หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234585
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
เลย
ยะลา
กาญจนบุรี
เสนานิคม
ถนนมหาจักรพรรดิ์
พัทลุง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
ปราจีนบุรี
งามวงศ์วาน
พญาไท
พิษณุโลก
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
พิษณุโลก
ทุ่งสง
สระบุรี
สระบุรี
หล่มสัก
สนามเป้า
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
พะเยา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.21
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ทน.2
ทน.2
บชร.1
บชร.1
บชร.1
ป.2 พัน.12 รอ.
พธ.ทบ.
พบ.
พล.ร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
272,516.91
3,429,862.24
442,719.09
627,675.97
44,808.08
1,725,951.13
90,136.38
371,129.81
471,257.61
93,825.86
218,608.76
201,818.57
611,909.86
1,176,034.87
224,243.98
407,750.15
3,013,906.96
2,308,852.44
64,557.62
197,957.79
1,212,706.81
1,183,591.22
889,364.47
1,233,288.62
1,258,783.08
37,854.60
118,775.20
15,734.38
512,433.25
111,831.30
60,256.95
108,583.76
242,423.11

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234585
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

สาขา
เชียงราย
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
อุดรธานี
ลําทับ
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ยะลา
เชียงใหม่
สระบุรี
ศรีย่าน
กระทุ่มแบน
ลพบุรี
สนามเสือป่า
สาขาหนองบัวลําภู
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.41
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.13
ร.15 พัน.1
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.5 พัน.3
ร.7 พัน.2
รร.ม.ศม.
รร.สธ.ทบ.
ส.1พัน.102
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สส.
รวม 50 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
883,070.44
146,398.04
2,166,337.58
990,401.60
1,323,027.69
207,883.59
1,749,989.25
444,384.32
3,190,609.17
121,739.43
146,613.81
48,821.30
129,932.66
257,803.17
339,262.60
113,785.05
110,678.57
35,351,889.10

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234585
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
ปราจีนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
สุรินทร์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
สระบุรี
หล่มสัก
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
สุรินทร์
เพชรบูรณ์
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
สุรินทร์
ปราจีนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง พธ.ที่ 2 พล.ร.2 รอ.
ขว.ทบ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.8 พล.ม.1
บ.จทบ.ส.ร.
บ.มทบ.12
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.2 พัน.2
พล.ม.1
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.8
ม.3
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.26
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.112
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.23 พัน.3
รพ.ค่ายจักรพงษ์

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
1,911.00
8,056.14
1,968.00
2,293.00
3,772.00
16,277.52
683.56
5,541.00
1,911.00
20,853.80
1,911.00
734.95
78.14
5,693.00
1,911.00
8,649.00
11,557.94
20,517.00
1,442.00
80.95
3,057.00
45.39
9,023.00
21,610.00
2,847.00
8,432.00
10.06
5,027.94
5,009.00
1,314.00
7,737.00
9,585.00
4,908.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234585
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

สาขา
ชลบุรี
นครนายก
สระบุรี
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
สระบุรี
เพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รร.กส.กส.ทบ.
รร.ม.ศม.
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศม.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 41 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
18,771.00
4,630.39
45.59
356.08
6,300.00
2,300.00
2,484.00
2,303.02
231,637.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234585
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
ปราจีนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี
กาญจนบุรี
คลองปาง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
คลองปาง
ลพบุรี
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
ศรีย่าน
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
กอง พธ.ที่ 2 พล.ร.2 รอ.
จบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทภ.4
นรด.
นสศ.
บชร.2
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.4
ป.72 พัน.723
ป.9 พัน.109
พล.ร.5
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.2 พัน.7
ม.3
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
50,000.00
262,611.62
200,000.00
64,701.54
180,928.75
200,000.00
100,000.00
87,325.23
150,000.00
59,000.00
179,788.08
67,000.00
154,000.00
50,000.00
83,680.74
62,327.92
40,000.00
216,427.91
80,000.00
53,367.09
57,489.78
120,000.00
50,000.00
18,647.03
89,000.00
34,000.00
43,775.46
435,243.01
20,000.00
58,000.00
198,000.00
100,000.00
118,549.46

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234585
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

สาขา
เชียงใหม่
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ตรัง
ปราจีนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เตาปูน
สนามเสือป่า
นครศรีธรรมราช
สกลนคร
สุพรรณบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.33
ร.111 พัน.1
ร.15 พัน.4
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
ศคย.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.
สวพท.
รวม 47 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 9 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
23,753.75
97,776.63
154,207.03
300,000.00
45,739.52
41,419.08
41,000.00
188,037.06
342,439.21
77,000.00
266,365.24
43,579.88
50,000.00
13,739.05
5,368,920.07
40,952,446.64

