หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05062562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
สุไหงโก-ลก
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
สนามเสือป่า
สระบุรี
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ตาก
นครนายก
กระทุ่มแบน
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
กอง สพบ.พล.ปตอ.
พล.ป.
พล.ร.6
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.14 พัน.3
รร.จปร.
ส.1พัน.102
สง.ปรมน.ทบ.
สส.
รวม 13 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 มิ.ย. 62
จํานวนเงิน
9,160.42
7,399.04
153,125.01
16,617.38
110,396.10
52,477.63
3,315.75
738,784.67
4,654.36
7,985.17
41,105.78
354,958.96
8,770.94
1,508,751.21

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05062562
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
อรัญประเทศ
เลย
กําแพงเพชร
ราชบุรี
สระบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สระบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
อรัญประเทศ
บุรีรัมย์
สกลนคร
ตาก
เชียงใหม่
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
สระแก้ว
ตาก
ตาก
บุรีรัมย์
สกลนคร
เลย

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.12
กรม ทพ.21
กรม ทพ.35
ช.1 พัน.112 รอ.
บ.จทบ.ส.บ.
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 รอ.
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.3 พัน.1
ร.8 พัน.1

วันที่เช็ค : 5 มิ.ย. 62
จํานวนเงิน
10,201.00
2,675.00
3,401.00
2,990.08
997.83
3,625.04
622.84
3,974.00
1,474.17
5,134.99
8,267.74
1,911.00
4,777.00
3,191.00
2,094.00
1,768.00
2,915.67
3,984.00
100.00
2,044.00
18,733.80
1,745.00
9,625.92
1,911.49
1,861.00
3,057.00
5,878.70
8,290.00
1,973.00
1,942.48
10.20
5,962.00
5,522.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05062562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39

สาขา
เลย
บุรีรัมย์
กองบัญชาการกองทัพบก
สระบุรี
สะพานใหม่-ดอนเมือง
พิจิตร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ม.ศม.
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.สด.จว.พ.จ.
รวม 39 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 มิ.ย. 62
จํานวนเงิน
5,349.00
7,069.00
1,507.56
1,600.75
59,241.00
4,107.00
211,535.26

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05062562
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
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยถนนสรงประภา
เตาปูน
ขอนแก่น
ปัตตานี
พนัสนิคม
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
พญาไท
สระบุรี
ศรีย่าน
ร้อยเอ็ด
สูงเม่น
เพชรบุรี
อรัญประเทศ
อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
นราธิวาส
ยโสธร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.22
ขกท.
ขว.ทบ.
ช.1 พัน.112 รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.9 พล.ร.9
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.8
ป.6 พัน.23
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
พล.ม.3
พล.ร.15
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 1
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.6
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 รอ.
ม.6 พัน.21
ม.พัน.12 พล.ม.1
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.22
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.111 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.16 พัน.2

วันที่เช็ค : 5 มิ.ย. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
570,687.97
105,995.19
232,103.63
94,349.41
130,000.00
66,337.12
123,734.26
100,000.00
100,000.00
40,000.00
100,000.00
52,000.00
91,178.39
416,038.59
95,859.12
60,000.00
136,741.93
127,318.48
63,114.42
144,901.22
75,461.66
330,000.00
865,000.00
126,617.29
49,720.80
61,499.39
100,483.93
245,016.69
57,108.07
80,000.00
100,000.00
170,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05062562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

สาขา
ปราจีนบุรี
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
อุตรดิตถ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
นครนายก
นครราชสีมา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
มุกดาหาร
ศรีย่าน
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.5
ร.9
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กส.กส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศอ.สพ.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ม.ห.
สพ.ทบ.
สส.
รวม 48 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 มิ.ย. 62
จํานวนเงิน
170,000.00
136,760.43
179,000.00
92,856.26
124,389.10
200,000.00
110,527.78
102,474.81
1,002,042.79
148,514.22
77,370.47
100,000.00
155,502.15
297,136.40
93,746.33
8,201,588.30

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05062562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
ลพบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ลพบุรี
หาดใหญ่
พะเยา
ลพบุรี
อุตรดิตถ์
สนามเสือป่า
ปราณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ถนนมหาจักรพรรดิ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.มทบ.13
บ.มทบ.15
บ.มทบ.21
บ.มทบ.23
พล.ป.
มทบ.42
ร.17
ร.31 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รร.ขว.ทบ.
รร.นส.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
รวม 13 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 5 มิ.ย. 62
จํานวนเงิน
784.00
264.00
850.00
1,808.00
1,596.14
16,280.00
600.00
882.00
13,800.00
17,908.00
1,781.00
800.00
1,131.00
58,484.14
9,980,358.91

