หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
เลย
ราชบุรี
แจ้งวัฒนะ
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
น่าน
ย่อยบางบัว
ตาก
ลําปาง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ลพบุรี
ปราณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.21
ช.11 พัน.111
ปตอ.1 พัน.5
พัน.พัฒนา 3
มทบ.21
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.17 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.นส.ทบ.
รร.ร.ศร.
รร.สพศ.ศสพ.
ศสร.
สธน.ทบ.
สพ.ทบ.
สวพท.
รวม 18 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
76,883.97
45,486.92
272,853.39
6,669.83
195,913.91
215,307.72
541,337.27
13,956.48
52,002.26
5,038.45
13,611.13
1,297,853.35
50,160.78
46,159.27
579,065.44
6,982.19
615,715.16
434,584.18
4,469,581.70

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09012562
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
ลําปาง
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ลําปาง
สนามเสือป่า
ศรีย่าน
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ปากช่อง
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สกลนคร
นครสวรรค์
ลําปาง
อุตรดิตถ์
สนามเป้า
ลําปาง
สกลนคร
สกลนคร
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ปากช่อง
กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
นครปฐม
ปัตตานี
พัทลุง
พะเยา
ราชบุรี
ศรีสะเกษ
สมุทรสาคร
อํานาจเจริญ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.33
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ทภ.1
ป.1 รอ.
ป.4 พัน.4
พัน.สท.กส.ทบ.
ม.2
ม.2 พัน.7
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.32
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.1 รอ.
ร.17 พัน.2
ร.3
ร.3 พัน.1
ร.4
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศสท.กส.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.อ.จ.

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
4,342.00
27.62
1,825.02
1,303.00
4,222.00
100.00
20,236.00
8,734.00
2,048.67
9,296.00
2,339.15
10,230.11
10,126.00
5,541.00
4,151.09
5,640.00
8,614.44
3,057.00
7,641.00
11,080.00
11,683.00
1,300.00
6,519.00
24,769.00
11,214.00
4,698.00
8,135.00
8,049.00
2,958.00
13,238.00
1,280.00
6,495.00
2,326.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09012562
ลําดับ
34
35

สาขา
อ่างทอง
พญาไท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.อ.ท.
สพธ.
รวม 35 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
1,721.00
3,439.00
228,378.10

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09012562
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
นาสาร
นาสาร
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
กาญจนบุรี
ราชบุรี
พนัสนิคม
พนัสนิคม
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ทุ่งสง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
กาญจนบุรี
น่าน
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กสษ.1 กส.ทบ.
ขกท.
ช.11
ทน.1
ทภ.2
บชร.4
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.6 พัน.6
ป.72 พัน.721
ปตอ.1 พัน.6
พล.ม.1
พล.ม.2 รอ.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.บ.3
พัน.ป.ศป.
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.2 พัน.15
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.15

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
98,765.84
104,012.25
300,000.00
155,425.84
220,000.00
110,000.00
80,997.27
48,094.23
107,767.77
51,164.92
115,000.00
163,703.66
235,291.85
64,000.00
422,714.09
191,000.00
245,488.62
187,892.58
155,004.89
62,283.81
216,273.78
600,000.00
121,650.56
100,746.65
50,000.00
110,000.00
65,537.98
74,043.13
25,000.00
50,000.00
126,109.27
167,386.68
50,928.03

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09012562
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

สาขา
เพชรบุรี
สระบุรี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
น่าน
ย่อยบางบัว
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
นครพนม
นครพนม
นครพนม
ตลาดสันติสุข
เชียงใหม่
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
ย่อยถนนสรงประภา
อุทัย-อยุธยา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
ขอนแก่น
จันทบุรี
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
มหาสารคาม
ระนอง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.151 พัน.3
ร.152 พัน.1
ร.153
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.7 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รร.ช.กช.
รร.ม.ศม.
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศร.
ส.1พัน.101
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ร.น.