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234585
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
พ.อ. ทองยอด กาบคํา
พ.ต. บุญรุ่ ง สุทธิสุวรรณ
ร.อ. สุรสันต์ หาญรักษ์
ร.อ. ชัยสิ ทธิB อิ#มนาง
จ.ส.อ. ดําเนิน อุปัน
จ.ส.อ. เจตนา อุบลแสน
จ.ส.อ. บัณฑิต ผิวเหลือง
จ.ส.อ. เสถียร สุทธะแก้ว
จ.ส.อ. วันชัย จันภูถิ#น
จ.ส.อ. สว่างพงศ์ อาจหาญ
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง เชษฐา
จ.ส.อ. สิ งหนาท ภักมี
จ.ส.อ. เด่นชัย ศรี เสน
ร.อ.ดนัย พูลสวัสดิB
จ.ส.อ. อาจินต์ เพ็งสุวรรณ
จ.ส.อ. สง่า มูลบิดา
จ.ส.อ. จํานงค์ พูลแก้ว
พ.ต. ชัยวัฒน์ ม่วงนาค
จ.ส.อ. คชินทร์ ดีหอม
จ.ส.อ. สุวรรณ ทองคํา
จ.ส.อ. ปริ ญญา โพธิBตL นั
ร.ท. นริ ศ สมงาม
ร.ท. สิ ทธิชยั พุทธิจุณ
ร.ท. วันนา สุพรม
จ.ส.อ. โชคชัย ไพฑูรย์วงศ์
จ.ส.อ. โยธินทร์ เยาว์พนั ธุ์
จ.ส.อ. ภคพล มาสวัสดิB
จ.ส.อ. วิเชษฐ ส่งคุม้
จ.ส.อ. วีระ วงศ์รัตน์
จ.ส.อ. สุรชัย จันทโรทัย
จ.ส.อ. วิทยา นกศิริ
จ.ส.อ. ถนอมศักดิB ด้วงนิล
ส.อ. ธีรพงศ์ ร่ วงราช

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06067-49
001-100-2004-06455-17
001-100-2004-10683-99
001-100-2004-11798-62
001-100-2004-00098-58
001-100-2004-00234-41
001-100-2004-03118-14
001-100-2004-03371-95
001-100-2004-05838-64
001-100-2004-06749-62
001-100-2004-06980-96
001-100-2004-10174-56
001-100-2004-12583-27
001-100-2004-13028-59
001-100-2004-00541-68
001-100-2004-01069-75
001-100-2004-02954-00
001-100-2004-06743-60
001-100-2004-01727-38
001-100-2004-08588-65
001-100-2004-12334-07
001-100-2004-09923-45
001-100-2004-06542-32
001-100-2004-10197-91
001-100-2004-01643-04
001-100-2004-02085-65
001-100-2004-03182-60
001-100-2004-03416-20
001-100-2004-06991-01
001-100-2004-10050-17
001-100-2004-12053-61
001-100-2004-13130-59
001-100-2011-00315-92

กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
272,516.91
248,087.40
437,404.53
210,887.35
189,103.03
313,632.06
91,633.54
681,587.15
91,419.33
236,768.04
523,947.21
116,116.93
289,275.67
284,665.99
37,126.68
35,762.23
85,164.19
376,914.35
117,424.88
44,257.20
89,079.54
44,808.08
28,850.65
21,100.23
75,426.58
1,133,218.14
63,422.27
76,402.39
90,409.71
201,732.84
35,388.32
73,972.74
16,163.64

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234585
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
พ.อ. ประยุทธ สอนไสย์
ร.ต. หนูพร คําพิมพ์
ร.ต.วริ ษฐ์ ชาวนา
ร.ต. สมเกียรติ ภูมิพรหม
จ.ส.อ. เชิดศักดิB เพียวงษ์
จ.ส.อ. บุญล้วน ปูเวสา
จ.ส.อ. ศักดิBชยั ศรี เรื อง
ร.ท. ถนอม นํLาเพชร
ร.ต. ธเนศ กฐินสมิต
ร.ต. ธนายุทธ ดีบุก
ร.ต. กฤษดา แจ้งสว่าง
ร.ต. อัมพร สุทเธนทร์
ร.ต. สยาม ชาตรี
ร.ต. สื บศักดิB วงศ์จกั ร
ร.ต. บุญเจิด จอมคํา
ร.ท. วิเชียร สุขพลอย
ร.ท. ประสิ ทธิB บงการณ์
จ.ส.อ. ประกอบ หุ่นฉัตร
ร.ท. สงกรานต์ รัตนา
ร.ต. สุภาพ คําภา
ร.ต. พัฒนชัย สมพงษ์
จ.ส.อ. อุทาร กิจวัตร์
จ.ส.อ. เอกชัย ผ่องศรี
จ.ส.อ. ประคอง สวัสดิBทิม
จ.ส.อ. สามารถ ป้ อมแก้ว
จ.ส.อ. คํานวน คุม้ วงษ์
จ.ส.อ. จีระ ทองประสาน
จ.ส.อ. เพทาย ฮวบใจ
จ.ส.อ. สวัสดิB ศรี โสภา
จ.ส.อ. สมยศ สมคิด
จ.ส.อ. บุญเลิศ ทองกันยา
จ.ส.อ. บุญเสริ ม แฟงรอด
จ.ส.อ. ทองสุข แก้วโมรา