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05062562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื#อบัญชี
ส.อ. ต้น บัวสนิท
ส.อ. เสกศักดิ= เกตค้างพลู
พ.ท. ยุทธภูมิ สาตร์เงิน
ส.อ. วีรศิลป์ ชินคํา
ร.ท. วิราช หุนกระโทก
จ.ส.ต.ศิวา อวยพรสวัสดิ=
พล.อส. ปรัชญ์ณฐั อนุรักษ์
พ.ท.จําเนียร จันทร์แจ้ง
จ.ส.อ.อนุรักษ์ ศิริยานนท์
พ.อ.หญิง ธษิดา เดชานนทโรจน์
จ.ส.อ.อภิรัฐ ทองด้วง
พล.ต. คณเดช พงศบางโพธิ=
พ.ท. ครรชิต ขุนศรี
ร.อ. อิทธิวฒั น์ มัน# อินทร์
พ.อ.ฉลอง ทุสาวุฒิ

เลขที#บญั ชี
001-100-2012-00271-45
001-100-2009-00043-99
001-100-2004-09436-04
001-100-2013-00236-70
001-100-2004-06528-54
001-100-2010-00189-27
001-100-2017-00440-77
001-100-2004-11558-17
001-100-2004-10290-26
001-100-2004-11515-29
001-100-2004-08054-38
001-100-2004-07720-42
001-100-2004-11717-27
001-100-2004-07591-66
001-100-2004-00952-99

วันที#เช็ค : 5 มิ.ย. 62
หน่วย

กรม ทพ.11
กอง สพบ.พล.ปตอ.
พล.ป.
พล.ร.6
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.14 พัน.3
รร.จปร.
ส.1พัน.102
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 15 ราย

จํานวนเงิน
9,160.42
7,399.04
153,125.01
16,617.38
110,396.10
52,477.63
3,315.75
738,784.67
4,654.36
7,985.17
41,105.78
148,988.42
136,994.90
68,975.64
8,770.94
1,508,751.21

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 05062562
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.ต. รณฤทธิ= สารเฉวตร
จ.ส.ต. รังสรรค์ พวงศรี
ส.ท.หญิง ทรงศิริ ออสูงเนิน
จ.ส.ท. อัตถพร อํ#าแก้ว
ส.อ. สุกฤตย์ ไพเราะ
จ.ส.อ.นิพิฐพนธ์ คําภา
จ.ส.อ.พิพฒั น์ เนตรวิจิตร
จ.ส.อ. อํานาจ ทับเมี#ยง
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ= คําสอน
ส.อ. ธเนศพล เกตุวร
ส.อ. ดิเรก บํารุ งการ
ส.อ. จิรพันธ์ ประสมทรัพย์
จ.ส.อ. วรพัทร์ ทับหุ่น
จ.ส.อ. พินิจ สิ ทธิคง
ส.อ. อภิสิทธิ= คมสัน
ส.อ. พนัสชัย เหง้ามา
จ.ส.อ. มานัส พาวขุนทด
ส.อ. ศราวุธ ผดุงจิตร
ร.ต. วัลลภ ขันตี
จ.ส.ท. สุเมธ ม่วงจินดา
ร.ต. จํารัส พหลยุทธ
จ.ส.อ. วงตรี สุขบุตร
จ.ส.อ. นพดล เที#ยงลิRม
ส.ต. สุจินต์ พานทอง
ส.อ. ไพฑูรย์ ทวีบุญ
จ.ส.อ. สมหมาย มงคล
ส.ท.หญิง พัทธ์ธีราพร ทองดา
ร.ต. วรพงษ์ ภัทรศิริพงษ์
จ.ส.อ. สราวุธ นรสาร
จ.ส.อ.ทรงศักดิ= ชุมโรจน์
จ.ส.อ. สถาพร บุตราช
จ.ส.อ. สาเนตร แสนนาม
พล.อส. อนุชิต นรสาร

