หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489676
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
ราชบุรี
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
น่าน
น่าน
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ปัตตานี
ยโสธร
ยโสธร
พะเยา
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
นครพนม
สุรินทร์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เชียงใหม่
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
ช.21
ทน.1
ทน.1
ทน.1
ทภ.3
ป.21 พัน.30
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
พล.ป.
พล.ม.1
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
ม.6 พัน.21
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.153
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17
ร.19
ร.23 พัน.1
ร.3 พัน.3
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.5 พัน.1
รร.กสร.ศสร.

วันที่เช็ค : 7 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
396,443.34
239,226.89
41,802.02
132,997.80
84,245.60
3,670,715.53
81,163.00
20,893.92
1,220,800.45
16,262.44
2,081,620.36
928,515.78
3,509,204.67
900,328.42
676,722.63
10,204.22
212,168.56
19,546.55
873,130.87
52,826.42
110,604.18
1,334,574.80
790,946.05
904,362.45
1,526,654.88
214,050.06
4,493,120.01
10,788.85
38,446.15
1,455,626.80
447,942.96
3,686,285.82
1,827,049.03

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489676
ลําดับ
34
35

สาขา
เตาปูน
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ม.ลว.ที่ 3
รวม 35 หน่วย

วันที่เช็ค : 7 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
69,690.45
458,485.21
32,537,447.17

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489676
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
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ร้อยเอ็ด
พยุหะคีรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
ชลบุรี
อุดรธานี
ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
ปัตตานี
ศรีย่าน
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
พะเยา
ปราจีนบุรี
บุรีรัมย์
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 1
กสษ.3 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.6
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ทภ.2
ทภ.4
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.3 พัน.13
ป.71 พัน.711
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.บ.21
พัน.พัฒนา 2
ม.2
ม.3 พัน.13
ม.4 รอ.
ม.6 พัน.21
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.17
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.4
ร.3 พัน.2

วันที่เช็ค : 7 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
129,000.00
59,100.00
122,000.00
100,000.00
235,000.00
68,779.97
63,042.59
179,615.28
45,000.00
28,000.00
210,000.00
65,000.00
71,575.62
67,000.00
65,000.00
134,376.74
230,000.00
80,000.00
247,278.85
250,000.00
500,000.00
211,151.83
148,699.08
115,643.53
120,000.00
60,000.00
311,694.73
50,000.00
24,000.00
106,444.19
99,205.07
120,000.00
121,805.22

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489676
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

สาขา
พิษณุโลก
ขอนแก่น
นครพนม
บุรีรัมย์
นครศรีธรรมราช
ขอนแก่น
กระทุ่มแบน
ปัตตานี
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กําแพงเพชร
ขอนแก่น

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.4 พัน.3
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.23
ส.1พัน.101
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ข.ก.
รวม 45 หน่วย

วันที่เช็ค : 7 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
88,000.00
180,650.86
60,000.00
34,843.25
738,000.00
150,000.00
85,510.15
30,000.00
160,000.00
290,000.00
120,000.00
238,419.18
6,613,836.14

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 47489680
ลําดับ
1
2
3

สาขา
ศรีย่าน
บางเขน
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
วศ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.2
รวม 3 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 7 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
92,776.44
82,608.12
113,251.69
288,636.25
39,439,919.56

