หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สาขา
ขอนแก่น
กระทุ่มแบน
เพชรบูรณ์
สนามเสือป่า
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครพนม
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช
ศรีย่าน
ศรีย่าน
นครศรีธรรมราช

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ป.3 พัน.8
พัน.ขกท.
ม.3 พัน.13
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.41
รร.ส.สส.
ศอ.สพ.ทบ.
สง.สด.จว.น.ศ.
รวม 14 หน่วย

วันที่เช็ค : 7 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
623,259.14
2,341.31
205,854.57
652,462.06
142,410.15
11,600.88
915.07
5,254.67
87,072.15
10,059.09
266,951.92
85,516.56
97,946.21
49,523.24
2,241,167.02

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07052562
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
นาสาร
ชุมพร
ระนอง
ทุ่งสง
พิจิตร
ทุ่งสง
ชุมพร
คลองปาง
น่าน
น่าน
ทุ่งสง
นครพนม
เชียงราย
น่าน
ทุ่งสง
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ลําทับ
ตรัง
เชียงราย
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครพนม
สุราษฎร์ธานี
น่าน
สุราษฎร์ธานี
ทุ่งสง
สนามเสือป่า
ชลบุรี
ชุมพร
ชัยภูมิ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
ช.พัน.5 พล.ร.5
บ.สง.สด.จว.พ.จ.
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
พล.ร.5
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.15
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.4
ร.17 พัน.3
ร.25
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.3
ร.3 พัน.3
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
ศปภอ.ทบ.4
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ย.

วันที่เช็ค : 7 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
2,885.00
11,647.00
20,043.00
42,604.00
1,911.00
595.58
6,305.00
4,318.00
11,833.39
2,893.00
5,946.00
4,069.00
14,181.00
8,046.00
6,578.00
4,776.00
17,554.00
11,405.75
4,100.00
11,214.00
100.00
18,092.00
2,911.00
1,911.00
19,580.00
16,154.00
40.10
2,505.05
300.00
3,477.00
11,461.00
1,949.00
12,726.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

สาขา
เชียงราย
นครพนม
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
แพร่
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลําปาง
เลย
สระแก้ว
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
สกลนคร
สิงห์บุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ช.ร.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.ห.
รวม 54 หน่วย

วันที่เช็ค : 7 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
3,859.00
10,678.00
5,836.50
5,292.00
3,744.00
2,774.00
2,732.00
9,609.00
4,861.00
26,612.00
4,700.00
3,018.00
21,322.00
9,685.00
10,928.00
23,630.00
5,280.00
4,927.00
12,481.00
6,711.00
8,473.00
471,263.84

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07052562
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
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
นครราชสีมา
กําแพงเพชร
ยะลา
ยะลา
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
ศรีย่าน
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
งามวงศ์วาน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กง.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.35
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.42
กรม ทพ.43
กรม ทพ.46
กรม ทพ.47
ขกท.
ช.11
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทภ.2
ทภ.3
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ป.9 พัน.109
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พธ.ทบ.

วันที่เช็ค : 7 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
156,949.62
100,000.00
56,926.22
100,000.00
168,000.00
130,000.00
133,854.35
110,854.71
224,416.71
92,455.12
326,319.76
79,227.83
78,216.61
125,445.51
64,489.98
190,000.00
257,029.54
85,132.10
193,046.73
100,000.00
126,000.00
153,361.27
100,000.00
100,000.00
120,000.00
103,000.00
135,000.00
100,000.00
168,000.00
103,000.00
104,000.00
77,000.00
141,027.34

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07052562
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

สาขา
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
คลองปาง
ลพบุรี
พนัสนิคม
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พญาไท
นครศรีธรรมราช
สระบุรี
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
สระบุรี
ขอนแก่น
สระบุรี
ชลบุรี
กาญจนบุรี
อรัญประเทศ
นครพนม
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
ย่อยบางบัว
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
นราธิวาส

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.3
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.5
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 3
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.41
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.2
ม.3
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.112
ร.151 พัน.1

วันที่เช็ค : 7 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
150,000.00
45,000.00
120,000.00
552,191.44
82,925.91
112,000.00
525,000.00
153,084.84
100,000.00
100,000.00
300,000.00
100,000.00
134,273.71
109,659.25
81,925.47
124,851.80
149,000.00
102,950.90
140,000.00
260,000.00
139,000.00
125,914.10
50,000.00
110,977.91
153,576.94
401,860.99
110,000.00
64,203.70
124,328.93
93,303.62
95,740.59
62,760.62

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07052562
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

สาขา
ปราจีนบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ตาก
เลย
บุรีรัมย์
นครนายก
สนามเสือป่า
งามวงศ์วาน
เตาปูน
ลพบุรี
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
เตาปูน
ปทุมธานี
กระทุ่มแบน
ปัตตานี
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
ชุมพร
สกลนคร
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.2 รอ.
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.1
ร.6
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.รร.จปร.
รร.ขว.ทบ.
รร.พธ.พธ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ศคย.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ส.น.
สลก.ทบ.