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02219-55
001-100-2004-04670-43
001-100-2004-06704-89
001-100-2004-11772-26
001-100-2004-07110-87
001-100-2004-10784-48
001-100-2004-11860-39
001-100-2004-07749-25
001-100-2004-02508-41
001-100-2004-03212-82
001-100-2004-05587-98
001-100-2004-06724-96
001-100-2004-08636-27
001-100-2004-09306-64
001-100-2004-12457-49
001-100-2004-03946-59
001-100-2004-02035-51
001-100-2004-00114-37
001-100-2004-05017-09
001-100-2004-07023-17
001-100-2004-09438-53
001-100-2004-00222-20
001-100-2004-00647-85
001-100-2004-01168-02
001-100-2004-03914-85
001-100-2004-04007-29
001-100-2004-04734-06
001-100-2004-05206-43
001-100-2004-05650-17
001-100-2004-06031-86
001-100-2004-06767-75
001-100-2004-07740-04
001-100-2004-08913-74

ทน.2
ทน.2
ทน.2
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
ป.2 พัน.12 รอ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พบ.
พล.ร.4
พล.ร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1

จํานวนเงิน
471,257.61
266,504.94
104,624.87
204,791.45
201,818.57
13,817.31
93,825.86
611,909.86
92,216.70
25,112.86
44,014.51
92,464.87
338,517.63
286,397.21
297,311.09
224,243.98
402,851.84
4,898.31
20,539.67
92,451.28
299,565.00
32,927.52
611,822.75
24,235.01
124,991.35
843,369.14
91,091.01
68,389.03
152,219.36
3,861.20
44,015.60
34,230.85
31,125.62

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234585
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
จ.ส.อ. สัมภาษ ดลกุล
จ.ส.อ. เลือดรบ กิติบุตร
จ.ส.อ. สําเริ ง พรรณอรรถ
จ.ส.อ. มานิตย์ เข็มศรี
จ.ส.อ. ประพร เชืLอวงษ์
ร.อ. สมชาย พงษ์เกษม
ร.ท. สิ ริกร เปล่งศรี
ร.ท. สมนึก หมายติดกลาง
ร.ท. ประเทือง หงษ์กลาง
ร.ต. ประภาส ฉันงูเหลือม
ร.ต. ประกิจ วงษาราช
ร.ต. สุวรรณ สาระกาล
ร.ต. สุวทิ ย์ ศรี สุรักษ์
ร.ต. ประเวส จําปาศักดิB
ร.ต. วีระ กรี จงั หรี ด
จ.ส.อ. ชยันต์ คงมา
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ พรหมมา
จ.ส.อ. สนิท อินทร์บุญสม
จ.ส.ท. วิกรม กิจอนันต์ถาวร
ร.ท. สันติ ไปล่จาด
ร.ท. ธวัช กอบแก้ว
ร.ต. สุรีย ์ ม้วนพรม
ร.ท. กําพล คงสวัสดิB
ร.ต. อําพร ไชยจิตร
จ.ส.อ. สําเริ ง ขวัญสุด
จ.ส.อ. อมร ทองภูเบศ
จ.ส.อ. ประหยัด แก้วมีบุญ
จ.ส.อ.พิชิต เต็มเปี# ยม
จ.ส.อ. เล็ก คงศรี เจริ ญ
พ.ต.สุเทพ ร้อยคํา
พ.ต. วรพรต เข็มพงษ์
ร.ท. ประยุทธ ถึกสถิตย์
จ.ส.อ. ชํานาญ ชัยสนาม

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09908-33
001-100-2004-10517-15
001-100-2004-11306-05
001-100-2004-11865-61
001-100-2004-13006-11
001-100-2004-07359-26
001-100-2004-02856-98
001-100-2004-04802-93
001-100-2004-11568-25
001-100-2004-01067-44
001-100-2004-04060-24
001-100-2004-04265-14
001-100-2004-06266-82
001-100-2004-07239-58
001-100-2004-12564-99
001-100-2004-00447-54
001-100-2004-05880-90
001-100-2004-07501-47
001-100-2009-00309-41
001-100-2004-00942-90
001-100-2004-04782-52
001-100-2004-04549-88
001-100-2004-03356-92
001-100-2004-09924-60
001-100-2004-06717-43
001-100-2004-09654-75
001-100-2004-09672-33
001-100-2004-09866-81
001-100-2004-12433-52
001-100-2004-00553-25
001-100-2004-01906-00
001-100-2004-12179-40
001-100-2004-04501-59

พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.