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489676
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.ท.ทองล้วน เอี#ยมปา
ร.อ. สุทธวุธ บุญสุข
ร.ท. ณรงค์ศกั ดิ@ สวัสดิ@สาํ ราญ
ร.ท.สุรินทร์ นิลเลื#อม
พ.ต.ณรงค์ ลิBมศิริวฒั น์
พ.ต. ไสว หัตถประนิตย์
ร.ท. ชูชาติ เกตุแก้ว
พ.ท. พลชัย อินทรสัมพันธ์
พ.ท. เกษม ศักดิ@ศรี
พ.ท. เชน จุลพันธ์
พ.ท. เชน พุทธวงศ์
พ.ท. เสรี คํายอด
พ.ท. ปรัชญา ดีวฒั นากูล
พ.ต. สัมพัน หุ่นสุวรรณ์
พ.ต. มานิตย์ จันทร์โต
ร.อ. ดํารงพล วงศ์สุวรรณ
ร.ท. พยัพ เดือนเพ็ญ
ร.ต. กมล ราชา
ร.ต. สายัณห์ บ่อคํา
ร.ต. ปรี ชา สังข์ทอง
ร.ต. สมชาย ธรรมเนียมใหม่
จ.ส.อ. คมสัน ป้ องนนท์
จ.ส.อ. วิชาญ หน่อสูงเนิน
ร.อ.ภูวนาถ แก้วอํานาจ
ร.ท.เชน ผลเนตร์
ร.ต. สุดใจ กระมูล
จ.ส.อ. ไชยยา ชนะดี
จ.ส.อ. เตียง พลศรี
จ.ส.อ. วชิระ เยาวพันธุ์
จ.ส.อ. บุญธรรม ประดับมุข
จ.ส.อ.ประพันธ์ วิวฒั นะ
จ.ส.อ. ทองอินทร์ อาชญาทา
จ.ส.อ. วินยั บัวใหญ่

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03681-40
001-100-2004-02384-05
001-100-2004-12289-19
001-100-2004-07743-41
001-100-2004-03298-31
001-100-2004-06919-23
001-100-2004-04592-66
001-100-2004-04518-84
001-100-2004-09096-55
001-100-2004-09103-23
001-100-2004-09422-16
001-100-2004-09828-07
001-100-2004-10700-39
001-100-2004-11447-78
001-100-2004-12490-00
001-100-2004-01160-51
001-100-2004-11936-68
001-100-2004-06368-10
001-100-2004-09307-25
001-100-2004-09819-78
001-100-2004-11251-44
001-100-2004-07463-66
001-100-2004-08141-62
001-100-2004-01259-34
001-100-2004-03692-28
001-100-2004-06506-16
001-100-2004-04582-85
001-100-2004-04582-94
001-100-2004-04871-35
001-100-2004-06285-74
001-100-2004-08761-08
001-100-2004-10175-08
001-100-2004-10433-27

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
ช.21
ทน.1
ทน.1
ทน.1
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106

จํานวนเงิน
129,384.53
92,021.16
175,037.65
239,226.89
41,802.02
132,997.80
84,245.60
84,525.92
15,626.67
46,797.35
716,430.21
243,218.56
154,500.77
238,860.79
69,621.95
364,954.11
131,866.00
526,439.45
147,306.77
782,717.17
147,849.81
43,581.92
37,581.08
185,959.50
259,714.91
17,364.33
101,975.59
223,070.56
77,062.69
18,986.94
72,749.09
20,893.92
15,274.51

