันโท
ร.ต. ธีรโชติ ตุมา
ร.ต. หน่อไท แจ้งจํารัส
จ.ส.อ. สาคร ขุนเณร
จ.ส.อ. สมชาย คงศิลป์
จ.ส.อ. นเรศ สังข์จนั ทร์
จ.ส.ต. ไพโรจน์ จิตรโคตร
จ.ส.อ. อุทิตย์ หนูใจ
จ.ส.อ. วรจักร มากอง
ส.ท. สราวุฒิ ลักขณะ
ร.ต. โชติช่วง อัศนียร์ ัตน์
จ.ส.อ. กฤษณพงษ์ เอี#ยมหุ่น
จ.ส.อ. สมศักดิC ชูเมือง
ส.อ. วิเศษ กุดตุ่ย
ส.อ. วรรณจักร คล้ายกรุ ด
จ.ส.ท. สุดที#รัก สอนเทียม
จ.ส.ท. อิสระพงษ์ รอญยุทธ
ส.ท. มนูญ ป้ องสุข
ส.ท. ฉัตรชัย เชลงวิทย์
จ.ส.อ.ประคอง เล่าใช้
จ.ส.อ. วิชยั แก่นปรึ กษา
จ.ส.อ. ศุภณัฐ หนันอุทา
จ.ส.อ.ปั ญญา เทพสิ ทธิC
จ.ส.อ. เชษฐชัย นาคหลง
จ.ส.ท. สมผล ทองคําสุก
ส.ต. ณัฐภัทร จินะวุฒิ
จ.ส.อ. วุฒิชยั รักทอง
จ.ส.ท. สงกรานต์ สิ ทธิคง
จ.ส.อ. กชกร ทองดี
จ.ส.ท. รุ่ งอรุ ณ ชูสกุล
ร.อ. บรรจบ เมืองมูล
จ.ส.อ. ศิลปชัย ศุภชัยศิริจนั ทร์

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00123-40
001-101-2010-00057-46
001-101-2006-01032-94
001-101-2018-00122-43
001-101-2005-01081-48
001-101-2006-00940-02
001-101-2007-00570-46
001-101-2007-00856-05
001-101-2016-00071-82
001-101-2018-00117-58
001-101-2018-00117-49
001-101-2007-00774-48
001-101-2012-00236-70
001-101-2006-00005-26
001-101-2014-00046-64
001-101-2014-00333-38
001-101-2018-00118-00
001-101-2018-00118-37
001-101-2018-00118-19
001-101-2018-00118-28
001-101-2005-00494-56
001-101-2016-00172-31
001-101-2010-00393-36
001-101-2006-00784-84
001-101-2018-00118-64
001-101-2005-01167-76
001-101-2018-00118-73
001-101-2006-01046-28
001-101-2018-00103-51
001-101-2018-00125-80
001-101-2018-00126-05
001-101-2005-00138-04
001-101-2006-00703-12

ม.3
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.26
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ศป.
ศร.พัน.2
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
1,911.00
2,827.00
28.66
2,100.00
1,791.00
3,821.00
1,163.00
4,776.00
3,248.00
2,866.00
1,911.00
3,821.00
24,000.00
6,990.00
1,559.00
2,866.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
2,543.21
1,594.39
8,492.00
3,420.00
1,582.00
2,171.00
200.00
1,911.00
1,911.00
1,586.63
2,847.97
6,361.00
4,967.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 02082561
ลําดับ
67
68
69

ชื#อบัญชี
ส.อ. เอกลักษณ์ ทองแจ่ม
ส.อ. เกรี ยงศักดิC ยุติธรรม
จ.ส.อ. อนันต์ ใจหาญ

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00117-76
001-101-2018-00123-31
001-101-2008-00340-08

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.5 พล.ร.5
รวม เงินฝากเกิน 69 ราย

จํานวนเงิน
1,047.00
796.99
1,628.00
214,292.98

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 02082561
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. บรรเจิด ธนะขว้าง
ร.อ. อดุลย์พงศ์ ธนูทอง
ส.อ. ณรงค์ ฉิ มมากรม
จ.ส.อ. ภูริทตั มากบุญ
จ.ส.อ. นิรันดร์ ศรี อูฐ
จ.ส.อ. ธนวินทร์ กองปั น
จ.ส.อ. ธนวินทร์ กองปั น
ร.อ. อํานาจ ดวงกําเนิด
จ.ส.อ. ทินกร นวลเกษม
จ.ส.อ. วีระพันธ์ หมีกลุ
จ.ส.อ. สุชาติ ละออเอี#ยม
ร.อ. ลัทธเดช คํายอด
จ.ส.อ. พิทยา ขลิบเงิน
จ.ส.ต. ณัฎฐ์ จิตรา
จ.ส.อ. สมยง นะวะศรี
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ราชเพ็ชร
ร.อ. สุดเขต ถํEาทอง
จ.ส.อ. อภิชาต ผ่องประเสริ ฐ
ร.ต. ณรงค์ บุตรวงษ์
จ.ส.อ. สุจิตร สิ นไชย
จ.ส.อ. กิติพล ยิง# ยืน
พ.อ. ศักริ นทร์ ทองอุ่นเรื อน
จ.ส.ท. พัชวัฏ มีไผ่แก้ว
พ.อ. เถลิงศักดิC ภาวานนท์
จ.ส.อ. ภาณุ บุญสัตย์
จ.ส.ท. เผด็จ เด่นดวง
พล.อส. ศรายุทธ ชุมสุข
ร.ต. ทรงศักดิC ไหวดี
จ.ส.อ. บพิตร วิชวรี ย ์
จ.ส.อ. สมพร คําภา
จ.ส.ท. อนุวฒั น์ คําสะอาด
ส.อ. สายัณห์ ทิพย์รัตน์
จ.ส.อ. อภิชยั โทเพชร