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
119,691.08
150,000.00
136,635.40
100,000.00
69,632.21
77,176.87
86,395.09
58,479.53
40,000.00
75,200.87
442,713.22
7,000.00
56,000.00
150,000.00
126,000.00
250,000.00
130,000.00
164,114.11
39,790.21
114,000.00
40,000.00
234,443.77
122,742.78
214,880.37
134,324.86
127,452.30
335,253.23
115,403.08
210,588.57
84,323.97
268,088.92

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09012562
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 64 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
9,156,614.14
13,854,573.94

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 09012562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มิตรอารี ย ์ อิ#มใจ
จ.ส.อ.วิลาส หล่าหา
ร.ท. ทองวัน รักษาภักดี
ร.ท. เล็ก โพธิBนิมิตร
จ.ส.ต. ธนชัย พิเคราะห์งาน
ร.ต. วัฒนา ละเลิง
ร.ท. ประทีป สมจิตต์
ร.ต.สมาน ใบยา
ร.อ. สมพงศ์ สุขสนวน
ร.ท. กมล วิรัชมาศโกมล
ส.อ. นพดล พานธงรักษ์
ส.อ. พีรวิชญ์ พิมสาร
ร.อ.หญิง นรารัตน์ ถุงเสน
ร.ต.หญิง กชกร ป้ องสี ดา
ร.ท. อุทยั โฮตา
ร.ท. ส่งศิลป์ จามจุรี
ร.ท. สุติพงษ์ ปั ญญาใจ
ร.ท. อรรถสิ ทธิB ทองศรี สืบสกุล
ร.ต. ณรงค์ฤทธิB บุญนวน
ร.อ. ชาญยุทธ สร้อยคํา
จ.ส.ท. ชัยศรี ราม ลามะธรรมคุณ
ร.ท. สมรัก โอ้โลม
ร.ท. ขวัญชัย จันทร์ศร
ร.ต. แสงอรุ ณ อานมณี
ร.อ. จองชัย วงศ์ทรายทอง
ร.ท. ศักดิBชยั งามละม้าย
ร.ท. สุวฒั น์ แหสกุล
ร.ต. สุเทพ ใจทําดี

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00142-12
001-100-2004-06471-26
001-100-2004-03850-04
001-100-2004-06449-16
001-100-2011-00497-59
001-100-2004-01660-92
001-100-2004-01713-22
001-100-2004-11111-96
001-100-2004-04163-22
001-100-2004-01583-21
001-100-2014-00038-33
001-100-2011-00231-95
001-100-2010-00183-07
001-100-2016-00565-14
001-100-2004-01687-44
001-100-2004-08412-81
001-100-2004-09892-53
001-100-2004-12275-12
001-100-2004-02442-11
001-100-2005-00188-00
001-100-2004-11367-88
001-100-2004-00323-15
001-100-2004-01097-32
001-100-2004-07693-58
001-100-2015-00733-72
001-100-2004-02509-93
001-100-2004-12921-09
001-100-2004-10463-97

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 62
หน่วย

กรม ทพ.21
ช.11 พัน.111
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
พัน.พัฒนา 3
มทบ.21
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.17 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.ร.ศร.
รร.สพศ.ศสพ.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
สธน.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สวพท.
รวม เงินอทบ.ฝาก 28 ราย

จํานวนเงิน
76,883.97
45,486.92
72,523.98
200,329.41
6,669.83
195,913.91
100,798.86
114,508.86
214,782.84
326,554.43
13,956.48
52,002.26
13,611.13
5,038.45
358,771.57
173,162.81
98,476.56
533,015.60
134,426.81
50,160.78
46,159.27
36,122.07
115,576.33
427,367.04
6,982.19
303,673.12
312,042.04
434,584.18
4,469,581.70

