หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489673
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

สาขา
นครปฐม
ราชบุรี
งามวงศ์วาน
สนามเสือป่า
ลพบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สูงเม่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลําปาง
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน
ย่อยบางบัว
ปัตตานี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลําปาง
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
สนามเสือป่า
ถนนมหาจักรพรรดิ์
สุพรรณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กส.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
พธ.ทบ.
พล.1 รอ.
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.พัน.12 พล.ม.1
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.32
มทบ.41
ยก.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.153 พัน.3
ร.29
ร.31 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพ.ค่ายสุรสีห์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ร้อย.ฝรพ.3
ศร.
ศศท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ส.พ.
สลก.ทบ.
รวม 30 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
74,188.33
6,339.64
354,963.09
716,251.61
298,481.62
672,583.60
787,311.19
1,249,453.17
978,890.29
1,851,029.62
3,022,830.65
317,115.56
1,172,637.53
1,869,288.48
114,215.26
162,130.42
656,546.42
568,400.14
1,807,754.79
2,212,950.86
246,763.73
204,727.64
2,869,100.62
1,674,975.67
2,081,090.66
1,954,344.82
46,300.47
148,599.75
142,124.93
259,339.96
28,520,730.52

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489673
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขา
ลําปาง
หาดใหญ่
ขอนแก่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.33
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.23
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี
รวม 5 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
1,559.78
2,171.00
3,163.40
1,163.12
5,546.46
13,603.76

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489673
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
นครนายก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.2
ม.1 พัน.3 รอ.
มทบ.11
สง.สด.จว.น.ย.
รวม 4 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
314,313.44
25,000.00
145,473.08
96,898.87
581,685.39

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489673
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
กองบัญชาการกองทัพบก
เตาปูน
พะเยา
สกลนคร
สุรินทร์
ลพบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
เชียงใหม่
งามวงศ์วาน
ราชบุรี
คลองปาง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปากช่อง
พนัสนิคม
เพชรบูรณ์
สระบุรี
นครสวรรค์
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
พิษณุโลก
นครนายก
ปราณบุรี
งามวงศ์วาน
กระทรวงกลาโหม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
ขส.ทบ.
บ.จทบ.พ.ย.
บ.จทบ.ส.น.
บ.จทบ.ส.ร.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.15
บ.มทบ.21
บ.มทบ.22
บ.มทบ.23
บ.มทบ.33
พธ.ทบ.
พล.พัฒนา 1
พล.ร.5
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.3 พัน.26
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.31
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.6
รพศ.1 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.
รร.พธ.พธ.ทบ.
ศศท.
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ร.อ.
สลก.ทบ.

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
14,976.00
828.00
293.86
700.00
1,800.00
1,997.86
125.86
119.86
287.86
592.00
1,187.56
14,421.00
533.86
666.00
187.86
87.86
98.86
283.86
829.00
693.42
161.86
684.00
1,110.00
944.72
566.86
67,018.00
2,332.00
616.00
900.00
1,628.00
1,016.86
945.00
891.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489673
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
รวม 33 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
119,524.88

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489674
ลําดับ
1

สาขา
เตาปูน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ขส.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 4 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
528,922.94
528,922.94
29,764,467.49

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489673
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. ภูเบธ มิมหาร
จ.ส.อ. ภัทรพล อพิหรรษากร
ร.อ. พัฒนะ ขวัญหวัง
ร.ท. พรชัย บัวหอม
พ.อ. จักรกฤษณ์ ศรี นนท์
ร.ต. ปรานาท เกตุตระกูล
ร.ต. ขวัญชัย ด้วงทอง
พ.ต. ปราโมชย์ ปรี ชาศาสตร์
ร.ท. มงคล มงกุฎ
ร.อ. ชูชาติ ศรี เกษม
ร.ต. แวน แก้วเกิด
ร.ต. ธวัชชัย ลอยเวหา
ร.ต. จิระพันธ์ ทนุวงษ์
ร.ต. ดําริ อันทวาปี
ร.ต. สุขอนันต์ วันชวง
พ.ต. ลือศักดิH หล้าสกุล
พ.ต. สิ รภพ นนท์คาํ วงค์
ร.ท. สันติภาพ อินทนาม
ร.ท. สมพู คําเกษ
ร.ต. ปรี ชา จันทร์สว่าง
ร.ต. ประสิ ทธิH หอมชื#นใจ
จ.ส.อ. เจียม นนท์คลัง
จ.ส.อ.วีระศักดิH ศิริมงคล
ร.ท. ศรี พร แสงจันทร์
ร.ท. สุพจน์ ม่วงพลัด
ร.ต. รณรงค์ ครึK มค้างพลู
ร.ต. สมปอง เขียวศรี
จ.ส.อ. ตะวัน ผาสุตะ
จ.ส.อ. ชาติ มูลภักดี
จ.ส.อ. เพ็ญ หม่อมกลาง
จ.ส.อ. วีระศักดิH สุขบรม
จ.ส.อ. สมศักดิH ชัยเพชร
จ.ส.อ. เสนอ เฮ้ามาชัย