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489676
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.อุทาน ยศปั ญญา
จ.ส.อ.อุบล สว่างพฤกษ์
ส.อ. ธวัชชัย คุม้ พันธุ์
พ.ท. พีรฉัตร พลบุตร
พ.ท. สิ ทธิชยั ม่วงอยู่
พ.ต. ดิสชัย พลัดภัยพาล
ร.อ. สมยศ กิ#งแก้ว
ร.อ. สมคิด นาดี
ร.อ.วิสูตร เกตุสุข
ร.ท. ปราโมทย์ เประนาม
ร.ท. พงษ์ศกั ดิ@ จิระโสภกุล
ร.ต. สนัน# เทพทอง
จ.ส.อ. ภูริวจั น์ ธารนํBา
จ.ส.อ. อภิชาติ อ่อนตา
จ.ส.อ. ชาติ กิเกียน
พ.ต. เรื องยศ จันทร์กลิ#น
พ.ต. ไกร เสกิละ
ร.อ. รุ่ ง ไหวพริ บ
ร.อ. สุพจน์ วงค์ราษฎร์
ร.ท. พงษ์พิทกั ษ์ โมยะ
ร.ท. สมศักดิ@ ศิริพิลา
ร.ท. บรรเลง จงนอก
ร.ท. ประวัติชยั พลศรี ดา
ร.ท. สมพร เอี#ยมสูงเนิน
ร.ต. สละ รัตนพันธ์
ร.ต. ไพศาล สุรินทร์
ร.ต. รําไพ ร่ มวาปี
ร.ต. พิรุณ บุญเทียม
ร.ต. ราชันย์ โวสงค์
ร.อ. ธีร์ธวัช เกืBอทาน
ร.ท. อุดม ชนะพล
ร.ต. ประเสริ ฐ ฝ่ ายดี
ร.ต.ยงยุทธ ประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11212-27
001-100-2004-11949-95
001-100-2014-00116-01
001-100-2004-08255-11
001-100-2004-11440-33
001-100-2004-11678-49
001-100-2004-05423-35
001-100-2004-07123-69
001-100-2004-10805-13
001-100-2004-06398-44
001-100-2004-06398-53
001-100-2004-06398-80
001-100-2004-08918-97
001-100-2004-08940-16
001-100-2004-09528-88
001-100-2004-01335-62
001-100-2004-07718-85
001-100-2004-05429-28
001-100-2004-10073-34
001-100-2004-02658-16
001-100-2004-03416-39
001-100-2004-06726-72
001-100-2004-08676-41
001-100-2004-10650-64
001-100-2004-00308-85
001-100-2004-01388-95
001-100-2004-02145-39
001-100-2004-04259-31
001-100-2004-10219-27
001-100-2004-04488-99
001-100-2004-04007-74
001-100-2004-00965-80
001-100-2004-01827-26

ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
พล.ป.
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21

จํานวนเงิน
60,002.88
188,639.45
16,262.44
240,467.75
72,008.86
215,470.62
137,677.57
131,782.80
645,699.07
293,113.35
19,793.23
100,828.11
40,454.39
115,309.31
69,015.30
67,279.69
390,733.10
80,484.35
92,304.66
65,199.44
466,558.05
292,355.31
113,318.77
690,660.63
792,947.78
331,250.47
217,573.56
377,979.21
459,075.43
355,820.37
104,632.79
13,068.39
205,695.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489676
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
ร.ต. ศุภวัฒน์ วิเศษแก้ว
ร.ท. มณฑล เกียรติเฉลิม
ร.ท. สอาด เชืBอสุวรรณ
ร.ต. ณรงค์ วงศ์แสงรัตน์
ร.ต. เจียด ชุ่มชาติ
จ.ส.อ. สุนยั ดวงศรี
จ.ส.อ. พิชยั บุญประดิษฐ
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ วรรณมร
พ.อ. บํารุ ง เหล็งจุ๊ย
พ.ท. ภาคภูมิ ศิริสิทธิ@
พ.ท. ศักดิ@ดา หงษ์สามสิ บเจ็ด
พ.ต. สุรพล โนนดอน
พ.ต. สุเทพ ธูปทอง
ร.ท.วัชรพล ไวยดี
ร.ต. ปราโมทย์ มาเวหา
ร.ต. สนิท บัวไข
ร.ต. รังสรรค์ เกตุจาํ นงค์
ร.ต. ปิ# น ศรี วงั
พ.ต. ศุภชัย รัตนญาติ
ร.ท. ปั ญญา เยีย# มเพื#อน
ร.ท. สรายุทธ์ วรรณแสวง
ร.ต. บุญชอบ ธรรมสโร
ร.ต.. ประสาร บุญยิง#
ร.ต.ประยูร พันธ์เดช
ร.ต. พรชัย เลิศทรัพย์พลู ทวี
จ.ส.อ. สมควร วิชยั รัมย์
จ.ส.อ. ปริ ญญา เมืองเหนือ
จ.ส.อ.ทรงศักดิ@ดา โสภารัตน์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ@ ชนะภักดี
พ.ต. พณิ ชพล ไร่ นากิจ
ร.ท. สุวรรณชัย สอไชยยศ
ร.ท. มานพ ต๊ะพันธ์
ร.ท. ทศวัฒน์ พรมแก้วต่อ