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 09012562
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.อ. ณัฐพันธุ์ ผัดปา
จ.ส.อ. ธีระชัย สายทองเกษ
จ.ส.อ. ชนาธิป ตันศิริขจรวงค์
พ.ต.เอกฐากร ตัณฑิกลุ
จ.ส.อ. พิชิต พากเพียร
ร.ต. วรพจน์ บุญนา
จ.ส.อ. ประสงค์ ภักดิBศรี วงศ์
ส.อ. พีระพงษ์ มามขุนทด
ส.ต. วัชรากร นนท์ยะโส
ส.อ. วรพล เตชะภัทรวงศ์
ส.ต. ทัศนะ ไทยน้อย
ส.ท. บุญลอด อุณาวิเนย์
ส.ท. สัมพันธ์ นึกธรรม
ร.ต. ทวี มัน# มี
จ.ส.อ. สวัสดิB นาคสุขมูล
ส.อ. นิรุต กันทะเขียว
จ.ส.อ. ธันวรักษ์ จําปาพันธ์
ร.ต. พิพฒั น์ นนทะชัย
จ.ส.อ. ประภาส วัฒนะ
จ.ส.อ. สุทศั น์ นาคปลืTม
ร.ท. จรัญชัย มาลัยทอง
จ.ส.อ. ดนัย ต้องสู ้
จ.ส.ต. ณัฐพล ติUบดวงคํา
ส.อ. ณัฐพงษ์ ใจยะทิ
ส.ท. ศุภกร ฮาวคําฟู
พ.อ. ธรรม์ธรรศ หลวงเรื# อง
พ.ต. สําราญ ยะยวง
จ.ส.ต. ธารา ศิริภกั ดิB
ร.ต. ประเสริ ฐ อุตมะกูล
จ.ส.อ. บรรจง ศรี ราชา
พ.ต. ศานติB ทวีลาภพูนผล
ร.ต. พงษ์พนั ธ์ กันทะวงศ์
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ปั ญเศษ

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00104-32
001-101-2014-00335-78
001-101-2015-00209-17
001-101-2008-00411-14
001-101-2014-00255-42
001-101-2018-00136-86
001-101-2008-00906-33
001-101-2012-00228-39
001-101-2006-00317-11
001-101-2011-00090-88
001-101-2011-00172-54
001-101-2005-00511-50
001-101-2007-00897-17
001-101-2005-01246-78
001-101-2008-00106-19
001-101-2012-00018-27
001-101-2018-00229-03
001-101-2007-00257-00
001-101-2018-00203-03
001-101-2007-00469-43
001-101-2006-00717-46
001-101-2018-00233-46
001-101-2018-00233-55
001-101-2018-00250-34
001-101-2018-00233-37
001-101-2004-00302-37
001-101-2018-00232-21
001-101-2015-00123-16
001-101-2008-00746-35
001-101-2014-00235-35
001-101-2018-00206-13
001-101-2018-00233-00
001-101-2005-00457-51

กรม ทพ.33
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ทภ.1
ป.1 รอ.
ป.4 พัน.4
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2 พัน.7
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.17 พัน.2
ร.17 พัน.2
ร.3

จํานวนเงิน
4,342.00
27.62
1,825.02
1,303.00
4,222.00
100.00
7,068.00
2,942.00
3,706.00
1,624.00
1,628.00
1,151.00
2,117.00
4,776.00
2,047.00
1,911.00
2,048.67
8,596.00
700.00
2,339.15
2,714.00
3,057.00
835.48
1,560.63
2,063.00
4,203.00
3,630.00
2,293.00
1,911.00
3,630.00
3,220.09
931.00
2,579.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 09012562
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. บุญไทย หงษ์ภู
ส.ต. กิตติศกั ดิB พลพวก
ร.ต. อนุพงษ์ พิมล
ร.อ. สุเวทย์ ปานอีเม้ง
ส.อ. นริ ศ มงคลเคลือบ
จ.ส.ต. นพรัตน์ น้อยเอี#ยม
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิB โอฬาฤกษ์
ร.อ. สุพจน์ จันทร์มณี
จ.ส.อ. ชดทภาต พึ#งสําราญ
พ.ต.หญิง กาญจนา จอมจุฑามาศ
ร.ต. วรเทพ พรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ดิษยนันท์ ธัมมัญXุตานันท์
จ.ส.อ. ประสาท จันทร์อ่อน
จ.ส.อ.หญิง กัณตนา พัทดิพนั ธ์
พ.ท. กิตติBธเนศ อัครวัฒน์เกศกุล
พ.ท.หญิง ศรี รัตน์ ฉุยฉาย
จ.ส.อ. สรยุทธ แย้มบาล
พ.ต. สมพร พันธ์ละออ
พ.ต. สรรพ์วชิ ญ์ หมัน# เก็บ
ร.อ. ไพสาร โพธิBศรี
ร.ต. พิเชษฐ์ จ่าคํา
จ.ส.อ. ทินกร เวชกามา
พ.ต. สมจิต เขตรักษา
ร.ต. สุรศักดิB ตาระบัติ
จ.ส.ต. ศราวุทธ กุลจันทร์
พ.ท. รัญวัชร์ สื บพันธ์โกย
ร.อ. จักรี เจ๊ะด๊ะ
ส.อ. แวซําซูดีน แวและ
พ.ต. ชํานาญ ทองเพ็ง
ร.ต. วิชยั นิลศรี
จ.ส.อ. พูนศักดิB ทองทา
ส.อ. ดิษริ นทร์ ปั นใจโต
จ.ส.อ. ไชยยศ สิ งห์ลอยลม