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05723-90
001-100-2004-06048-84
001-100-2004-12425-57
001-100-2004-10079-54
001-100-2004-11584-34
001-100-2004-00343-68
001-100-2004-07201-55
001-100-2004-09585-54
001-100-2004-09292-79
001-100-2004-12309-41
001-100-2004-04914-48
001-100-2004-05874-62
001-100-2004-06843-12
001-100-2004-08738-55
001-100-2004-12146-33
001-100-2004-02248-28
001-100-2004-09541-05
001-100-2004-08205-52
001-100-2004-11349-48
001-100-2004-02691-40
001-100-2004-12989-36
001-100-2004-10502-11
001-100-2004-11178-26
001-100-2004-08414-85
001-100-2004-09447-00
001-100-2004-05243-84
001-100-2004-08091-60
001-100-2004-00344-10
001-100-2004-00863-25
001-100-2004-01048-52
001-100-2004-02355-32
001-100-2004-04563-11
001-100-2004-05231-09

กส.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.1 รอ.
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6

จํานวนเงิน
74,188.33
6,339.64
213,113.65
141,849.44
716,251.61
147,975.61
150,506.01
539,890.67
132,692.93
55,738.38
61,894.26
113,662.15
56,392.39
267,913.61
231,710.40
191,344.08
50,897.01
275,895.92
244,582.98
286,127.62
19,172.49
57,895.29
123,537.78
1,347,667.46
140,820.18
309,395.46
53,146.52
90,560.99
229,860.40
14,821.18
22,368.22
193,635.75
18,689.85

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489673
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. ฉัตรชัย รวงงาม
จ.ส.อ. พงศภัค หันสา
จ.ส.อ. ไพรัตน์ ธนาคุณ
ร.อ. สุริยา มณี ทารักษ์
ร.ท. วิโรจน์ เชืKอสะอาด
ร.ต. เจริ ญ ทิพย์กาญจนกุล
ร.ต. เสน่ห์ ศรี อนันต์
จ.ส.อ.พีรยุทธ อินทร์การทุม
จ.ส.อ.ปรี ชา นามมาลา
จ.ส.อ. ประจิณ อินทร์ประสิ ทธิH
จ.ส.อ.ชาญชาติ พงศ์ถ#ิน
จ.ส.อ. ถนัด ชื#นชม
จ.ส.อ.อุณศักดิH ไกรราช
จ.ส.อ. ศรี ทน คนเที#ยง
จ.ส.อ. นิคม ขวดแก้ว
จ.ส.อ. นพดล สันติสุข
จ.ส.อ. สมศักดิH สี หะอําไพ
จ.ส.อ. สุวฒั น์ เขียวบุตร
จ.ส.อ. วิชิต ทองหมื#น
พ.อ.หญิง สุมิตรา มิ#งมิตร
พ.ต. ปรารมภ์ ริ นอินทร์
ร.ท.บุญชู เนยสูงเนิน
จ.ส.ต. ไสว ชาญประโคน
พ.ต. จรัญ บุณยมณี
พ.ต. นิพนธ์ บุตรกระจ่าง
พ.ต. อัคเดช ถิรวัฒน์เดโช
ร.อ. สมยศ เสาร์แก้วคํา
ร.ท. ศักริ นทร์ มะลิจนั ทร์
ร.ท. ปั ญญา โบแก้ว
ร.ท. ดิเรก ธรรมวิยา
ร.ต. สมเกียรติ อ้อชัยภูมิ
ร.ต. พชรพล พัชรกิตติพรกุล
ร.ต. บวร ตันวงศ์