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09285-08
001-100-2004-00157-34
001-100-2004-09984-46
001-100-2004-00953-41
001-100-2004-04448-93
001-100-2004-04957-54
001-100-2004-01558-47
001-100-2004-09723-23
001-100-2004-04958-88
001-100-2004-00570-86
001-100-2004-05565-32
001-100-2004-02954-91
001-100-2004-03098-28
001-100-2004-12162-97
001-100-2004-00591-54
001-100-2004-00846-19
001-100-2004-03859-61
001-100-2004-08256-45
001-100-2004-07592-63
001-100-2004-07807-59
001-100-2004-11425-67
001-100-2004-05426-54
001-100-2004-03791-00
001-100-2004-09184-31
001-100-2004-11701-99
001-100-2004-01132-58
001-100-2004-03791-28
001-100-2004-11245-07
001-100-2004-11735-21
001-100-2004-00089-38
001-100-2004-01349-69
001-100-2004-08369-15
001-100-2004-08813-31

ม.6 พัน.21
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17

จํานวนเงิน
221,111.87
16,871.02
148,239.19
160,853.75
51,467.71
299,290.96
10,204.22
212,168.56
19,546.55
89,480.29
81,543.87
134,206.24
268,953.19
12,751.37
216,325.79
69,870.12
52,826.42
110,604.18
504,212.55
442,587.97
87,116.39
300,657.89
750,234.45
31,864.95
122,263.05
152,417.84
133,104.20
340,885.68
164,538.33
125,175.81
458,369.71
89,725.41
131,692.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489676
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
ร.ท. ประจวบ อินปัU น
ร.ต. วินเลี#ยม ขัดปิ นใจ
ร.ต. สุรินทร์ ไชยวงศ์
ร.ต. เกรี ยงไกร จันแดง
พ.อ. วิบูลย์ ศรี เจริ ญสุขยิง#
ร.อ. อํานาจ บัวครอง
จ.ส.อ. ปิ ยะรัตน์ นับหมาย
ร.ท.สพสวัสดิ@ รองพล
ร.ท.อชิรวิชญ์ พูนพิพฒั นากิจ
ร.ต.กุศล ก่อศิลป์
ร.ต. วิชยั ลาวรรณ์
ร.ต. ประสงค์ นาเมืองรักษ์
ร.ต. สําราญ พรมงูเหลือม
ร.ต. เชาวลิต สุขผสม
จ.ส.อ. จตุรงค์ กล้ารบ
จ.ส.อ. วัชระ เกรีB ยวกระโทก
จ.ส.อ. บํารุ ง ฆ้องนอก
จ.ส.อ. ทรงชัย พรรณขาม
จ.ส.อ. คณพล มีแสง
จ.ส.อ. ชัยยศ เบญจะรักษ์
จ.ส.อ. สาคร ผ่องนานารถ
ส.อ. รังสรร ลาภสาร
ส.อ. ภัทรพงศ์ ชูรัตน์
พ.ท.พรมทอง บุญจันทร์
พ.ท. ประเดิม ญาติสูงเนิน
พ.ต. พนมทอง ศรี จนั ทร์
ร.ต. อุทยั ทรงสังขาร
จ.ส.อ.หญิง ประไพพร สังฆราม
จ.ส.อ.หญิง วรนิษฐ เมืองเหนือ
ร.ท. สําเริ ง อินทรักษา
จ.ส.อ. อํานวย แตงศรี
จ.ส.อ. อรรณพ ธรรมสุจิตร์
ร.อ. สงวน ภาดี