จํานวนเงิน
87,324.36
69,866.27
173,541.91
122,378.57
85,961.46
363,201.41
179,292.45
418,988.09
749,350.22
120,464.03
19,225.89
30,837.28
220,908.23
68,548.48
54,449.63
83,586.73
86,239.30
64,557.62
111,718.49
482,870.34
235,806.52
494,029.95
400,309.07
65,133.88
143,111.91
3,716.34
303,294.10
76,627.80
191,398.12
56,241.17
18,282.56
814,840.74
429,945.40

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234585
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
จ.ส.อ. หัสชัย เหล่าสมบัติ
จ.ส.อ.ปรี ชา สิ งห์แก้ว
จ.ส.อ. วิทยา วงศ์เจริ ญ
ร.อ. กิจเฉลิม ปุยพันธ์
ร.ท. สมจิตร ดังยางหวาย
ร.ท. พลายโสภณ วิมะลิน
ร.ต. สุรชาติ เนาว์แสง
ร.ต. สุรัตน์ เพ็งพันธ์
ร.ต. ปั ญญา เพ็งไพบูลย์
ร.ต. สุวทิ ย์ เชิงหอม
ร.ต. บัญชา แก้วแดง
ร.ต. บํารุ ง สายทอง
จ.ส.ท.วีระชน นารี นุช
พ.อ. สมชาย แก้วทอง
ร.ท. สมชาย ศรี ธร
ร.ท. คํารณ คนดี
จ.ส.อ. เธียรชัย จัยสิ ทธิB
จ.ส.อ. ไพยงค์ ยอดภิรมย์
ส.อ. สรวุฒิ ศรี บุญยัง
จ.ส.ต. เสน่ห์ สุขศิริ
จ.ส.อ. องอาจ องคสิ งห
ร.ท. บุญส่ง วงค์คาํ มูล
ร.ต. เอกอํานวย ใจมิภกั ดิB
พ.อ.(พิเศษ)บุญชัย บุญวิสุทธิB
ร.ต. ไสว ชิณศรี
ร.ต. สุเทพ คชสิ งห์
พ.ต.รังสฤษดิB สนิทชน
ร.ท.บุญมา ศิริสุวรรณ
ร.ท. ดิเรก พองศรี
ร.ท. เอี#ยมศักดิB พิทกั ษ์วงศ์
ร.ท. ชัยเลิศ สุวรรณภักดี
ร.ท. พรรลภ สระแก้ว
ร.ต. สุวฒั น์ เวชภักดิB

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04884-35
001-100-2004-09486-27
001-100-2004-10668-23
001-100-2004-01267-57
001-100-2004-10612-80
001-100-2004-11456-07
001-100-2004-02679-75
001-100-2004-03836-62
001-100-2004-04039-66
001-100-2004-04375-47
001-100-2004-06936-48
001-100-2004-13063-69
001-100-2007-00490-48
001-100-2004-13034-69
001-100-2004-10045-77
001-100-2004-10907-87
001-100-2004-04916-33
001-100-2004-11830-32
001-100-2004-10046-47
001-100-2004-01422-41
001-100-2004-12550-74
001-100-2004-09632-19
001-100-2004-06522-34
001-100-2004-12975-48
001-100-2004-05316-12
001-100-2004-08759-05
001-100-2004-07080-47
001-100-2004-02706-50
001-100-2004-03490-39
001-100-2004-00842-39
001-100-2004-01027-39
001-100-2004-04897-17
001-100-2004-11888-88

ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
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
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.41
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.13
ร.13
ร.13
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1

จํานวนเงิน
306,232.17
80,890.86
416,220.19
30,383.58
195,467.96
79,400.77
283,794.53
262,491.07
57,743.21
153,668.05
74,829.45
121,004.46
37,854.60
118,775.20
15,734.38
60,256.95
245,159.68
267,273.57
111,831.30
108,583.76
242,423.11
335,325.55
547,744.89
146,398.04
1,814,033.03
352,304.55
161,410.82
378,087.43
450,903.35
268,208.59
96,246.96
86,568.25
68,380.69