วันที่เช็ค : 7 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
304,121.09
40.00
129,622.85
306,154.16
100,000.00
86,504.96
100,000.00
67,481.25
139,000.00
303,674.49
233,101.04
83,762.81
91,237.11
169,905.62
74,168.36
14,000.00
237,220.18
252,221.77
43,819.43
159,016.39
240,000.00
120,000.00
104,000.00
140,000.00
108,382.70
41,410.08
139,006.50
75,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07052562
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 94 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 7 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
13,240,134.91
15,952,565.77

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 07052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื#อบัญชี
ร.ต. จรู ญ กุณชนะรงค์
ร.ต. นิพล ดวงแสงเหล็ก
ร.ต. อูด๊ ดีตะนะ
ส.ท. ธนาวุฒิ แก่นทอง
จ.ส.อ. ภิญโญ สอนจันทร์
ร.อ. นพพร พงษ์พนั ธุ์สิงห์
ร.ท. สงคราม อินกันยา
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ หนูหอม
จ.ส.อ. ปรี ชา รัตนวงษ์มงคล
ส.อ. อังคาร ขานยา
ส.ต. นฤเบศ อุปัญญ์
ร.ท.กีลอน โคตรวงศ์
ร.ต. ไกรสร ผดุงชาติ
จ.ส.อ. สุริยา โคตรมงคล
พล.อส. บริ วตั ร ฤทธิMเดช
จ.ส.อ. อนันต์ มีขวด
จ.ส.ต. วิรศักดิM พิลึกพัฒนศักดิM
จ.ส.อ. อภิชาติ กมลศิลป์
จ.ส.อ. ไพโรจน์ กลัดพ่วง
ส.อ. กิติชยั ไชยเดช

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-01437-45
001-100-2004-02567-93
001-100-2004-11916-15
001-100-2018-00049-62
001-100-2004-10370-34
001-100-2004-12365-10
001-100-2004-06980-05
001-100-2004-05650-71
001-100-2004-11860-75
001-100-2006-00429-30
001-100-2018-00357-59
001-100-2004-06277-88
001-100-2017-00654-69
001-100-2004-11843-50
001-100-2017-00155-16
001-100-2004-01297-72
001-100-2007-00168-73
001-100-2004-05389-16
001-100-2004-06066-97
001-100-2013-00133-63

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62
หน่วย

ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
พัน.ขกท.
ม.3 พัน.13
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.41
มทบ.41
รร.ส.สส.
ศอ.สพ.ทบ.
สง.สด.จว.น.ศ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 20 ราย

จํานวนเงิน
151,482.48
259,600.65
212,176.01
2,341.31
205,854.57
296,529.74
107,620.74
248,311.58
142,410.15
11,600.88
915.07
83,440.58
5,254.67
10,059.09
3,631.57
154,099.81
112,852.11
85,516.56
97,946.21
49,523.24
2,241,167.02

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07052562
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.อ. อนุลกั ษ์ อุดคํา
ร.ท. สวาสดิM ฝ้ ายเส็ม
จ.ส.อ. เจริ ญศักดิM รักษ์วงศ์
จ.ส.อ. สามารถ สมบัติชยั
จ.ส.ท. พิศณุ ศรี นอก
ร.ท. ณัชพล พลันสังเกตุ
ส.ท. คมสัน ผลเจริ ญ
จ.ส.อ. นพดล นิลคง
จ.ส.ท. สมควน พงศ์สกุล
ส.ท. โชคอนันต์ ลิQนเนี#ยว
ส.อ. นิมะสักรี นิกโู น
ส.อ. อานุ ศรี สุข
ส.อ. คธาวุฒิ ลิQมเรื องวงศ์
ส.ท. เฉลิมพล มูลตา
ร.ต. กิติภูมิ ชูดาํ
ร.ต.ไพบูลย์ บุญช่วย
ร.ต. ประยุทธ สุทธินุ่น
จ.ส.ท. มนตรี ไกรเทพ
ส.อ. สุนยั ไพบูลย์
จ.ส.ต. ธวัชชัย วงศ์พลาย
จ.ส.ต. ธีรดล ศรี สงคราม
จ.ส.ต. ประมวล สิ งขรณ์
ส.ท. อําพล เสนธะระนารถ
ส.ต. สราวุฒ พลรัตน์
ส.ท. สิ ริศกั ดิM ธรรมราช
ส.อ. คณิ ต บูรณะธร
ส.ท. วรวุฒิ แสงรัมย์
ส.อ. เอกวิทย์ หนูเกลีQยง
ส.อ. พิชิต คชเสนา
ส.ท. อาทิตย์ แก้ววิโรจน์
จ.ส.ต. ธนา เชยชุม
จ.ส.อ. จํานงค์ บุญวัตร์
จ.ส.อ. สมเกียรติ ลบลาย