วันที#เช็ค : 5 มิ.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2013-00374-23
001-101-2019-00092-48
001-101-2007-00711-43
001-101-2007-00606-97
001-101-2019-00157-35
001-101-2008-00575-31
001-101-2019-00151-60
001-101-2011-00276-77
001-101-2019-00156-38
001-101-2008-00692-44
001-101-2015-00072-08
001-101-2016-00195-21
001-101-2019-00155-31
001-101-2008-00681-66
001-101-2013-00412-22
001-101-2019-00148-15
001-101-2007-00349-84
001-101-2015-00135-55
001-101-2007-00490-47
001-101-2019-00149-21
001-101-2019-00149-49
001-101-2017-00224-81
001-101-2014-00428-77
001-101-2013-00350-36
001-101-2005-00138-22
001-101-2007-00209-54
001-101-2019-00154-52
001-101-2010-00340-30
001-101-2005-01325-07
001-101-2009-00174-99
001-101-2011-00260-67
001-101-2019-00147-36
001-101-2019-00147-27

กรม ทพ.12
กรม ทพ.12
กรม ทพ.21
กรม ทพ.35
ช.1 พัน.112 รอ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.จทบ.ส.บ.
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

จํานวนเงิน
6,380.00
3,821.00
2,675.00
3,401.00
2,990.08
58.33
939.50
3,625.04
622.84
3,439.00
535.00
1,474.17
5,134.99
6,316.24
1,951.50
1,911.00
2,866.00
1,911.00
1,911.00
1,280.00
2,094.00
1,768.00
1,323.17
1,592.50
3,984.00
100.00
2,044.00
3,802.00
1,000.00
4,967.00
6,653.80
1,911.00
400.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 05062562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมนึก บุญนิล
จ.ส.อ. จตุพร พิมสารดุก
จ.ส.ต. อํานาจ วิศรี ยา
จ.ส.อ. อุแทน พันธฤทธิ=
ร.ต. สุพตั ร์ นักธรรม
จ.ส.อ. สมศักดิ= ทับทอง
จ.ส.อ. ธนกร พงษ์สุวรรณ
พ.ต. ไพจิตร พลปั ถพี
จ.ส.อ. ธวัช บรรดิ
จ.ส.ท. อนุพนั ธ์ นันกาวงศ์
จ.ส.อ. สิ ทธิพร ผ่องด้วง
จ.ส.อ. ชาญณัฏฐ์ สาโรจน์
ส.อ. ทิปกร นามปั ญญา
จ.ส.อ. เชิด ภูจอมจิตร
จ.ส.ต. ไพรวัลย์ ชาติพนั ธุ์จนั ทร์
จ.ส.ท. ทิวากร แสงสุระ
จ.ส.อ. สรายุทธ ชอบดี
จ.ส.อ. สมคิด มิสะท้าน
ส.อ.หญิง ศิรินภา เชืRอจีน
จ.ส.อ.หญิง สุมลยา สถานพงศ์
ส.อ. สุเมตไตรย รอบรู ้สวัสดิกลุ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ วงษ์สามารถ
ส.อ. สุทธิศกั ดิ= วงศ์แสน
จ.ส.ท. พรเทพ ศรี สดใส
จ.ส.อ. ไฉน แก้วทิพย์

วันที#เช็ค : 5 มิ.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00453-00
001-101-2015-00206-07
001-101-2019-00155-40
001-101-2019-00136-85
001-101-2010-00087-98
001-101-2007-00137-69
001-101-2013-00040-18
001-101-2006-00231-92
001-101-2004-00387-89
001-101-2019-00132-96
001-101-2005-01205-39
001-101-2019-00138-43
001-101-2014-00240-75
001-101-2006-00996-72
001-101-2019-00107-67
001-101-2016-00381-19
001-101-2016-00381-28
001-101-2009-00107-24
001-101-2015-00060-05
001-101-2011-00281-35
001-101-2016-00382-07
001-101-2004-00464-05
001-101-2019-00155-59
001-101-2019-00157-08
001-101-2012-00316-24

มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 รอ.
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ม.ศม.
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.สด.จว.พ.จ.
รวม เงินฝากเกิน 58 ราย

จํานวนเงิน
1,745.00
9,625.92
1,911.49
1,861.00
3,057.00
2,057.70
3,821.00
8,290.00
1,373.00
600.00
1,911.00
31.48
10.20
3,248.00
2,714.00
2,465.00
3,057.00
3,362.00
1,987.00
4,776.00
2,293.00
1,507.56
1,600.75
59,241.00
4,107.00
211,535.26