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-01475-18
001-101-2018-00236-38
001-101-2005-00638-18
001-101-2009-00281-58
001-101-2018-00213-75
001-101-2005-00627-30
001-101-2018-00216-67
001-101-2007-00126-54
001-101-2011-00425-97
001-101-2005-01029-40
001-101-2006-00437-07
001-101-2007-00666-37
001-101-2016-00377-94
001-101-2013-00268-16
001-101-2018-00216-30
001-101-2005-00370-62
001-101-2006-00165-09
001-101-2009-00620-46
001-101-2007-00899-93
001-101-2011-00102-24
001-101-2008-00198-50
001-101-2011-00189-43
001-101-2006-00232-35
001-101-2009-00462-79
001-101-2008-00739-46
001-101-2008-00448-74
001-101-2010-00306-63
001-101-2016-00218-18
001-101-2005-00525-11
001-101-2005-00806-48
001-101-2007-00943-57
001-101-2018-00217-00
001-101-2016-00101-95

ร.3
ร.3
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.4
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ร.บ.

จํานวนเงิน
2,961.00
100.00
6,686.00
17.44
1,911.00
3,057.00
7,641.00
3,439.00
7,641.00
2,512.00
2,331.00
2,560.00
1,605.00
2,675.00
1,300.00
2,698.00
3,821.00
2,923.00
9,410.00
4,451.00
3,897.00
4,088.00
5,788.00
2,579.00
2,847.00
4,698.00
6,762.00
1,373.00
4,419.00
3,630.00
1,911.00
1,047.00
13,238.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 09012562
ลําดับ
67
68
69
70
71

ชื#อบัญชี
พ.ท. สมศักดิB จินดาศรี
ร.ต. ทศรฐ ราชวัตร
ร.อ. ประเสริ ฐ ศรี ทะวรรณ์
พ.ต. สงคราม อินทบุตร
จ.ส.อ. ไตรยศ ธราพร

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00630-47
001-101-2008-00640-81
001-101-2008-00077-76
001-101-2005-01288-05
001-101-2007-00829-54

สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.ท.
สพธ.
รวม เงินฝากเกิน 71 ราย

จํานวนเงิน
1,280.00
6,495.00
2,326.00
1,721.00
3,439.00
228,378.10

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 09012562
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. เทิดไทย รักกิจ (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ต. จิรัฎฐ์ บูรณัติ (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ท. มาโนช ใจเก่งดี
พ.ต. สายชล หสตังไทรแก้ว
ร.ต. ไวโรจน์ นิลตา (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณรงกรณ์ สระทองมา (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง ลําพู ลีศรี (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชิษณุพงศ์ นรปั ญญา (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง ศิริรัตน์ สัตย์ชื#อ (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ชํานาญ พลายละเอียด (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศุภชัย พวงอินทร์ (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ท. มานิด สละทาน (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ยุทธนา ทาระหอม (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไกรเพชร ตุม้ ทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิB ศรี ธญ
ั รัตน์ (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ณัฐวุฒิ อร่ ามศรี
จ.ส.อ. มานิตย์ ศรี ภูนอ้ ย (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พีระวุฒิ ศรี จนั ทร์ (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ศุภชัย ทิณพัฒน์ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัชราช วรรณทอง (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.อ. กัมปนาท หนูหอม (คํTาประกัน 1 ราย)
ร.ต. ไพริ น รอเซ็น (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สมหมาย โตปิ ติ (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุนนั ต์ สวาทห้อง (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณัฐฐารุ ทธ์ แถมมี (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณภดล โฆษณา (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อุดม เอี#ยมสมบูรณ์ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิพนธ์ ศิริสุวรรณ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุชาติ ละออจิตร์ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปกรณ์ยทุ ธ์ รุ่ งศิริ (คํTาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ธนารักษ์ นามบัณฑิต
จ.ส.อ. มิตรชัย คําเกิด (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปรี ชา พาภักดี