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10355-59
001-100-2004-00476-18
001-100-2004-03194-09
001-100-2004-06755-27
001-100-2004-04977-98
001-100-2011-00482-55
001-100-2004-05396-14
001-100-2004-02119-67
001-100-2004-04960-54
001-100-2004-03369-74
001-100-2004-03805-31
001-100-2004-04482-60
001-100-2004-04768-83
001-100-2004-07383-03
001-100-2004-00253-60
001-100-2004-01276-77
001-100-2004-01542-46
001-100-2004-03273-29
001-100-2004-04270-45
001-100-2004-05663-99
001-100-2004-05860-74
001-100-2013-00281-98
001-100-2013-00555-45
001-100-2004-00482-46
001-100-2004-11232-07
001-100-2004-11809-29
001-100-2004-07702-48
001-100-2004-05448-38
001-100-2004-10496-59
001-100-2004-07692-15
001-100-2004-03656-57
001-100-2004-11337-36
001-100-2004-02313-05

ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.19
ร.19
ร.19
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.3 พัน.3
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.5 พัน.1

จํานวนเงิน
283,778.81
140,444.58
83,068.40
214,400.16
169,539.38
9,298.12
35,212.56
208,181.56
298,679.76
220,518.21
573,979.43
226,862.01
332,777.81
263,403.44
146,762.85
207,913.36
437,651.16
804,105.83
262,194.02
317,867.47
192,223.10
10,788.85
38,446.15
639,356.05
258,629.94
114,590.35
369,615.94
29,889.04
43,545.48
64,281.19
26,397.56
357,264.21
240,087.29

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489676
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
ร.อ. อภิชน คุณาวุฒินนั ท์
ร.อ. ชาญชัย แก้วนา
ร.อ. ชูสิทธิ@ แสงทอง
ร.ท.สว่าง วงคําจันทร์
ร.ต. บุญชู มะกรู ดอินทร์
ร.ต. สุเมธ เขาแก้ว
ร.ต. คู่ชีพ อาจวิชยั
ร.ต. จักรพงษ์ แงวกุดเรื อ
ร.ต. สุเมธ สังข์อินทร์
ร.ต. บัญญัติ ไหมดี
ร.ต. ประดิษฐ์ โยกาศ
ร.ต. ชัชวาลย์ สกุลชุ่มแสง
ร.ต. ชริ นทร์ เขียวสะอาด
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ มาชมสมบูรณ์
จ.ส.อ. ปรี ชา ศรี วเิ ชียร
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ จุอุบล
จ.ส.อ. ดุสิต เทนอิสสระ
จ.ส.อ. สมศักดิ@ หอมจันทร์จีรัง
จ.ส.อ. ไพศาล กลับทวี
จ.ส.อ. นพดล สุวรรณเนตร
จ.ส.อ. หนอม ยิมB พริB ม
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ@ รวยเงิน
จ.ส.อ. บุญฤทธิ@ บุญผุด
จ.ส.อ. สุธีร์ ด่วนแสง
จ.ส.อ. รุ่ งธรรม พงษ์นาค
จ.ส.อ. บุญรวม ทรัพย์ถนอม
จ.ส.อ. สุพรรณ เกษมศรี วทิ ยา
จ.ส.อ. สุจินต์ คุณพันธ์
จ.ส.อ. ขจร ทองย้อย
จ.ส.อ. อุดร เพ็ชรดี
จ.ส.อ. สุจินต์ แก้วโต
จ.ส.อ. วัศพล สี ปาน
พ.ท. ไตรวุฒิ แก้วปั ญโญ

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06910-39
001-100-2004-09662-43
001-100-2004-09662-52
001-100-2004-10831-03
001-100-2004-00817-46
001-100-2004-06909-97
001-100-2004-08692-05
001-100-2004-09663-13
001-100-2004-10988-68
001-100-2004-10989-74
001-100-2004-11123-08
001-100-2004-11745-48
001-100-2004-12383-14
001-100-2004-00608-77
001-100-2004-01884-38
001-100-2004-02591-52
001-100-2004-03275-69
001-100-2004-03355-95
001-100-2004-03654-53
001-100-2004-05224-83
001-100-2004-05695-90
001-100-2004-06806-71
001-100-2004-06974-86
001-100-2004-07635-58
001-100-2004-09539-39
001-100-2004-09660-76
001-100-2004-10623-13
001-100-2004-11318-26
001-100-2004-11756-99
001-100-2004-11759-90
001-100-2004-11830-69
001-100-2004-12164-82
001-100-2004-12175-60

รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.สพ.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
660,741.59
461,536.22
37,712.52
182,903.39
438,164.57
61,637.31
38,674.76
215,281.15
423,740.84
184,764.85
368,948.58
36,938.29
335,154.46
54,847.40
67,350.46
101,470.97
114,588.40
97,548.94
22,473.45
82,189.39
33,630.87
138,921.79
103,817.86
106,025.45
150,384.90
13,922.15
79,520.20
315,994.26
33,630.16
89,335.43
157,818.71
63,578.24
69,690.45

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 47489676
ลําดับ
166
167

ชื#อบัญชี
ร.ท. สมเดช อิ#มหาร
ร.ท. เทิดเกียรติ จิตต์สูงเนิน

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02604-31
001-100-2004-07636-64

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60
หน่วย

ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
รวม เงินอทบ.ฝาก 167 ราย

จํานวนเงิน
320,614.07
137,871.14
32,537,447.17

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 47489676
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. ดิเรก คุณากร
จ.ส.อ. สุรพล โพธิ@กลาง
จ.ส.อ. สุกิจ อาจธัญกรณ์
ร.ท. พงษ์ศกั ดิ@ สุภารักษ์
จ.ส.ต. พิชิต แสงสุวรรณ์
จ.ส.อ. มีลาภ ศรี สมบัติ
จ.ส.ท. เอกสิ ทธิ@ ไชยวรรณ
พ.อ. โสรัตน์ สมุทวานิช
จ.ส.อ. จักรพงษ์ มณี กรรณ์
ร.ท. เรื องยศ ปั กกาเวสูง
จ.ส.อ. ธงชัย แสงขาว
ร.อ. ทองสุข ศรี เพ็ง
จ.ส.อ. จเร อยูค่ ง
จ.ส.อ. สุนนั ต์ชยั สุดแสนยา
ส.ท. ฉัตรพล หงษ์ทอง
พ.ต. สุวทิ ย์ ปั# นจีด
จ.ส.อ. สาทิต แสงจันทร์
จ.ส.อ. เสนีย ์ สุโพธิ@
จ.ส.อ. พนม พรสิ งชัย
ร.ต. กิตติพงษ์ นึกชอบ
ร.ต. สมคิด แจ้งจีน
พ.อ. อนุสรณ์ สวนอิน
พ.อ.(พิเศษ) สมกันฑ์ สุวรรณวงศ์
พ.ต. พิเชษฐ์ จันทรนุช
พล.อส. ปรี ชา ปานเจริ ญ
ั ฑ์ จันทร์พ# ึง
จ.ส.อ. สุกณ
จ.ส.ต.หญิง ณพวิมล นาคเสน
ส.อ. สุรการ อินทผลสุข
จ.ส.อ. รุ่ งเฉลิม พันธุ์สวัสดิ@
ร.ต. สําเริ ง นุชเจริ ญ
ส.อ. ไกรฤทธิ@ พุฒพันธ์
ส.ท. สุรธรรม โรมรัน
จ.ส.อ. ณรงค์ รักขัน

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01330-69
001-300-2017-01333-42
001-300-2017-01334-21
001-300-2017-01331-66
001-300-2017-01333-79
001-300-2017-01331-02
001-300-2017-01332-63
001-300-2017-01333-24
001-300-2017-01332-90
001-300-2017-01331-93
001-300-2017-01332-36
001-300-2017-01331-84
001-300-2017-01333-97
001-300-2017-01332-72
001-300-2017-01330-78
001-300-2017-01333-15
001-300-2017-01331-20
001-300-2017-01331-39
001-300-2017-01331-11
001-300-2017-01333-88
001-300-2017-01333-33
001-300-2017-01330-50
001-300-2017-01334-85
001-300-2017-01334-03
001-300-2017-01334-76
001-300-2017-01330-96
001-300-2017-01330-87
001-300-2017-01334-49
001-300-2017-01333-60
001-300-2017-01334-30
001-300-2017-01333-06
001-300-2017-01330-05
001-300-2017-01331-57

กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 1
กสษ.3 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.6
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ทภ.2
ทภ.4
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.3 พัน.13
ป.71 พัน.711
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.บ.21
พัน.พัฒนา 2
ม.2
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
ม.4 รอ.
ม.6 พัน.21
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.17

จํานวนเงิน
129,000.00
59,100.00
122,000.00
100,000.00
235,000.00
68,779.97
63,042.59
179,615.28
45,000.00
28,000.00
210,000.00
65,000.00
71,575.62
67,000.00
65,000.00
134,376.74
130,000.00
100,000.00
80,000.00
247,278.85
250,000.00
500,000.00
211,151.83
134,119.21
14,579.87
89,251.45
26,392.08
120,000.00
60,000.00
311,694.73
50,000.00
24,000.00
106,444.19

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 47489676
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สมบูรณ์ศกั ดิ@
ร.ต. สมาน นามวงศ์
ร.ต. จําลอง คําจันทร์
จ.ส.อ. เชิดศักดิ@ ดอนไชย
ร.อ. สันติ คําศิริรักษ์
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ กัญญวิมล
จ.ส.อ. วุฒินนั ท์ ศักดิ@สถาพร
ร.ท. เพิ#มพูล แก้วเชื#อม
จ.ส.ต. บรรลุ บุตรยุทธ
พ.ต. ยุทธพงษ์ เขื#อนพันธุ์
ส.อ. วรสิ ทธิ@ โพธิ@บึงกาฬ
จ.ส.อ. ปิ ยะ ศุภศรี วฒั นะ
จ.ส.อ. อภิเดช ปุราทะกา
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ใจธรรม
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ภูมิชยั

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60
หน่วย

001-300-2017-01332-09
ร.2 พัน.1 รอ.
001-300-2017-01331-75
ร.23 พัน.4
001-300-2017-01330-14
ร.3 พัน.2
001-300-2017-01334-58
ร.4 พัน.3
001-300-2017-01332-27
ร.8 พัน.3
001-300-2017-01332-45
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
001-300-2017-01332-54
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
001-300-2017-01334-12
ร้อย.ฝรพ.4
001-300-2017-01332-18
ศฝ.นศท.มทบ.23
001-300-2017-01330-32
ส.1พัน.101
001-300-2017-01332-81
ส.พัน.15 พล.ร.15
001-300-2017-01330-41
ส.พัน.21 ทภ.1
001-300-2017-01331-48
ส.พัน.22 ทภ.2
001-300-2017-01334-67
สง.สด.จว.ก.พ.
001-300-2017-01330-23
สง.สด.จว.ข.ก.
รวมเช็คเลขที# 47489676 215 ราย

จํานวนเงิน
99,205.07
120,000.00
121,805.22
88,000.00
180,650.86
60,000.00
34,843.25
738,000.00
150,000.00
85,510.15
30,000.00
160,000.00
290,000.00
120,000.00
238,419.18
39,151,283.31

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 47489680
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปฏิวตั ิ เปลี#ยนขํา
พ.ท.หญิง นํBามนตร์ ศิริมาศ
จ.ส.อ. ศักดิ@อนันต์ ผุยโสภา

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01334-94
001-300-2017-01335-00
001-300-2017-01333-51

วันที#เช็ค : 7 ธ.ค. 60
หน่วย

ขกท.
วศ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.2
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 51 ราย
รวมเช็คเลขที# 47489680 3 ราย
รวมสัง# จ่ายทัBงหมด 218 ราย

จํานวนเงิน
92,776.44
82,608.12
113,251.69
6,902,472.39
288,636.25
39,439,919.56