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08270-50
001-100-2004-09368-26
001-100-2004-10334-72
001-100-2004-06271-59
001-100-2004-05731-77
001-100-2004-00823-92
001-100-2004-09061-08
001-100-2004-02416-76
001-100-2004-02807-36
001-100-2004-03153-51
001-100-2004-04296-27
001-100-2004-04720-45
001-100-2004-05164-73
001-100-2004-06681-47
001-100-2004-09149-30
001-100-2004-09691-89
001-100-2004-09950-78
001-100-2004-10079-18
001-100-2004-11745-66
001-100-2004-02267-10
001-100-2004-04639-86
001-100-2004-01009-08
001-100-2004-12827-40
001-100-2004-02798-28
001-100-2004-03543-50
001-100-2016-00090-66
001-100-2004-09719-44
001-100-2004-04593-18
001-100-2004-06053-79
001-100-2004-11677-06
001-100-2004-02578-62
001-100-2004-02692-92
001-100-2004-03686-09

ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32

จํานวนเงิน
197,990.63
183,822.53
27,140.74
142,047.02
186,547.81
232,770.70
243,765.47
64,938.16
69,756.80
211,684.50
131,913.74
123,712.66
275,374.12
215,189.06
264,036.10
226,442.53
182,204.31
270,789.13
181,658.54
680,244.22
223,009.23
317,115.56
269,384.08
83,168.53
84,421.41
5,895.08
382,975.30
208,959.42
296,072.85
14,174.21
388,258.66
80,819.04
324,543.98

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489673
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
พ.อ. อนันต์ อยูป่ ระสิ ทธิH
พ.อ. อรุ ณ บุญคงสิ นธุ์
ร.ต. เสรี สุวรรณ
จ.ส.อ. ฉลอง พูนบางยุง
จ.ส.อ. ชาญ เกิดแก้ว
จ.ส.อ. สมบัติ น้อยย้อย
จ.ส.อ. ถนอม ทองเกียว
จ.ส.อ. มนตรี ยัตตะโชติ
จ.ส.อ. สุรศักดิH ช้างเผือก
ร.ท. เดชชนะ ไชยขันธ์
ร.ท. สุวทิ ย์ วงศ์พรต
ร.ต. สวัสดิH กัลยา
ร.ต. ณรงค์ แสงทอง
พ.ต.นิรันดร์ วิศิษฏ์รักษากุล
ร.ท. สมพร กาฬพันธุ์
ร.ท. พะดล แก้วศรี เนตร
ร.ต. ชํานาญ ชื#นเผือก
ร.ต. สมาน บัวทอง
จ.ส.อ. สมศักดิH บุญใหญ่
จ.ส.อ. อภิศกั ดิH เอี#ยมสอาด
ร.ท. วิรัตน์ เสื อจอย
ร.ท. ธีรยุทธ โพธิHเงิน
ร.ต. โกศรี สะอาดนวม
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ป่ าหวาย
จ.ส.อ. อําพล เวหา
จ.ส.อ. ณรงค์ ฤทธิHรักษ์
จ.ส.อ. ทวาย มหานิยม
จ.ส.อ. ภาสกร นิลละออ
จ.ส.อ. จําเนียร พาละพล
ร.ท. ปรี ชา รอดอินทร์
ร.ต. ธนพล สว่างแก้ว
ร.ต. ศุภสิ ชฌ์ สี ถนั ธนานนท์
พ.อ. ชาญวิทย์ วัฒนสานติH