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00195-95
001-101-2019-00100-59
001-101-2019-00100-22
001-101-2019-00100-40
001-101-2019-00100-31
001-101-2012-00278-61
001-101-2011-00388-77
001-101-2017-00036-17
001-101-2019-00095-58
001-101-2017-00035-92
001-101-2019-00095-30
001-101-2019-00095-76
001-101-2019-00096-00
001-101-2016-00332-11
001-101-2008-00330-27
001-101-2010-00174-95
001-101-2007-00770-31
001-101-2015-00235-98
001-101-2015-00269-66
001-101-2014-00132-37
001-101-2017-00110-05
001-101-2019-00096-19
001-101-2015-00003-93
001-101-2015-00269-20
001-101-2016-00055-37
001-101-2016-00379-07
001-101-2016-00379-25
001-101-2019-00095-49
001-101-2019-00095-94
001-101-2019-00095-67
001-101-2019-00074-44
001-101-2019-00104-57
001-101-2008-00341-41

กรม ทพ.32
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
ช.พัน.5 พล.ร.5
บ.สง.สด.จว.พ.จ.
ป.5 พัน.15

จํานวนเงิน
2,885.00
3,439.00
2,094.00
3,248.00
2,866.00
2,235.00
1,911.00
2,484.00
2,197.00
2,675.00
1,911.00
1,911.00
2,808.00
1,911.00
3,018.00
3,821.00
5,884.00
2,006.00
2,445.00
3,649.00
2,484.00
2,006.00
2,694.00
1,930.00
2,445.00
2,407.00
2,025.00
1,911.00
1,911.00
1,968.00
1,911.00
595.58
4,203.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07052562
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. ประสิ ทธิM โพธิMทอง
ส.อ. สันติชยั ปราบจินดา
ส.อ. เอกชัย คลี#เกษร
ร.ต. อุเทรน์ บุญโนนแต้
ส.อ. ธนกร เพชรคง
จ.ส.อ. สุพล พลบุปผา
ส.อ. ยุทธพล เจริ ญศรี
ร.ต. พงษ์ศกั ดิM กลิ#นบุหงา
ส.อ. ณัฐพงศ์ คําชุ่ม
ร.ต. เมธา สี คาํ
จ.ส.อ. นพวินทร์ พันธ์คาํ นุรักษ์
จ.ส.อ. ยุทธพงค์ กุศล
ร.ต. นิวฒั น์ เกษรพุด
ร.ท. สุรไกร ธนาเสน
จ.ส.อ. เขตสยาม คงชะสิ งห์
ส.อ. ประสิ ทธิM เครื อกลาง
จ.ส.ท. พชรกฤต โสมนัส
จ.ส.ท. ชอบ จันทุลาง
ส.ท. สุรวิทย์ ผาลุธรรม
ร.ท. อนพ อ่อนละออ
จ.ส.อ. สุรชัย วันจันทร์
จ.ส.อ. ทวี อุยานะ
ส.อ. สมชาย สอดสุข
จ.ส.อ. เนตร ลําน้อย
จ.ส.อ. กฤตภาส คลังทองสกุล
ร.ต. สมหมาย เทียนแก้ว
พ.ท. สรรัศมิM นิลสลับ
พ.ท. ศักดา ยาศาล
พ.ท. ภัทรพงศ์ แร่ ทอง
พล.อส. ณัฐพล พลาหุวานันท์
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ คําอ่าง
จ.ส.อ. วินยั เส็งสมวงศ์
จ.ส.อ. อภิเชษฐ์ อาภาภรณ์