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234585
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เจริ ญ หนูอุไร
จ.ส.อ. ประสิ ทธิB นาบิน
จ.ส.อ.วิจิตร นวลนุ่ม
จ.ส.อ. มานพ ทองมี
จ.ส.อ. ไพรัตน์ จันทร์ชุม
จ.ส.อ.พรชัย อัฐนาค
จ.ส.ท. อรรถวุฒิ เศรษฐีมงั
ส.อ. อิสเรศ อารมสวะ
ร.อ. วัฒนา น้อยพันธุ์
ร.ท. ปรี ชา แย้มสกุล
ร.ต. เริ# ม ละออง
ร.ต. เดช จวนชัยนาท
ร.ต. จงรักษ์ ดิษบรรจง
ร.ต. เกษม มัน# ปาน
ร.ต. สมพงษ์ ทับทิมทอง
ร.อ.วิโรจน์ โรหิ ตธาดา
ร.อ. สุริยา ไทยเสน
ร.ท. ยุทธศักดิB สุนทรศรี พินิจ
ร.ต. จงเจตน์ พระบาง
ร.ต. สมคิด เถาว์วลั ย์
ร.ต. ประสงค์ ฟูคาํ
จ.ส.อ.วินิต ขุนนํLา
จ.ส.อ. สุรพล ยานะ
จ.ส.อ.บุญศรี แสนคําหมื#น
จ.ส.อ. ดวงใจ กันทะราช
จ.ส.อ. ทวี สุนทรี ยภาพ
จ.ส.อ.นิพนธ์ อุตเจริ ญ
จ.ส.อ. วันลพ แย้มวัตร
พ.ต.. วรรณนพ จ้อยชู
จ.ส.อ. ดนัย ท่าวิลยั
จ.ส.อ. สมมิตร พรมสมบัติ
พ.ท. สิ ทธิโชค พวงพยอม
พ.ท. ชูเกียรติ คําสุวรรณ์

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00819-95
001-100-2004-08617-62
001-100-2004-09760-73
001-100-2004-10140-42
001-100-2004-11227-94
001-100-2004-03128-77
001-100-2009-00076-33
001-100-2012-00301-58
001-100-2004-06595-38
001-100-2004-06960-89
001-100-2004-03006-41
001-100-2004-09612-66
001-100-2004-09731-37
001-100-2004-11118-68
001-100-2004-11814-32
001-100-2004-07367-49
001-100-2004-12720-35
001-100-2004-02803-47
001-100-2004-03034-17
001-100-2004-11915-81
001-100-2004-12695-90
001-100-2004-01233-98
001-100-2004-01933-60
001-100-2004-03377-97
001-100-2004-06242-77
001-100-2004-06341-68
001-100-2004-12121-30
001-100-2004-12635-05
001-100-2004-12040-07
001-100-2004-07961-30
001-100-2004-00509-68
001-100-2004-02614-21
001-100-2004-09532-94

ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
รร.ม.ศม.
รร.สธ.ทบ.
ส.1พัน.102
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.

จํานวนเงิน
189,908.10
141,489.85
42,500.00
118,432.16
311,293.09
27,304.64
165,776.95
14,802.00
405,713.05
280,657.37
229,857.17
255,801.36
206,437.69
278,098.72
93,423.89
275,892.51
168,491.81
260,213.47
623,541.91
261,434.26
491,270.15
93,750.45
420,332.76
203,977.21
344,524.78
257,042.61
234,521.57
121,739.43
146,613.81
48,821.30
129,932.66
130,388.19
127,414.98

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234585
ลําดับ
166
167
168

ชื#อบัญชี
ร.ท. สุดตา ใจขาล
พ.ต. เทพประทาน แสงโทโพธิB
พ.ต.ปรี ชา เดือนฉาย

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02263-67
001-100-2004-06646-73
001-100-2004-12096-13

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61
หน่วย

สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สส.
รวม เงินอทบ.ฝาก 168 ราย

จํานวนเงิน
339,262.60
113,785.05
110,678.57
35,351,889.10

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234585
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. อังคาร โชคคุณ
ร.ท. ปรี ชา ตัLงภูเบศร์
จ.ส.อ. เนรมิต สุขใจมิตร
จ.ส.ท.สราวุธ ประเสริ ฐศักดิB
จ.ส.อ. นิพล ระเบียบดี
จ.ส.อ. นพดล พิมพ์นิล
ส.อ. ทศพร รังสิ นธุ์
จ.ส.อ. ธงชัย นิสกนิลกุล
จ.ส.อ. สมมารถ ปุยซา
จ.ส.อ. จักรพงษ์ อินยิมL
พ.อ. พรชัย บุญโสภา
จ.ส.ต. สุริศกั ดิB ชนะสุข
ส.อ. ชัยณรงค์ ยอดชลูด
ร.อ. เสนาะ ภูมิแดง
ร.ต. โกมล วงศ์แก้ว
จ.ส.อ. สามารถ มีสุทธิB
จ.ส.อ. พะเยาว์ แสงฉาย
จ.ส.อ. ดําเกิง วงษ์ดี
จ.ส.ต. ศิริชยั บุตรจีบ
ร.ต. สมเกียรติ ภูโอบ
ส.ท. ชัยวัฒน์ แสงกระจ่าง
ส.ท. ทศพล จิตรตรง
จ.ส.อ. วีระ อินเติมมา
ส.อ. ชาญชัย สิ วะโพนงาม
ส.ท. ณัฐนันท์ นากลาง
จ.ส.อ. สว่าง วงคําแสน
จ.ส.อ. นิคม ดอกพรม
ส.อ. วิยะพงษ์ ดีเกิด
ส.อ. สนิท วงษา
ร.ต. นาววา ชากองมา
จ.ส.อ. เจษฎา สาสี ดา
ร.ต. พยอม จิตรี ชยั
จ.ส.อ. กิตติBพิพฒั น์ พรหมตรุ ษ