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60
หน่วย

001-100-2004-05968-31
มทบ.41
001-100-2004-12394-74
ยก.ทบ.
001-100-2004-05219-89
ร.11 พัน.1 รอ.
001-100-2004-01684-70
ร.11 พัน.1 รอ.
001-100-2004-03092-80
ร.11 พัน.1 รอ.
001-100-2004-03180-57
ร.11 พัน.1 รอ.
001-100-2004-04517-32
ร.11 พัน.1 รอ.
001-100-2004-10158-01
ร.11 พัน.1 รอ.
001-100-2004-12479-32
ร.11 พัน.1 รอ.
001-100-2004-03762-37
ร.153 พัน.3
001-100-2004-06432-90
ร.153 พัน.3
001-100-2004-00361-08
ร.153 พัน.3
001-100-2004-03991-95
ร.153 พัน.3
001-100-2004-02830-89
ร.29
001-100-2004-06955-12
ร.29
001-100-2004-09532-76
ร.29
001-100-2004-04982-74
ร.29
001-100-2004-06453-04
ร.29
001-100-2004-08823-12
ร.29
001-100-2004-10768-66
ร.29
001-100-2004-06751-92
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-07015-67
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-06678-38
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-03941-54
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-07660-14
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-09077-45
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-10280-09
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-10794-01
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-08099-48
ร.31 พัน.2 รอ.
001-100-2004-12779-79 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-100-2004-04339-03 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-100-2004-05995-91
รพ.ค่ายสุรสี ห์
001-100-2004-08931-50
รพ.พระมงกุฎเกล้า

จํานวนเงิน
114,215.26
162,130.42
272,579.98
10,804.45
54,238.85
42,883.18
13,574.90
44,371.06
218,094.00
56,057.74
187,205.23
68,125.38
257,011.79
65,927.47
692,494.38
83,898.60
167,681.91
62,879.49
463,139.06
271,733.88
952,272.90
48,083.89
156,263.75
92,896.09
428,262.35
68,688.42
36,968.11
313,458.71
116,056.64
168,170.15
78,593.58
204,727.64
154,221.20

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489673
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
พ.ท. สมชาย รุ่ งเรื องศิรินนท์
พ.ท.หญิง ภาลิณี ขาวทอง
พ.ท.หญิง สุภาวดี จงศิริ
ร.อ. นิรัติศยั ใจมา
ร.ท. พงษ์สิทธิH วงศ์เจริ ญพันธ์
ร.ต. สุบรรณ บุญศรี
ร.ต. ปิ ยะพงษ์ ยะคํา
จ.ส.อ. จรู ญ คําภีระ
จ.ส.อ. สมาน วิสยั
จ.ส.อ. บุญภาพ หมื#นคิด(อ.)
จ.ส.อ. ต่วน ชุมภูนอ้ ย
จ.ส.อ. พิสุทธิH วรรณแก้ว
พ.ท. ประยงค์ จอมศรี กระยอม
พ.ท. สมนึก สําอางค์สอาด
พ.ต.ประสิ ทธิH แพงดี
ร.อ. สุชาติ เมฆขยาย
ร.ท.ณัฐวัชต์ ดอกรัก
ร.ท. วิไชย เกตุใหญ่
ร.ท. จินดา ประหยัดทรัพย์
ร.ท. จําเนียร เมฆหมอก
ร.ต. บุญช่วย ศรี เสวก
ร.ต.ชัยอนันต์ บุญถนอม
ร.ต.ชุมพร กุย้ วงษ์ตาล
พ.ท. ศุภณัฏฐ์ แจ้งจิตร์
พ.ท. วิเชียร แตงผึ#ง
ร.อ. เกษมพงษ์ โถคนิตย์
ร.อ. สุคนธ์ คํามาตร
ร.ท. จรัญ จิตรี ศพั ท์
ร.ท. เรื องศักดิH ครู บา
ร.ต. สมชาย อู่ชมภูทอง
ร.ต. ประภัตร ทองเปลี#ยน
ร.ต. จักษวัชร์ แก้วเวียงชัย
ร.ต. เสน่ห์ เรื อนเงิน

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05500-33
001-100-2004-02090-69
001-100-2004-11234-01
001-100-2004-10626-78
001-100-2004-10918-01
001-100-2004-08368-09
001-100-2004-12477-56
001-100-2004-02606-80
001-100-2004-02976-39
001-100-2004-03424-16
001-100-2004-10895-05
001-100-2006-00003-50
001-100-2004-01088-85
001-100-2004-11586-74
001-100-2004-08000-71
001-100-2004-09455-87
001-100-2004-06060-22
001-100-2004-06558-06
001-100-2004-07553-00
001-100-2004-11964-52
001-100-2004-00411-28
001-100-2004-04392-62
001-100-2004-09573-79
001-100-2004-08673-04
001-100-2004-07488-14
001-100-2004-01694-97
001-100-2004-05336-01
001-100-2004-00986-03
001-100-2004-07444-01
001-100-2004-00040-20
001-100-2004-00865-01
001-100-2004-09495-56
001-100-2004-10337-46

รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
880,066.85
135,261.98
1,699,550.59
99,400.03
202,790.46
46,299.02
792,013.50
219,981.99
152,036.25
110,580.56
45,686.60
6,187.26
272,288.17
30,245.85
403,771.74
278,207.44
436,511.24
101,443.82
36,617.31
286,380.19
102,082.51
5,829.13
127,713.26
222,494.96
663,134.98
35,722.15
67,918.43
177,912.41
141,452.00
82,595.02
112,193.05
240,718.20
210,203.62

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489673
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139

ชื#อบัญชี
พ.อ. ภัควิทย์ ชุติมนั ต์
จ.ส.อ.มงคล เทียนปลัง#
พ.ต. สุธรรม หวังประเสริ ฐ
ร.อ. สันติชยั ริ มผดี
ร.อ. วิเชียร ชุ่มทอง
ร.อ. วสันต์ พิกลุ ทอง
ร.ท. พรสุธีร์ หิ นแก้ว

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00063-29
001-100-2004-00328-83
001-100-2004-00638-83
001-100-2004-09739-79
001-100-2004-10753-99
001-100-2008-00002-51
001-100-2004-06524-10

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60
หน่วย

สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ส.พ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 139 ราย

จํานวนเงิน
46,300.47
148,599.75
142,124.93
88,125.08
1,711.15
16,512.01
152,991.72
28,520,730.52

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 47489673
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
ร.ต. ภิรมย์ สิ งห์คง
จ.ส.อ. ทวี วงศ์เสนา
พล.อส. สมพร นาน้อย
จ.ส.อ. นพพร พวงประโคน
จ.ส.อ. วิชา กิมาวะหา

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00282-74
001-101-2008-00680-96
001-101-2017-00278-84
001-101-2016-00349-82
001-101-2010-00241-49

กรม ทพ.33
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.23
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี
รวม เงินฝากเกิน 5 ราย

จํานวนเงิน
1,559.78
2,171.00
3,163.40
1,163.12
5,546.46
13,603.76

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 47489673
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) สันทัด จันทน์มาลา
จ.ส.อ. เอกราช สมัตถะ
ส.อ. นิติธร ตรุ ษไทย
จ.ส.อ. ทศพร ชื#นอุทยั
พ.ต. สุรพล พิมเพียร

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01327-96
001-300-2017-01329-63
001-300-2017-01329-72
001-300-2017-01327-87
001-300-2017-01327-50

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60
หน่วย

ทภ.2
ทภ.2
ม.1 พัน.3 รอ.
มทบ.11
สง.สด.จว.น.ย.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 5 ราย

จํานวนเงิน
243,000.00
71,313.44
25,000.00
145,473.08
96,898.87
581,685.39

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบีKยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 47489673
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