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00114-01
001-101-2019-00095-03
001-101-2019-00095-85
001-101-2011-00229-37
001-101-2007-00441-30
001-101-2014-00214-94
001-101-2014-00137-87
001-101-2011-00117-28
001-101-2019-00110-58
001-101-2013-00278-15
001-101-2012-00292-21
001-101-2019-00107-94
001-101-2019-00114-38
001-101-2017-00302-40
001-101-2007-00648-15
001-101-2008-00379-08
001-101-2010-00215-77
001-101-2015-00053-25
001-101-2015-00052-73
001-101-2019-00089-75
001-101-2013-00142-82
001-101-2005-00491-91
001-101-2010-00286-13
001-101-2012-00298-05
001-101-2019-00110-67
001-101-2008-00050-51
001-101-2019-00095-12
001-101-2005-01161-10
001-101-2009-00165-88
001-101-2019-00101-47
001-101-2006-00521-12
001-101-2011-00261-19
001-101-2018-00130-75

ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4

จํานวนเงิน
2,102.00
2,388.00
1,930.00
4,566.00
1,911.00
2,197.00
3,159.39
2,293.00
600.00
2,407.00
1,628.00
1,911.00
4,069.00
466.00
2,675.00
4,203.00
1,163.00
3,630.00
2,044.00
5,766.00
2,280.00
2,598.00
100.00
2,484.00
1,396.00
4,776.00
17,554.00
6,113.00
3,668.00
1,624.75
4,100.00
6,495.00
2,426.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07052562
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. นิก บุญเดช
จ.ส.อ. ปฏิพฒั กรณ์ สุวรรณภาพ
ร.อ. อนุชา เพิ#มพูล
ร.ต. สระวุทธ โคกแปะ
จ.ส.อ. วันชัย วิทูรชัย
ส.อ. สดาวุฒิ พลภา
ส.อ. พีรศักดิM โพธิMทอง
ส.อ. อธิวฒั น์ อุทยั ศรี
ส.อ. สิ ทธิMศกั ดิM สื บรอง
จ.ส.อ. สุนทร ชูธาโสตร
จ.ส.อ. ปรี ดา นิลดี
ร.ต. บุญหะ นาคเพ่งพิศ
จ.ส.อ. ธนู สี พนู
ร.ท. จําเริ ญ หอมสมบัติ
ส.อ. วรวิทย์ แก้วชิน
ส.อ. ถวิล ตงบุญชัย
ส.ต. ปารวี นนทะคุณ
ส.อ. วิชยั คําดอก
ส.อ. จักรกฤษ ศรี หาวงศ์
พ.ต.หญิง แพรภรณ์ ศรี แก้วณวรรณ์
จ.ส.อ. วรรณยุทธ นวลพลับ
จ.ส.อ. ธนาดล จันทร์เชาว์
จ.ส.อ. โอภาส มะลิวงศ์
จ.ส.ท. เทพทักษิณ ช่วยหนุนตระกูล
จ.ส.อ.หญิง นุพรมณี ศรี แดน
ส.อ. วิษณุ พวงเข้ม
จ.ส.ต. ปรี ชา อินตู ้
จ.ส.อ. ชัยชาติ ช่วงสม
ส.อ. วรกรต คําจุมพล
จ.ส.อ. สรศักดิM อุปการะกิจ
พ.ต. วิทวัส วิรัฐติกลุ
ร.ต. ประพันธุ์ ชุมเกตุ
พ.ต. ศุภโชค ภักดิMขนั ธ์

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00114-65
001-101-2019-00089-20
001-101-2005-00071-13
001-101-2013-00421-79
001-101-2009-00614-81
001-101-2015-00272-02
001-101-2014-00165-35
001-101-2016-00130-22
001-101-2019-00100-68
001-101-2005-00651-71
001-101-2019-00095-21
001-101-2006-00266-03
001-101-2010-00027-21
001-101-2014-00231-28
001-101-2015-00086-69
001-101-2015-00082-98
001-101-2015-00104-97
001-101-2019-00079-94
001-101-2019-00080-09
001-101-2009-00607-92
001-101-2005-00536-80
001-101-2008-00636-48
001-101-2015-00143-69
001-101-2019-00101-01
001-101-2019-00100-95
001-101-2019-00109-34
001-101-2014-00055-84
001-101-2019-00100-86
001-101-2019-00114-74
001-101-2006-00663-37
001-101-2018-00004-06
001-101-2008-00713-73
001-101-2011-00318-29

ร.15 พัน.4
ร.17 พัน.3
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ย.