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00054-54
001-300-2019-00055-33
001-300-2019-00050-29
001-300-2019-00065-14
001-300-2019-00062-31
001-300-2019-00047-29
001-300-2019-00061-98
001-300-2019-00047-38
001-300-2019-00048-08
001-300-2019-00062-04
001-300-2019-00060-00
001-300-2019-00051-35
001-300-2019-00057-28
001-300-2019-00057-37
001-300-2019-00057-46
001-300-2019-00051-26
001-300-2019-00046-68
001-300-2019-00050-01
001-300-2019-00047-01
001-300-2019-00058-89
001-300-2019-00061-07
001-300-2019-00061-16
001-300-2019-00061-25
001-300-2019-00064-44
001-300-2019-00064-53
001-300-2019-00064-62
001-300-2019-00051-44
001-300-2019-00048-26
001-300-2019-00048-44
001-300-2019-00062-77
001-300-2019-00049-78
001-300-2019-00062-22
001-300-2019-00065-32

กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กสษ.1 กส.ทบ.
ขกท.
ช.11
ทน.1
ทภ.2
บชร.4
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.72 พัน.721
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
พล.ม.1
พล.ม.2 รอ.
พล.ม.2 รอ.
พล.ม.2 รอ.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.บ.3
พัน.ป.ศป.
พัน.ร.มทบ.21

จํานวนเงิน
98,765.84
104,012.25
300,000.00
155,425.84
220,000.00
110,000.00
80,997.27
107,767.77
48,094.23
51,164.92
115,000.00
163,703.66
60,846.34
81,806.92
92,638.59
64,000.00
200,000.00
102,714.09
120,000.00
191,000.00
78,120.90
101,831.88
65,535.84
36,475.33
51,417.25
100,000.00
155,004.89
84,619.82
131,653.96
62,283.81
600,000.00
121,650.56
100,746.65

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 09012562
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. ศราวุธ เสี ยงหวาน (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ยศพัทธ์ วงศ์วาสนา (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรเชษฐ์ ทิมเปี ย (คํTาประกัน 2 ราย)
พ.ต. วิโรจน์ จงใจภักดี
จ.ส.อ. เอกราช สูงนาฝาย
จ.ส.อ. ปิ ยะชาติ ชูรัตน์
จ.ส.อ. นรเสฏฐ์ โสสื บ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จิตกร คงเขียน (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธวัชชัย ทองจันทร์ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สุรเชษฐ์ สัจวุฒิ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. กิตติBธเนศ ทรัพย์แสนล้าน
พล.อส. อนุสรณ์ รื# นอารมย์ (คํTาประกัน 2 ราย)
พล.อส. อาณัติ กาฬนิล
ร.อ. พิทกั ษ์ ประพันธมิตร
ร.ต. ชวกร สุพรรณ์ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เฉลียว กิมประโคน
จ.ส.อ. อดุลย์ เจริ ญไพบูลย์ลาภ (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.ต. กฤษณะ เจนประกอบกิจ (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สถิตย์ อินแฝง
จ.ส.อ. เชวงศักดิB แก้วอนันต์
จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ ถัว# สวัสดิB
ร.ท. วัชรพงษ์ เหมืองจา (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธรรมศักดิB จิตสุคนธ์ (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สมมิตร นวนผ่อง (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิB กาญจนเพชร
จ.ส.อ. โสภณ จันทร์ศรี (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศรายุทธ วะชุม
จ.ส.อ. มนตรี หอมสมบัติ
ส.อ. เอกรัตน์ สมบัติหล้า
จ.ส.ต. ธีรยุทธ ทองหวาน (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สัมพันธ์ ชูกาํ ลัง
จ.ส.อ.หญิง เกตุแก้ว มัน# คง (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นฤนาท โพธิBดอกไม้ (คํTาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00062-68
001-300-2019-00049-41
001-300-2019-00056-21
001-300-2019-00050-74
001-300-2019-00049-05
001-300-2019-00049-69
001-300-2019-00051-17
001-300-2019-00052-05
001-300-2019-00065-05
001-300-2019-00064-99
001-300-2019-00049-23
001-300-2019-00048-62
001-300-2019-00050-47
001-300-2019-00046-77
001-300-2019-00064-80
001-300-2019-00049-87
001-300-2019-00050-38
001-300-2019-00048-99
001-300-2019-00049-50
001-300-2019-00051-99
001-300-2019-00052-14
001-300-2019-00047-83
001-300-2019-00053-20
001-300-2019-00053-39
001-300-2019-00053-48
001-300-2019-00053-57
001-300-2019-00048-35
001-300-2019-00054-63
001-300-2019-00062-40
001-300-2019-00049-32
001-300-2019-00050-10
001-300-2019-00056-12
001-300-2019-00046-86

พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.2 พัน.15
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.151 พัน.3
ร.152 พัน.1
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.7 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รร.ช.กช.

จํานวนเงิน
50,000.00
110,000.00
65,537.98
74,043.13
25,000.00
50,000.00
109,388.95
57,997.73
56,109.27
70,000.00
94,691.08
50,928.03
25,000.00
150,000.00
136,635.40
100,000.00
69,632.21
77,176.87
86,395.09
58,479.53
40,000.00
75,200.87
103,572.75
141,464.40
50,000.00
147,676.07
150,000.00
56,000.00
7,000.00
126,000.00
250,000.00
130,000.00
164,114.11

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 09012562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ภูมิดล ดอนศรี จนั ทร์ (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พีรพันธุ์ สว่างอารมย์ (คํTาประกัน 2 ราย)
พ.ต. กันธินนั น์ ล้วนโกศล
พ.ต. สุชิน เชนไร้ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุชาติ ไชยหงส์สา
ส.อ. กฤษณพงศ์ ศรี เดช (คํTาประกัน 2 ราย)
พ.ต. จํานงค์ นันทะเรื อน (คํTาประกัน 2 ราย)
พ.อ. กิตติธชั เพ็งสอน
พ.ต. อุดม รักษาภักดี
จ.ส.อ. ชัชวาล ชมภูอภัย (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. รวมพล ปูนทอง
ส.อ. ศราวุฒิ บุตรพิมพา
จ.ส.อ. อุทยั บุตรด้วง (คํTาประกัน 2 ราย)
พ.ต. อาณัติ บูรณะเรข (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จิรายุ สกุลโน (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สันติ กิ#งเกษ (คํTาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชาคริ ต เสพสุข (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤชปภพ โพนสิ งห์ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เพ็ชรซ้อน วิลยั (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุรสิ ทธิB สุยะลา (คํTาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธนงชัย หี ตช่วย
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิB ปั ทมโรจน์ (คํTาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุชา รักวงศ์ไทย (คํTาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00051-80
001-300-2019-00050-65
001-300-2019-00049-14
001-300-2019-00053-66
001-300-2019-00053-84
001-300-2019-00053-75
001-300-2019-00052-87
001-300-2019-00050-83
001-300-2019-00050-92
001-300-2019-00053-02
001-300-2019-00052-96
001-300-2019-00053-11
001-300-2019-00065-23
001-300-2019-00063-47
001-300-2019-00063-56
001-300-2019-00063-65
001-300-2019-00052-69
001-300-2019-00054-72
001-300-2019-00054-81
001-300-2019-00053-93
001-300-2019-00051-53
001-300-2019-00051-62
001-300-2019-00051-71

รร.ม.ศม.
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศร.
ศร.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 89 ราย
รวมเช็คเลขที# 09012562 188 ราย
รวมสัง# จ่ายทัTงหมด 188 ราย

จํานวนเงิน
39,790.21
114,000.00
40,000.00
63,330.04
100,000.00
71,113.73
122,742.78
139,880.37
75,000.00
100,000.00
14,324.86
20,000.00
127,452.30
187,524.33
27,728.90
120,000.00
115,403.08
76,588.57
134,000.00
84,323.97
33,789.69
102,332.88
131,966.35
9,156,614.14
13,854,573.94
13,854,573.94