เลขที#บญั ชี

พ.อ.(พิเศษ) สมชาย ดุรงค์เกืKอกูล (ประกันภัย 15912) 001-500-2016-00146-93
001-500-2011-00185-60
ร.ต. พิเชษฐา วาระเลิศ
001-500-2004-00396-42
จ.ส.อ. สุจินต์ จันทร์ตา
001-500-2006-00145-35
ส.อ. ศุภเชษฐ์ สนองผัน
001-500-2010-00206-63
ร.ท. ระลึกชาติ ศรี ทาสร้อย
001-500-2009-00019-81
จ.ส.ต. ธวัชชัย หมอกอ่อน
001-500-2008-00151-16
ส.อ. พฤฒิดี เณรจาที
001-500-2008-00209-78
จ.ส.อ. สนัน# นาคทองกุล
001-500-2008-00084-17
จ.ส.อ. ทนงศักดิH สี นK าํ เงิน
001-500-2004-00341-97
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิH บุญเนือง
001-500-2011-00151-83
พ.อ. จริ นทร์รัตน์ นาคสนิท(ธ.ช.ม.)
001-500-2017-00093-26
พ.อ. ดนัย ผลทิพย์ (ประกันภัย 15180 ค.)
001-500-2010-00195-06
ร.ต. ยุทธพล ศิลปนุภกิจ
001-500-2004-00247-38
ร.ต. เกียรติศกั ดิH เกียรติไพศาลโสภณ
001-500-2006-00352-28
จ.ส.ท.กมลพันธ์ อนุกลู ประชา
001-500-2007-00071-18
ร.ท.ประดิษฐ์ สาวงค์
001-500-2011-00070-78
จ.ส.อ. สุบิน ร้องกาศ
001-500-2007-00410-97
จ.ส.อ. เกียรติพงษ์ ซอละสี
001-500-2005-00716-65
จ.ส.อ. สุนนั ท์ อนุพนั ธ์
001-500-2012-00269-93
พ.ท. นิยม สุนทรประทุม
001-500-2010-00134-96
จ.ส.อ. บุญเลิศ บุษบา(ธ.นว.)
001-500-2008-00276-70
จ.ส.อ. บุญศรี ลังกาพยอม
001-500-2004-00198-51
จ.ส.อ. ถวิล บุญชู
001-500-2004-00403-01
ร.ต. เจริ ญ คําดี
001-500-2009-00110-12
จ.ส.ต. สุริศกั ดิH ชนะสุข
001-500-2004-00424-60
จ.ส.อ. ประจญ กอมณี
001-500-2004-00013-20
จ.ส.อ. สมชาย มาลัย
001-500-2008-00151-07
ร.อ. เกษม สารี กิจ
001-500-2011-00004-73
ร.ต. ณรงค์ ฉิ มกุล
001-500-2008-00041-01
พ.ต. เนาวรัตน์ ขานชัยภูมิ
001-500-2015-00110-22
พ.ต. บัญชาชิต แสนสุนนท์ (ประกันภัย 71805)
001-500-2008-00144-18
พล.ท. ศักดา วรรณโภคา
001-500-2004-04708-58
ร.ต.รุ่ งศักดิH ภิรมย์

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60
หน่วย

กร.ทบ.
ขส.ทบ.
บ.จทบ.พ.ย.
บ.จทบ.ส.น.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
บ.มทบ.15
บ.มทบ.21
บ.มทบ.22
บ.มทบ.33
พธ.ทบ.
พล.พัฒนา 1
พล.ร.5
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.3 พัน.26
ม.6 พัน.6
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.31
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.6
ร.6
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.
รร.พธ.พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
14,976.00
828.00
293.86
700.00
891.00
945.00
161.86
125.86
119.86
287.86
1,187.56
14,421.00
533.86
666.00
187.86
87.86
98.86
283.86
592.00
829.00
693.42
161.86
684.00
900.00
900.00
494.00
616.00
431.86
512.86
566.86
67,018.00
2,332.00
616.00

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเบีKยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 47489673
ลําดับ
34
35
36
37
38
39

ชื#อบัญชี
พ.ท. ยุทธพงษ์ บัวแก้ว
จ.ส.ต. เดชา ธานี
จ.ส.อ. สามารถ ปั ญญาปรุ
ร.อ. ปรี ชา มิ#งขวัญ
จ.ส.อ. ประยงค์ บุญนิ#ม
พ.อ.(พิเศษ) เศรษฐวัชร์ จันทร์เด่นแสง

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60
หน่วย

001-500-2008-00105-64
ศศท.
001-500-2004-00557-47
ส.พัน.22 ทภ.2
001-500-2005-00126-71
ส.พัน.22 ทภ.2
001-500-2011-00006-59
ส.พัน.6 พล.ร.6
001-500-2006-00536-68
สง.สด.จว.ร.อ.
001-500-2006-00152-60
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเบีKยประกันล่วงหน้า 39 ราย
รวมเช็คเลขที# 47489673 188 ราย

จํานวนเงิน
900.00
836.00
792.00
1,016.86
945.00
891.00
119,524.88
29,235,544.55

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489674
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พล.ต. กุศล อุปลานนท์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-08208-17

วันที#เช็ค : 4 ธ.ค. 60
หน่วย

ขส.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 47489674 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 189 ราย

จํานวนเงิน
528,922.94
528,922.94
528,922.94
29,764,467.49