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05062562
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.ท. สรไกร ธนฐากูร (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ปริ ญญา จันทร์จาํ ปา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กําพล ตุส๊ าํ ราญ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปกฤต สนดํา
จ.ส.อ. สงกรานต์ ใบยา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เผด็จ พิมพาหุ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติโรจน์ คําสุข (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. กิติรักษ์ แสนวัง (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ= พันธุ์เมือง (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. กิตติวฒั น์ วงษ์สามารถ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เฉลิม ขันวิชยั
ส.อ. มนตรี นวลเทศ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ทวีโชค พุม่ อุไร (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ประนุช สื บสุนทร (คํRาประกัน 1 ราย)
ส.อ. มนตรี สู่ภู่เขียว (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิลเลี#ยม กิจทรัพย์รุ่ง
จ.ส.อ. โยธิน สี บุดดา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ มณี เชษฐา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เมธา เพ็งสว่าง (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธนวัฒน์ สิ ริจิราวัชร์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นาวิน กัณพิพฒั น์
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ติYบมา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อานนท์ จันทร์พิทกั ษ์ (คํRาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ธงชัย จุมพล (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ชโลธร ล่องมรุ ต
จ.ส.อ. ธรรมนูญ แพงไธสง (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ยุทธนา ปั จชา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เฉลิม คุม้ ครอง
จ.ส.อ. สุเทพ มะยมหิ น (คํRาประกัน 1 ราย)
ส.ท. ธนพงษ์ ทับผา
ร.ต. จิรศักดิ= วงษ์จีนเฟื# อง
จ.ส.อ. คําภีร์ มีพนั ธ์
จ.ส.อ. สมชาย รุ่ งแจ้ง

วันที#เช็ค : 5 มิ.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00926-81
001-300-2019-00934-68
001-300-2019-00934-77
001-300-2019-00934-86
001-300-2019-00935-65
001-300-2019-00926-09
001-300-2019-00926-18
001-300-2019-00927-24
001-300-2019-00932-28
001-300-2019-00932-73
001-300-2019-00932-82
001-300-2019-00929-37
001-300-2019-00936-26
001-300-2019-00936-62
001-300-2019-00934-59
001-300-2019-00929-55
001-300-2019-00927-51
001-300-2019-00935-29
001-300-2019-00935-38
001-300-2019-00935-10
001-300-2019-00935-83
001-300-2019-00934-04
001-300-2019-00936-35
001-300-2019-00933-16
001-300-2019-00934-22
001-300-2019-00926-36
001-300-2019-00932-37
001-300-2019-00936-99
001-300-2019-00937-05
001-300-2019-00937-14
001-300-2019-00929-82
001-300-2019-00929-91
001-300-2019-00930-06

กรม ทพ.22
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขว.ทบ.
ช.1 พัน.112 รอ.
ช.1 พัน.112 รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.9 พล.ร.9
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.8
ป.6 พัน.23
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
พล.ม.3
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 1
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.6
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 รอ.
ม.1 รอ.
ม.1 รอ.

จํานวนเงิน
100,000.00
142,656.87
85,634.16
342,396.94
105,995.19
160,000.00
72,103.63
94,349.41
130,000.00
66,337.12
123,734.26
100,000.00
100,000.00
40,000.00
100,000.00
52,000.00
91,178.39
206,517.23
83,521.36
126,000.00
95,859.12
136,741.93
60,000.00
127,318.48
63,114.42
144,901.22
75,461.66
200,000.00
100,000.00
30,000.00
335,000.00
100,000.00
100,000.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05062562
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. สายันต์ วงวัฒน์
จ.ส.อ. จิรภาส สันเสนาะ
ส.อ. วีระพล มีศรี (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไกรฤทธิ= ขันธะเกษ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เกษมสันต์ ร่ องเสอียบ (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.ต. คํานึง วงษ์สุวรรณ์
ส.อ. ชัยวัฒน์ เสถียร (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.ท. วิบูลย์ ชูสุวรรณ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ= ศรี อุดร
จ.ส.อ. ฉัตรชัย บัวทอง
ส.ท. สุทธิพงศ์ จันทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. เอกริ นทร์ กัลยารัตน์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัยพฤกษ์ บุญรอด (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อานนท์ เกลาฉี ด (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นิกร ชุมศรี (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. รณกร อิ#มศิล (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.ต.หญิง พรรณราย เปล่งแสงศรี
ส.อ. กฤตภัค ศิวเดชน์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง ลาวัลย์ อําพันทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ญาโณทัย ทิพย์วรรณ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. คมชาย ตันติธนวัจน์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ประสาร ทองทิพย์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สวงค์ จงไกรจักร์
ร.ต. ประยงค์ จารุ วงศา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประโยค ต่างสี
จ.ส.ต. ประสิ ทธิ= ศรี สุวรรณ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง วราภรณ์ เทพชู (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ชาติวฒั น์ สิ ริพราหมณกุล (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุนนั ท์ หนองแบก
ส.ต. ธีรภัทร์ แก้วปรางค์ (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ภวัต วาทโยธา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนากร จิตร์บาํ รุ ง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท.หญิง กษิรา กัณฑ์วเิ ศษ (คํRาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 5 มิ.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00930-24
001-300-2019-00930-33
001-300-2019-00930-15
001-300-2019-00931-85
001-300-2019-00933-07
001-300-2019-00935-74
001-300-2019-00931-30
001-300-2019-00926-90
001-300-2019-00935-01
001-300-2019-00929-19
001-300-2019-00933-61
001-300-2019-00929-00
001-300-2019-00931-94
001-300-2019-00929-73
001-300-2019-00929-64
001-300-2019-00934-13
001-300-2019-00936-80
001-300-2019-00933-52
001-300-2019-00933-43
001-300-2019-00927-15
001-300-2019-00936-44
001-300-2019-00930-42
001-300-2019-00930-51
001-300-2019-00930-60
001-300-2019-00930-97
001-300-2019-00930-88
001-300-2019-00930-79
001-300-2019-00939-18
001-300-2019-00934-40
001-300-2019-00931-03
001-300-2019-00932-19
001-300-2019-00927-60
001-300-2019-00927-79