จํานวนเงิน
2,293.00
100.00
2,274.00
3,343.00
3,763.00
2,579.00
2,063.00
2,102.00
1,968.00
1,000.00
1,911.00
1,911.00
2,885.00
7,163.00
1,628.00
1,911.00
1,911.00
2,171.00
1,911.00
2,094.00
3,070.00
3,152.00
2,770.00
1,094.00
3,974.00
40.10
21.05
2,484.00
300.00
3,477.00
11,461.00
1,949.00
5,139.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07052562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
พ.ต. บรรเจิด อ่อนทอง
ร.ต. สุคริ ษฐ์ ขวาไทย
ร.ต. วงจันทร์ บุรพันธ์
ส.อ. สันติภาพ ขันติวงค์
พ.ต. ชาติสยาม พันลังเพชร
ร.ต. กิตติศกั ดิM พินิจดํา
ร.ต. กิตติศกั ดิM พินิจดํา
พ.ต. ประสาน สิ นเธาว์
ร.ท. ศิริศกั ดิM ปั กกาสาร
จ.ส.อ. ภัสณนท์ ทรัพย์ประสาท
ร.ต. กฤตวิทย์ ทิมบํารุ ง
ร.ต. ชาญชัย ยมนา
ส.อ. พงษ์ศกั ดิM นาคจีนวงษ์
พ.ท.กานต์ ตีรณฐิตาภร
ส.อ. สรายุทธ เยาวบุตร
ส.อ. ปราโมทย์ แสนจันทร์
พ.ต. ชัยยศ เภรี กลุ
พ.ท. บรรจง ศรี ศิลป์
ร.ท. จิรวัฒน์ บัวภา
จ.ส.อ. สิ ทธิธรรม อินทรรี
ร.ต. เดชชาติ ศรี เนตร
จ.ส.อ. ไวทอง นามสร
ส.ท. เกรี ยงไกร ไชยบุญทัน
จ.ส.อ. สุขสันต์ ยังดี
ส.อ. กอบโชค ศรี ลาราช
ส.อ. ทศกร ตาทอง
พ.อ. มิตรประชา รู ้เจน
พ.ต. สิ นทรัพย์ จรู ญเพ็ญ
พ.ต. ณัฐปคัลภ์ พรประสิ ทธิM
ร.อ. สุวทิ ย์ ปริ นทอง
จ.ส.อ. อิทธิพล แสวงผล
จ.ส.อ. สุทธินนั ท์ อุ่นเมืองเพีย
ส.ท. อภิพล หนันดูน

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00102-80
001-101-2005-00763-17
001-101-2010-00019-71
001-101-2013-00327-83
001-101-2008-00902-08
001-101-2005-00684-51
001-101-2005-00684-51
001-101-2004-00431-16
001-101-2004-00004-94
001-101-2008-00334-52
001-101-2011-00071-69
001-101-2005-01072-19
001-101-2007-00270-27
001-101-2010-00001-76
001-101-2014-00053-44
001-101-2016-00306-76
001-101-2006-00183-49
001-101-2005-01291-69
001-101-2005-00507-62
001-101-2010-00156-73
001-101-2010-00501-44
001-101-2008-00239-78
001-101-2019-00106-24
001-101-2012-00259-06
001-101-2016-00266-19
001-101-2015-00187-18
001-101-2010-00356-95
001-101-2005-01402-32
001-101-2006-00356-38
001-101-2007-00943-84
001-101-2009-00312-04
001-101-2015-00239-23
001-101-2011-00185-36

สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ร.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.

จํานวนเงิน
41.47
2,503.00
5,043.00
3,859.00
5,826.00
270.00
4,582.00
105.50
5,731.00
5,292.00
3,744.00
2,006.00
768.00
2,732.00
5,483.00
4,126.00
4,861.00
5,731.00
7,068.00
5,234.00
3,821.00
2,847.00
1,911.00
2,293.00
2,407.00
3,018.00
2,293.00
3,783.00
3,152.00
3,687.00
3,057.00
2,866.00
2,484.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07052562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ชื#อบัญชี
ร.ต.ภัทรเกียรติ แก้วม่วง
ร.ต. ชัชวาลย์ ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. ศุภวิชญ์ ใจกล้า
จ.ส.อ. เจริ ญ กงวงษา
จ.ส.อ. บรรเจิด รักชาติ
พ.ท. ชยกฤช เยีย# มรัมย์
ร.ต. สมนึก เอืQอวิบูลย์
ร.ต. สุริยา ดาศรี
จ.ส.ท. จารุ กิตติM ขอบทอง
จ.ส.อ. ประทาน จบจังหรี ด
จ.ส.อ. จักรกริ ช ใจหาญ
พ.ท. รณกร ศรี สุวรรณ
ส.ท. ภัสธร เจริ ญเมือง
จ.ส.อ. สุทธิพนั ธ์ บุญเมือง
ร.ต. ภูวชิ ญ์ ผุดมี
จ.ส.อ. ทวีสิน เอ่งฉ้วน
จ.ส.อ. วิชาญ ไขประภาย
ส.อ. โมกขศักดิM ยาทองไชย
ร.ท.ไพบูลย์ เชตุพนั ธุ์
จ.ส.อ. มิตรชัย สุรินทะ