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00349-00
001-101-2014-00476-23
001-101-2009-00065-45
001-101-2005-01306-24
001-101-2008-00387-94
001-101-2017-00287-59
001-101-2017-00254-97
001-101-2017-00276-62
001-101-2010-00108-72
001-101-2017-00291-74
001-101-2017-00012-11
001-101-2005-00192-51
001-101-2005-00837-51
001-101-2005-01467-22
001-101-2010-00598-62
001-101-2011-00088-94
001-101-2006-00952-50
001-101-2013-00316-23
001-101-2007-00191-25
001-101-2013-00249-79
001-101-2012-00055-13
001-101-2014-00476-69
001-101-2012-00174-20
001-101-2017-00291-83
001-101-2017-00291-92
001-101-2005-00579-87
001-101-2015-00084-83
001-101-2017-00292-17
001-101-2017-00292-26
001-101-2015-00064-94
001-101-2007-00722-67
001-101-2009-00120-96
001-101-2014-00146-52

กอง พธ.ที# 2 พล.ร.2 รอ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
บ.จทบ.ส.ร.
บ.จทบ.ส.ร.
บ.จทบ.ส.ร.
บ.มทบ.12
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.2 พัน.2
พล.ม.1
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.8
พัน.สร.8
ม.3
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18

จํานวนเงิน
1,911.00
78.14
2,866.00
2,293.00
908.00
1,911.00
1,968.00
2,293.00
1,911.00
1,861.00
9,768.00
5,958.00
551.52
683.56
2,675.00
2,866.00
1,911.00
20,853.80
1,911.00
700.00
34.95
78.14
3,439.00
2,254.00
1,911.00
2,171.00
3,171.00
1,911.00
1,396.00
1,911.00
3,305.00
7.41
2,484.00

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234585
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. ชัยเพชร เสนนํLาเที#ยง
จ.ส.อ. นริ นทร์ อินสม
ส.ท. คมสันต์ พรนิคม
ร.ท. ธวัชชัย สิ งหธวัช
จ.ส.อ. เกียรติพงษ์ ซอละสี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศิริดี
จ.ส.ต. อานนท์ สี ม่วง
ส.อ. วรวุฒิ สุยะธิ
จ.ส.อ. ธานินทร์ พระชาติ
จ.ส.อ. บุญสื บ เดชสุภา
จ.ส.อ. ไชยา พิทกั ษ์
จ.ส.อ. สมคิด บุญเพิ#ม
พ.อ. กษิดิศ ฉํ#ากมล
พ.ท.หญิง ณิ ชาภัทร แสงพันธุ์
ร.ต. เกตุ บุษบง
ร.ต.สุรพล ตรี กลางดอน
จ.ส.ต. เฉลิมชัย จํานงค์รักษา
จ.ส.อ. สมชัย สี พิมพ์
พ.ต. อณัฐธิชยั ทองภู่พงศ์เจริ ญ
จ.ส.อ. สมโภชน์ นีลดานุวงศ์
จ.ส.อ. วัฒนา ชัยประภา
จ.ส.อ. สัญชัย อินทร์พรหม
ส.อ. เฉลิมชัย คนขยัน
จ.ส.อ. วีระโชติ ภูริภสั สรกุล
จ.ส.อ. สมควร แปรงทอง
ร.ต. สมศักดิB หอมขจร
ร.ต. สงวน เศรษฐา
จ.ส.อ. พิษณุ สุขประเสริ ฐ
จ.ส.ต. เกรี ยงไกร โนนคํา
พ.อ.(พิเศษ) จักรพงศ์ พันธุ์มงคล
ร.ต. ไพสันต์ สุรพัฒน์
ส.อ. วิศิษฐ์ เศษศรี
ร.ท. เสาร์ ชัยยนต์

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00476-96
001-101-2017-00292-35
001-101-2017-00292-44
001-101-2006-00785-27
001-101-2006-00702-60
001-101-2007-00790-84
001-101-2007-00191-16
001-101-2017-00292-53
001-101-2007-00604-20
001-101-2010-00054-18
001-101-2017-00292-80
001-101-2008-00798-34
001-101-2010-00140-81
001-101-2017-00264-96
001-101-2017-00270-24
001-101-2007-00594-06
001-101-2007-00384-67
001-101-2014-00471-55
001-101-2012-00445-12
001-101-2005-00332-33
001-101-2006-00421-15
001-101-2006-00952-87
001-101-2007-00868-26
001-101-2017-00261-13
001-101-2009-00162-41
001-101-2007-00791-81
001-101-2011-00028-18
001-101-2012-00064-88
001-101-2011-00364-08
001-101-2005-00615-91
001-101-2017-00290-13
001-101-2017-00289-99
001-101-2007-00545-35

ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.112
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
28.53
1,911.00
1,911.00
4,126.00
5,746.00
6,518.00
2,216.00
1,911.00
1,442.00
80.95
3,057.00
45.39
500.00
2,000.00
200.00
400.00
2,484.00
3,439.00
9,838.00
600.00
6,100.00
2,770.00
2,102.00
200.00
2,847.00
400.00
200.00
5,196.00
2,636.00
10.06
3,439.00
1,588.94
500.00

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234585
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
จ.ส.อ. ธวัชชัย พงษ์อุดม
ส.อ. ธนกฤต จริ ยชัยยุทธ
ส.อ. บุญมี จอดนอก
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ พงษ์สุวรรณ์
จ.ส.ต. เอกสิ ทธิB ศรี วเิ ศษ
ร.ต. เจริ ญ คําดี
จ.ส.อ. นิติธร ใจแก้ว
ส.อ. ยุทธการณ์ ดอกคํา
พ.ต.หญิง วิมลวรรณ บริ รักษ์
พ.ต. สายชล อินตรา
พ.ต.หญิง ไตรรัตน์ วงศ์กนั ยา
ส.อ.หญิง อรพรรณ เกิดแก้ว
จ.ส.อ. อภิสิทธิB ชุมปั ญญา
จ.ส.อ. พิทกั ษ์พงษ์ ไชยรักษ์
จ.ส.อ. พิเศษ ตระสิ นธุ์
จ.ส.อ. อิทธิศกั ดิB นิยมถิ#น
ส.อ. อิสระ ทาใจ
พ.ท. สยาม มังกรแก้ว
พ.ท. นุกลู บุญดัด
ส.อ. ชนะพล งามเงิน
พ.ท.หญิง ธาริ ณี สถิตายุธ
พ.ต.หญิง สุธาสิ นี กิ#งแก้ว

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2013-00364-42
001-101-2017-00290-04
001-101-2017-00284-12
001-101-2009-00575-85
001-101-2014-00064-95
001-101-2007-00931-27
001-101-2017-00284-49
001-101-2017-00284-58
001-101-2014-00472-34
001-101-2009-00031-86
001-101-2017-00284-67
001-101-2005-00588-34
001-101-2005-00286-57
001-101-2014-00476-78
001-101-2014-00475-44
001-101-2017-00259-92
001-101-2017-00292-71
001-101-2009-00308-34
001-101-2005-01010-75
001-101-2017-00292-62
001-101-2007-00486-31
001-101-2004-00370-09

ร.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.ม.ศม.
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศม.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 88 ราย

จํานวนเงิน
2,560.00
1,949.00
1,314.00
3,152.00
4,585.00
5,269.00
2,233.00
2,083.00
4,908.00
5,349.00
11,511.00
1,911.00
4,585.00
45.39
45.59
300.00
56.08
6,300.00
2,300.00
2,484.00
2,233.00
70.02
231,637.47

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234585
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.ต. พลวัฒน์ สุขมี
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิB คัดทะมาตย์
พ.อ.(พิเศษ) เกษม ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. อภิชาติ พิมอาจหาญ
พ.ต. อัครพล สวนจันทร์
พ.ต. สุรกิจ ก้อนแก้ว
จ.ส.อ. นิพนธ์ แสนปาง
จ.ส.อ. พนม ศรี สะอาด
พ.ต. วิฑูรย์ สัพจะโปะ
จ.ส.อ. ทองหล่อ วงศ์พญา
จ.ส.อ. ไมตรี ศรี เจริ ญ
ร.อ. จําเริ ญ ลักษณะทิพย์
ร.ต. อนุชา จองกา
จ.ส.อ. อนุชา คล้ายมณี
จ.ส.อ. เสกสันต์ ยศปั ญญา
จ.ส.ต. อํานวย ธรรมสิ ทธิB
ร.ต. สัมพันธ์ บัวแดง
ส.อ. ศักดิBชยั ดํารงใจ
ร.ท. สมเกียรติศกั ดิB จันทร์หอม
จ.ส.อ. วรพล ดีบวั
จ.ส.อ. วิชนุ สี หะวงค์
จ.ส.อ. ชัยชาญ บุญศรี
จ.ส.อ. ศักดิBผา่ นศึก ประเสริ ฐศรี
จ.ส.ท. ทวี นํLาสี
จ.ส.อ. สกล ตุม้ ชี
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิB รวมภักดี
ร.ท. ณัฏฐพล เอกตา
จ.ส.อ. พชร หรรษคุณาไทย
ส.อ. ทศพล แก้วบุตรดี
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ แดงน้อย
พ.ท. ศักดิBสิทธิB เพชรไกร
พ.ท. วิบูลย์ ชูสุวรรณ
พ.ท. ภราดร นนท์ตุลา