ม.1 รอ.
ม.1 รอ.
ม.1 รอ.
ม.6 พัน.21
ม.พัน.12 พล.ม.1
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.22
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.111 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.5
ร.9
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศอ.สพ.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ม.ห.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
170,000.00
60,000.00
100,000.00
126,617.29
49,720.80
61,499.39
100,483.93
245,016.69
57,108.07
80,000.00
100,000.00
170,000.00
170,000.00
136,760.43
179,000.00
92,856.26
124,389.10
100,000.00
100,000.00
110,527.78
102,474.81
163,216.55
141,912.41
210,000.00
161,611.58
175,302.25
150,000.00
148,514.22
77,370.47
100,000.00
155,502.15
47,136.40
125,000.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05062562
ลําดับ
67
68

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

ส.อ.หญิง คณิ ษฐา จันทร์แสนตอ (คํRาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00927-88
001-300-2019-00927-06
พ.อ.หญิง ณัชชา พลายละมูล

วันที#เช็ค : 5 มิ.ย. 62
หน่วย

สพ.ทบ.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 68 ราย

จํานวนเงิน
125,000.00
93,746.33
8,201,588.30

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มิ.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเบีRยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 05062562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 5 มิ.ย. 62
หน่วย

001-500-2010-00011-09
จ.ส.อ. สันติ แก้วสี ดาํ
บ.มทบ.13
001-500-2004-00015-97
จ.ส.อ. สนธยา แก่นนิล
บ.มทบ.15
001-500-2006-00596-80
จ.ส.ท. พานิชย์ โกพล
บ.มทบ.21
001-500-2004-00570-00
จ.ส.อ. วัชรพล สิ ริเขมานนท์
บ.มทบ.23
001-500-2009-00073-74
จ.ส.อ. ธีระเดช ฐิติวฒั นา
พล.ป.
001-500-2016-00150-45
พ.อ. ก้องเกียรติ หมวดสิ งห์ (ประกันภัย 21164)
มทบ.42
001-500-2005-00552-23
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ อินชุม
ร.17
001-500-2006-00447-03
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ บํารุ งเพื#อน
ร.31 พัน.2 รอ.
001-500-2015-00012-01
จ.ส.อ. สัจจา สุขสําราญ (ประกันภัย 17250)
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
พ.อ.(พิเศษ) วัชรวิชย์ ณรงค์พนั ธุ์ (ค่าประกัน 22,792 001-500-2016-00026-70
บาท)
รร.ขว.ทบ.
001-500-2010-00046-38
พ.อ.(พิเศษ) มานพ น่วมบัว
รร.นส.ทบ.
001-500-2005-00214-39
ร.ท. อิทธิวฒั น์ มัน# อินทร์
สง.ปรมน.ทบ.
001-500-2006-00488-42
พ.อ. กําธร บุญชม
สง.สด.จว.ฉ.ช.
รวม เงินฝากเบีRยประกันล่วงหน้า 13 ราย
รวมเช็คเลขที# 05062562 154 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 154 ราย

จํานวนเงิน
784.00
264.00
850.00
1,808.00
1,596.14
16,280.00
600.00
882.00
13,800.00
17,908.00
1,781.00
800.00
1,131.00
58,484.14
9,980,358.91
9,980,358.91