เลขที#บญั ชี
001-101-2007-00838-56
001-101-2008-00864-72
001-101-2009-00508-29
001-101-2009-00163-20
001-101-2013-00247-11
001-101-2019-00091-23
001-101-2005-00349-59
001-101-2010-00637-86
001-101-2011-00236-99
001-101-2010-00452-76
001-101-2013-00157-86
001-101-2019-00091-05
001-101-2019-00090-99
001-101-2009-00166-30
001-101-2016-00237-55
001-101-2009-00379-89
001-101-2005-00355-32
001-101-2007-00001-09
001-101-2011-00253-96
001-101-2014-00190-46

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.ส.ห.
รวม เงินฝากเกิน 152 ราย

จํานวนเงิน
5,444.00
4,241.00
3,821.00
4,814.00
2,293.00
7,641.00
5,559.00
7,106.00
3,324.00
2,675.00
2,605.00
4,508.00
419.00
4,566.00
1,745.00
6,170.00
4,757.00
1,954.00
4,652.00
3,821.00
471,263.84

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 07052562
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. ธีรพันธุ์ เดชแพ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มนูญ ม่วงน้อย
จ.ส.อ. สลาม น้อยสนอง
ส.ต. ยงยุทธ กุหลาบ (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ท. จักรชัย สง่าวงษ์
พ.ท. ภัทราวุธ หาญมนตรี (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อรรถพล สัมปั ญโณ (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ณัฏฐ์ฐนนท์ ภู่คล้าย (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นพดล แตบาตู (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วีรยุทธ์ ปาละแม
จ.ส.อ. พีระพัฒน์ อ่อนชาติ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. พันธ์ศกั ดิM เต็มรัตน์ (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อัตตะพล ถนอมสุข (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อดุลย์ พูลสวัสดิM (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุศาสตร์ เล่ห์กล (คํQาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. บุญส่ง คําทรัพย์
จ.ส.อ. พัชรพล สังข์ทอง
ร.ต. อภิชยั สว่างแวว (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิพนธ์ ไชยโย (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชาญชัย ศรี จนั ทร์ (คํQาประกัน 2 ราย)
พ.ต. สุทิน ทองอินทร์
จ.ส.อ. นพวิทย์ กลิ#นกรุ ด (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ยุทธภูมิ บุญเกิด (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธีรยุทธ บึงแก้ว (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปั ญญา โพธิMแสง (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ท. สมหมาย สุขกลาง (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จตุรพร ชนะอุดม (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ศิลา พึ#งดี (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ณัฐพงษ์ ใจกระสันต์ (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ท. บัวชุม ระวังสําโรง
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ใจมา
จ.ส.อ. ประสิ ทธิM หงษ์จะบก (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศักดิMเดช เขตบางกุง้ (คํQาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00826-11
001-300-2019-00820-19
001-300-2019-00828-97
001-300-2019-00821-70
001-300-2019-00823-65
001-300-2019-00825-41
001-300-2019-00822-04
001-300-2019-00815-60
001-300-2019-00825-14
001-300-2019-00820-28
001-300-2019-00812-41
001-300-2019-00812-50
001-300-2019-00812-69
001-300-2019-00815-79
001-300-2019-00808-26
001-300-2019-00816-21
001-300-2019-00813-20
001-300-2019-00827-81
001-300-2019-00826-39
001-300-2019-00829-49
001-300-2019-00812-78
001-300-2019-00814-27
001-300-2019-00827-90
001-300-2019-00824-17
001-300-2019-00823-83
001-300-2019-00821-25
001-300-2019-00821-61
001-300-2019-00817-00
001-300-2019-00828-51
001-300-2019-00816-94
001-300-2019-00824-35
001-300-2019-00822-95
001-300-2019-00822-59

กก.พธ.ทบ.
กง.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.35
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.42
กรม ทพ.43
กรม ทพ.46
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
ขกท.
ช.11
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทภ.2
ทภ.3
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ป.9 พัน.109
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6