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00017-78
001-300-2018-00014-86
001-300-2018-00014-22
001-300-2018-00017-41
001-300-2018-00016-17
001-300-2018-00013-98
001-300-2018-00013-89
001-300-2018-00012-82
001-300-2018-00016-80
001-300-2018-00014-59
001-300-2018-00017-14
001-300-2018-00012-73
001-300-2018-00013-52
001-300-2018-00016-71
001-300-2018-00018-11
001-300-2018-00017-50
001-300-2018-00017-69
001-300-2018-00013-43
001-300-2018-00015-29
001-300-2018-00015-01
001-300-2018-00015-10
001-300-2018-00015-38
001-300-2018-00015-47
001-300-2018-00017-23
001-300-2018-00014-95
001-300-2018-00012-64
001-300-2018-00017-32
001-300-2018-00016-08
001-300-2018-00013-61
001-300-2018-00016-99
001-300-2018-00012-91
001-300-2018-00015-56
001-300-2018-00015-92

กรม ทพ.32
กอง พธ.ที# 2 พล.ร.2 รอ.
จบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทภ.4
นรด.
นรด.
นสศ.
บชร.2
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.4
ป.72 พัน.723
ป.9 พัน.109
พล.ร.5
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.2 พัน.7
ม.3
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
50,000.00
262,611.62
200,000.00
64,701.54
180,928.75
100,000.00
100,000.00
100,000.00
87,325.23
150,000.00
59,000.00
179,788.08
67,000.00
154,000.00
83,680.74
50,000.00
62,327.92
40,000.00
53,000.00
22,132.13
24,295.78
67,000.00
50,000.00
80,000.00
53,367.09
57,489.78
120,000.00
50,000.00
18,647.03
89,000.00
43,775.46
189,495.67
33,411.77

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234585
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. พงษ์ศกั ดิB อาจหาญ
พล.อส. พินิจ เผ่าศิริ
ร.ท. สมเกียรติ ดูนนา
พล.อส. นริ นทร์ ถิ#นโสภา
พ.อ. สมเด็จ พวงผกา
ร.ท. สุธีร์ วงษ์มี
พ.ต. รัชเมศฐ์ บุญนิธิวชั รภาคย์
จ.ส.อ. ชินกร บับพาน
ร.อ. สัจจะ ศรี ธิเมืองใจ
จ.ส.อ. จํานงค์ ศักดา
ร.ท. วีระชัย เติมสังข์
จ.ส.อ. นเรนทร สันเพ็ชร์
พ.ต.หญิง สุทธิมน ทะนานทอง
จ.ส.อ. วันชัย ชดช้อย
จ.ส.อ. วีระ แพแจ่ม
จ.ส.ต. ประสิ ทธิB นารมย์
จ.ส.อ. พรธรรม เกษาพร
จ.ส.ท. เอกกวี สุวรรณเวียง
ร.ท. ประสิ ทธิB กิจทวี
จ.ส.อ. หัสดิน ฮาระตะวัน
พ.ท. ประยูร วรรณโพธิBกลาง
พ.ต. ธงชัย สว่างเย็น
ร.ต. ประนพ ปั ดทา
ส.อ. ณัฐพงษ์ เหมกุล
ส.อ. ชวพสุ อ่อนน่วม

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 9 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00015-65
001-300-2018-00014-77
001-300-2018-00017-87
001-300-2018-00014-13
001-300-2018-00017-05
001-300-2018-00012-55
001-300-2018-00012-28
001-300-2018-00013-25
001-300-2018-00016-26
001-300-2018-00014-04
001-300-2018-00015-83
001-300-2018-00015-74
001-300-2018-00014-68
001-300-2018-00014-31
001-300-2018-00014-40
001-300-2018-00012-46
001-300-2018-00013-16
001-300-2018-00013-07
001-300-2018-00016-35
001-300-2018-00016-44
001-300-2018-00017-96
001-300-2018-00018-02
001-300-2018-00013-34
001-300-2018-00013-70
001-300-2018-00012-37

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.33
ร.111 พัน.1
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.
สวพท.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 58 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234585 314 ราย
รวมสัง# จ่ายทัLงหมด 314 ราย

จํานวนเงิน
212,335.57
34,000.00
58,000.00
20,000.00
198,000.00
100,000.00
99,190.21
19,359.25
23,753.75
97,776.63
60,000.00
94,207.03
300,000.00
26,365.50
19,374.02
41,419.08
188,037.06
41,000.00
200,000.00
142,439.21
77,000.00
266,365.24
43,579.88
50,000.00
13,739.05
5,368,920.07
40,952,446.64
40,952,446.64