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00471-78
001-300-2018-00473-72
001-300-2018-00471-50
001-300-2018-00474-79
001-300-2018-00472-48
001-300-2018-00473-09
001-300-2018-00473-09
001-300-2018-00472-39
001-300-2018-00476-82
001-300-2018-00477-98
001-300-2018-00474-88
001-300-2018-00471-69
001-300-2018-00474-97
001-300-2018-00472-75
001-300-2018-00471-41
001-300-2018-00471-32
001-300-2018-00476-46
001-300-2018-00476-55
001-300-2018-00477-34
001-300-2018-00477-25
001-300-2018-00477-43
001-300-2018-00473-27
001-300-2018-00474-42
001-300-2018-00475-12
001-300-2018-00477-52
001-300-2018-00477-61
001-300-2018-00474-15
001-300-2018-00476-00
001-300-2018-00476-19
001-300-2018-00476-28
001-300-2018-00476-37
001-300-2018-00476-64
001-300-2018-00473-81

กรม ทพ.32
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.3 พัน.302
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.3 พัน.13
พล.1 รอ.
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ป.ศป.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.33
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
133,082.51
133,573.43
26,000.00
186,832.62
160,000.00
6,008.60
106,982.80
63,000.00
100,000.00
21,061.03
27,257.32
89,026.78
196,000.00
71,427.42
82,755.38
95,000.00
59,000.00
170,000.00
220,000.00
61,395.54
80,000.00
97,000.00
93,021.94
98,065.95
72,654.45
141,222.14
84,495.91
151,134.45
100,000.00
122,974.20
57,557.81
61,419.58
110,000.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 02082561
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. พินิต พะสริ
ร.ต. วิชยั ศรี ภกั ดี
พ.ท.หญิง กรศิริ ศักดิCบณ
ั ฑิตวงศ์
จ.ส.อ. ชํานาญ ห่ามกระโทก
จ.ส.ต. ธนภัทร บุญยืน
จ.ส.ท. จิรวัฒน์ บุญทา
จ.ส.อ. อภิชาติ สุขถาวรสิ น
ส.อ. สันติภาพ ปลอดแก้ว
ส.อ. ปรเมศวร์ ไกรชู
ร.ต. เทพฤทธิC แสนสุข
ร.อ. ณัฐพล พิริยตุ มสนธิ
จ.ส.อ.หญิง ลักขณา สอนนิ#ม
จ.ส.อ. นริ นทร์ ศรี มูล
จ.ส.ต. ศราวุธ อ่อนด้วง
จ.ส.อ. สมชาย พันธุรัตน์
จ.ส.อ. สุชาติ พลอยสําลี
ร.อ. สุรพงษ์ ขาวขํา
ร.ท. ฑิฆมั พร วิเซีย
ร.ท. ฑิฆมั พร วิเซีย
จ.ส.อ. วิรัตน์ จินา
จ.ส.อ. ทรงศักดิC บุตรทองมูล
จ.ส.อ. อรรถพณ ลีสี
ส.ท. นิคม ธงชัย
ร.อ. พงศกร โพธิกะ
ร.ต. สันทิตย์ รังวิจี
จ.ส.อ. เทวัญ เทศสิ งห์
จ.ส.อ. ศรัณย์ สิ ทธิเวช
จ.ส.ท. พิชิต จันทร์เชียร
ส.อ. รังสรรค์ แดงดี
จ.ส.อ. ณัฐพล โพธิCเย็น
ร.อ. ภาคิไนย เนืEอแก้ว
ร.ท. ทํามา มัน# ใจ
จ.ส.อ. บุญสื บ รัตนาวิวฒั น์

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00472-57
001-300-2018-00475-21
001-300-2018-00472-02
001-300-2018-00471-96
001-300-2018-00477-89
001-300-2018-00472-66
001-300-2018-00476-73
001-300-2018-00474-51
001-300-2018-00475-67
001-300-2018-00474-06
001-300-2018-00473-63
001-300-2018-00472-93
001-300-2018-00472-84
001-300-2018-00473-18
001-300-2018-00474-24
001-300-2018-00474-33
001-300-2018-00475-76
001-300-2018-00475-85
001-300-2018-00475-85
001-300-2018-00475-94
001-300-2018-00475-49
001-300-2018-00475-03
001-300-2018-00475-58
001-300-2018-00477-70
001-300-2018-00474-60
001-300-2018-00477-07
001-300-2018-00476-91
001-300-2018-00477-16
001-300-2018-00473-90
001-300-2018-00478-04
001-300-2018-00473-36
001-300-2018-00473-54
001-300-2018-00473-45

มทบ.42
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.5
ร.5
ร.7 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพศ.4
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.ส.สส.
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ศปภอ.ทบ.3
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.