จํานวนเงิน
156,949.62
100,000.00
56,926.22
100,000.00
168,000.00
130,000.00
133,854.35
110,854.71
224,416.71
92,455.12
103,319.76
118,000.00
105,000.00
79,227.83
125,445.51
78,216.61
64,489.98
190,000.00
122,029.54
135,000.00
85,132.10
193,046.73
126,000.00
100,000.00
153,361.27
100,000.00
120,000.00
100,000.00
103,000.00
135,000.00
100,000.00
168,000.00
104,000.00

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 07052562
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.ต. รัฐพล เพ็ชรพิมาย (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ต. บรรณ์ฑูรย์ ผลสุขขา
ร.ต. ธนวัฒน์ โทรักษา
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิM สังข์ทอง
จ.ส.อ. นิพนธ์ ทาแฮ
ส.อ. หัสฐพล มาชื#น (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นที สังข์ทอง (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นพฤทธิM ฉิ มหนู
ร.ต. อนุลกั ษณ์ พันธ์ดี
จ.ส.อ. ไพรัช เกตุแก้ว (คํQาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สุทิน ธรรมโคตร
จ.ส.ต. ธีระวัฒน์ วุฒิปุญญะ
ร.ต. วิชยั ประวิง (คํQาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ธํารงค์ศกั ดิM ชะลุนรัมย์ (คํQาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ณัฐภัทร ดีชยั ยะ (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เทพรัตน์ นิลแสง (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พัชรพงษ์ ปานแพร (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วุฒิพงษ์ เดชโนนสังข์ (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เกริ กไชย ศรี สุทธิ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ราชัน นิยะมะ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ณรงค์ วงศ์พทุ ธิสิน (คํQาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ท. สมบัติ หิ นขาว
พล.อส. กฤษฎี ศรี วาริ นทร์ (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศรายุทธ คล้ายหงษ์ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เสน่ห์ เนตติดต่อ
จ.ส.อ. โยธิน ภูมิฐาน
ร.ต. จักรกฤษณ์ มีลือแดน (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นัฐวุฒิ กุศลวงษ์ (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ผดุงเกียรติ ทองพายัพ (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อิทธิเดช โพธิMแก้ว (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ชํานาญ ช่วยหลํา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เหล็กศิริ
จ.ส.อ. สุรพงษ์ พรหมจักร (คํQาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00829-21
001-300-2019-00817-28
001-300-2019-00810-56
001-300-2019-00828-79
001-300-2019-00821-89
001-300-2019-00827-45
001-300-2019-00829-30
001-300-2019-00818-25
001-300-2019-00818-34
001-300-2019-00818-43
001-300-2019-00818-52
001-300-2019-00818-61
001-300-2019-00815-97
001-300-2019-00829-58
001-300-2019-00809-14
001-300-2019-00809-23
001-300-2019-00809-32
001-300-2019-00809-41
001-300-2019-00828-24
001-300-2019-00815-88
001-300-2019-00823-38
001-300-2019-00812-14
001-300-2019-00822-40
001-300-2019-00818-98
001-300-2019-00816-49
001-300-2019-00816-30
001-300-2019-00821-34
001-300-2019-00813-39
001-300-2019-00820-46
001-300-2019-00823-01
001-300-2019-00823-92
001-300-2019-00821-16
001-300-2019-00814-18

ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พธ.ทบ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.3
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.ร.5
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 3
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.41
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.2
ม.3
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)

จํานวนเงิน
103,000.00
77,000.00
141,027.34
100,000.00
150,000.00
45,000.00
120,000.00
189,000.00
56,235.41
66,956.03
170,000.00
70,000.00
82,925.91
112,000.00
100,000.00
100,000.00
210,000.00
115,000.00
153,084.84
100,000.00
100,000.00
300,000.00
100,000.00
134,273.71
109,659.25
81,925.47
124,851.80
149,000.00
102,950.90
140,000.00
260,000.00
139,000.00
125,914.10

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 07052562
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. ครรชิต ยอดเขื#อง (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เด่นศักดิM อาสาทํา (คํQาประกัน 2 ราย)
พล.อส. สุรางค์ ศิริทองจักร (คํQาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. เด็จ จินดาศรี (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. วิเชียร พุทธจักร์ (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ต. อภิกรม สุวรรณพึง
ส.ต. อริ ศกั ดิM ฝักทอง (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ต. นิรัตน์ มองเพชร
พล.อส. เฉลิมชัย เอี#ยมอ่องกิจ
จ.ส.อ. ทนงศักดิM ตันศรี นุกลู
จ.ส.อ. สุริศกั ดิM ซุ่นเจริ ญ
จ.ส.อ. พนมพร หงส์สาํ โรง (คํQาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สมชาย นุชอุดม (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรศักดิM ไชยโกฏิ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิM จีนบุตร
ส.อ. ธงชัย บุญชวน (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธงชัย บุญชวน (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธวัชชัย ทับเนียม (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. พรศักดิM กําเนิดโทน (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วรพจน์ หมัดอารี (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุรินทร์ ทุมศรี
ส.อ. วุฒิพงศ์ ตนเล็ก (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธนายุทธ อุทธิยา (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. วีระชน อนุชาติ (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.ต. วัชเรนทร์ ประสานทอง (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิรันดร์ ผาเม่น (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุชา ราคํา
จ.ส.อ.หญิง อรทัย ประชากูล
ส.อ.หญิง รัตนา เครื อพิมาย
จ.ส.อ. วิเชียร เดชบุญ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อดิเรก ยัง# ยืนสุข (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พุฒินนั ต์ จันทร์ตรี (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง ดุษฎี อโณทัย

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00817-37
001-300-2019-00823-10
001-300-2019-00811-17
001-300-2019-00826-66
001-300-2019-00826-57
001-300-2019-00826-75
001-300-2019-00799-63
001-300-2019-00828-33
001-300-2019-00815-15
001-300-2019-00817-19
001-300-2019-00823-74
001-300-2019-00814-09
001-300-2019-00824-53
001-300-2019-00824-44
001-300-2019-00824-62
001-300-2019-00820-00
001-300-2019-00820-00
001-300-2019-00776-19
001-300-2019-00776-28
001-300-2019-00776-37
001-300-2019-00810-47
001-300-2019-00829-94
001-300-2019-00826-02
001-300-2019-00824-08
001-300-2019-00825-23
001-300-2019-00827-27
001-300-2019-00815-24
001-300-2019-00815-42
001-300-2019-00815-33
001-300-2019-00813-84
001-300-2019-00818-89
001-300-2019-00829-67
001-300-2019-00829-76

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.112
ร.151 พัน.1
ร.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.1
ร.6
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.รร.จปร.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.

จํานวนเงิน
110,977.91
153,576.94
50,000.00
182,000.00
119,860.99
100,000.00
110,000.00
64,203.70
124,328.93
93,303.62
95,740.59
62,760.62
104,475.97
102,042.17
97,602.95
40.00
129,622.85
123,183.23
99,271.77
83,699.16
100,000.00
86,504.96
100,000.00
67,481.25
139,000.00
303,674.49
72,251.52
99,477.03
61,372.49
83,762.81
91,237.11
119,905.62
50,000.00

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 07052562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อุดม ไพรหลวง
ส.ท. วันเฉลิม บัวขม
จ.ส.อ. วุฒิชยั เกิดแจ่ม (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท.หญิง ชลธิชา แสงสว่าง (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ฉัตรชัย กํามะหยี# (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัยยุทธ์ ฟักเอี#ยม (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธีรยุทธ กาสี ชา
จ.ส.อ. ธนัช เวชสวัสดิM
จ.ส.อ. ประสงค์ ศักดิMอรุ ณชัย (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ บัวทา (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เจษฎา แก้วบ้านดอน (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณฐพร วงษ์งาม
จ.ส.อ. ธนสรณ์ พุทธทอง (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณัฐพนธ์ คุม้ ตระกูล (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คําพร พวงทอง (คํQาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สมโภชน์ สี ดาํ อ่อน (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สนอง วิจารณ์ (คํQาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รุ่ งอรุ ณ ชนะนาน

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 7 พ.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00808-80
001-300-2019-00821-43
001-300-2019-00807-92
001-300-2019-00808-08
001-300-2019-00809-69
001-300-2019-00809-78
001-300-2019-00815-06
001-300-2019-00815-51
001-300-2019-00822-31
001-300-2019-00809-87
001-300-2019-00809-96
001-300-2019-00819-77
001-300-2019-00822-77
001-300-2019-00821-98
001-300-2019-00829-85
001-300-2019-00829-03
001-300-2019-00811-71
001-300-2019-00822-22

รร.พธ.พธ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ส.น.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 117 ราย
รวมเช็คเลขที# 07052562 289 ราย
รวมสัง# จ่ายทัQงหมด 289 ราย

จํานวนเงิน
74,168.36
14,000.00
95,220.18
142,000.00
206,383.04
45,838.73
43,819.43
87,784.31
71,232.08
120,000.00
120,000.00
120,000.00
140,000.00
104,000.00
108,382.70
41,410.08
139,006.50
75,000.00
13,240,134.91
15,952,565.77
15,952,565.77