จํานวนเงิน
100,000.00
220,000.00
150,432.07
95,000.00
50,000.00
67,000.00
100,000.00
30,000.00
30,000.00
35,000.00
320,000.00
71,334.47
17,863.96
150,000.00
203,121.07
80,000.00
500,000.00
54,372.84
165,627.16
54,372.84
66,306.78
30,000.00
18,000.00
234,919.46
72,965.73
31,063.10
49,528.87
20,460.33
52,629.76
99,597.54
49,741.59
29,230.84
38,298.75

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 02082561
ลําดับ
67
68

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประพันธ์ ทวีวงศ์
จ.ส.อ. พิพฒั น์ ไชยรัตน์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00472-11
001-300-2018-00475-30

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61
หน่วย

สง.สด.จว.ส.ส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 68 ราย

จํานวนเงิน
63,949.55
249,000.00
6,877,766.57

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบีEยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 02082561
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

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 2 ส.ค. 61
หน่วย

001-500-2006-00340-43
พ.อ.(พิเศษ) ธรรมนูญ แสงทอง
กง.ทบ.
001-500-2004-00408-88
ส.อ. วีระพงษ์ วิเศษ
กอง สพบ.พล.ร.3
001-500-2009-00011-12
ส.ท. วรเทพ ใจเย็น
ขกท.
001-500-2007-00024-50
พ.ต. วรัญZู เจียงภู่
ทภ.3
001-500-2004-00246-59
จ.ส.อ. สุรพล แย้มไสว
บ.จทบ.ท.ส.
001-500-2006-00524-10
จ.ส.อ. สมหวัง สงอาจินต์
บ.จทบ.ท.ส.
001-500-2008-00308-41
พ.ท. ประกาย ชาติไทย
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2005-00153-13
จ.ส.อ. ทนงเดช สร้อยคําหลา
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2013-00159-96
จ.ส.อ. ทองปั น สังสิ มมา (พิเศษ 2)
บ.จทบ.ส.บ.
001-500-2009-00312-83
พ.ต. กัณญ์อาณัณท์ เรื อนเพ็ชอาณัณ
บ.มทบ.13
001-500-2007-00223-20
ร.ต. ประทีป ทองรอด
บ.มทบ.13
001-500-2004-00513-98
จ.ส.อ. อรุ ณ โคตรวงค์สาลี
บ.มทบ.21
ส.อ. จีระพงษ์ เขียนเจริ ญ ค่าประกัน 41,778.- บาท 001-500-2015-00158-79
ป.1 พัน.31 รอ.
พ.ท. เปี# ยมศักดิC ภักดีพินิจ (ประกันภัย 39494 ค.) 001-500-2017-00106-96
ปตอ.1 พัน.6
001-500-2006-00027-70
จ.ส.ท.ชํานาญ สิ นเครื อสอน
พล.พัฒนา 3
001-500-2010-00034-44
จ.ส.อ. ราชันย์ อําพนราชมณี
พัน.พัฒนา 3
001-500-2010-00060-43
ส.อ. ธนวิทย์ เชืEอผูด้ ี
พัน.พัฒนา 3
001-500-2014-00054-84
ส.ท. ปุณยวัจน์ ศรี พลู (พิเศษ 2)
ม.5 รอ.
001-500-2004-00589-39
พ.ท. ชัณษา สุกใส
มทบ.14
001-500-2006-00184-16
จ.ส.อ. ปกาศิต ศิริอามาตย์
มทบ.23
001-500-2013-00167-46
ร.อ. ทวีศกั ดิC พิทึกทักษ์ (พิเศษ 2)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
001-500-2004-00130-97
จ.ส.อ. ศุภณัฐ หนันอุทา
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์(โครงการบ้านธนารักษ์เชียงราย)001-500-2014-00072-24
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
001-500-2011-00195-32
ส.อ. พัฒพงษ์ แช่มช้อย
ร.1 พัน.2 รอ.
001-500-2009-00059-96
จ.ส.อ. วินยั โพธิCอ่อน
รพ.อานันทมหิ ดล
001-500-2010-00184-37
จ.ส.ท. ฉกาจ สมสุข
รพศ.1 พัน.2
รวม เงินฝากเบีEยประกันล่วงหน้า 26 ราย
รวมเช็คเลขที# 02082561 166 ราย
รวมสัง# จ่ายทัEงหมด 166 ราย

จํานวนเงิน
1,296.00
616.00
756.00
952.00
404.00
1,026.64
759.00
1,469.00
448.00
1,276.00
550.00
114.00
38,296.50
37,975.00
220.00
1,008.00
784.00
78.00
672.00
278.00
508.50
190.00
137.50
402.00
1,316.14
448.00
91,980.28
7,551,025.25
7,551,025.25

