หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขา
ปัตตานี
เตาปูน
สํานักราชดําเนิน
เชียงใหม่
กองบัญชาการกองทัพบก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยถนนสรงประภา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.43
ขส.ทบ.
มทบ.11
มทบ.33
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ป.ศป.
ศปภอ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 8 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
654,318.77
165,723.30
273,334.14
37,464.07
133,251.42
375,247.74
74,565.55
1,006,371.72
2,720,276.71

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12122561
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

สาขา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กอง พธ.พล.ร.4
จบ.
ช.3 พัน.302
ทน.3
ทภ.3
บ.จทบ.พ.ล.
บ.มทบ.15
ป.4
ป.4 พัน.104
ป.9 พัน.109
พล.ร.4
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.19
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.4 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.9 พัน.1
ร.9 พัน.3
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพ.ค่ายสุรสีห์
รพศ.4 พัน.2
รร.กง.กง.ทบ.
ส.พัน.23 ทภ.3
สลก.ทบ.
รวม 30 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
2,388.00
3,993.00
23,038.64
100.00
54.52
4,471.00
5,269.00
8,240.00
9,572.00
2,445.00
9,553.00
6,084.00
1,911.00
3,592.00
2,102.00
8,804.00
2,235.00
8,423.00
1,936.77
6,530.00
3,767.00
41,780.37
4,394.00
16,333.00
3,539.00
3,821.00
133.49
4,342.00
9,553.00
73,367.29
271,772.08

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12122561
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
ชุมพร
นครราชสีมา
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
เตาปูน
เตาปูน
ลพบุรี
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ศรีย่าน
ทุ่งสง
ชุมพร
ลพบุรี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ย่อยบางโพ
นครราชสีมา
กระทุ่มแบน
ลพบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สนามเสือป่า
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ร้อยเอ็ด
หาดใหญ่
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.48
กรมพัฒนา 2
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.6 พล.ร.6
ป.1 รอ.
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.713
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2
พล.ร.3
พัน.ขกท.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.บ.1
พัน.บ.21
พัน.ป.ศป.
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.6
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.7 พัน.14

วันที่เช็ค : 12 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
70,000.00
60,000.00
343,611.48
116,837.03
382,864.17
26,790.46
270,566.73
111,000.00
330,000.00
24,583.50
236,645.14
87,322.34
128,021.26
7,532.89
150,000.00
183,871.03
49,700.21
42,371.92
56,499.11
209,503.09
80,000.00
31,424.76
332,316.77
60,000.00
100,000.00
100,000.00
130,000.00
140,000.00
71,447.72
38,191.65
85,000.00
100,000.00
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12122561
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
สํานักราชดําเนิน
อุดรธานี
สกลนคร
น่าน
พิษณุโลก
ทุ่งสง
สุราษฎร์ธานี
งามวงศ์วาน
สนามเป้า
เมืองทองธานี
ศรีย่าน
ตาก
ยโสธร
ยโสธร
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สกลนคร
นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สกลนคร
นครพนม
นครพนม
ราชบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สระบุรี
เตาปูน
เพชรบุรี
ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
ลพบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.11
มทบ.24
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.23
ร.3
ร.3 พัน.2
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รร.ม.ศม.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.

วันที่เช็ค : 12 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
50,000.00
72,492.15
522,821.94
163,950.80
86,734.12
471,548.88
250,000.00
107,403.81
124,487.48
208,000.00
20,000.00
90,000.00
117,000.00
200,000.00
100,000.00
79,019.93
75,000.00
26,265.78
81,508.45
90,754.63
149,000.00
130,000.00
42,000.00
52,000.00
100,000.00
36,548.13
44,000.00
38,000.00
230,000.00
100,000.00
57,574.50
103,960.29
107,530.20

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12122561
ลําดับ
67
68
69
70
71

สาขา
พังงา
กองบัญชาการกองทัพบก
พญาไท
กองบัญชาการกองทัพบก
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.พ.ง.
สตน.ทบ.
สพธ.
สลก.ทบ.
สวพท.
รวม 71 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
33,011.44
314,206.89
184,490.69
411,199.40
169,703.88
9,496,314.65

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12122561
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
จบ.
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
70,721.00
70,721.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365418
ลําดับ
1

สาขา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.11
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 12 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
127,565.90
127,565.90
12,686,650.34

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 12122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื#อบัญชี
พ.ต. เดช เมืองมูล
ร.ท. กมล พันธุ์มงคล
พ.อ.(พิเศษ) บุญส่ง มะลิวลั ย์
พ.อ. อัครเดช กิจสุวรรณ
พ.อ. พีรพงษ์ วงศ์ชุลี
พ.ท. พงศ์ศกั ดิC มนตรี กลุ ณ อยุธยา
ร.ท. สมศักดิC อ้นชู(อ.)
พ.อ.(พิเศษ) ธนภัทร ตาปสนันทน์
พ.ท. ถนอม สี หลิ#ง
พ.ท. สัมพันธ์ ยอดจิตร์
พล.ท. สุวทิ ย์ มหาศักดิCสุนทร
พล.ต. อัฐวุฒิ อย่างสวย
พล.ต. ชาญวิทย์ ปิ# นมณี
พล.ต.หญิง สุนิสา วรรณชาติ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10349-12
001-100-2004-01262-98
001-100-2004-06291-48
001-100-2004-02820-44
001-100-2017-00015-77
001-100-2004-06003-29
001-100-2004-00620-51
001-100-2004-00723-31
001-100-2004-05810-33
001-100-2004-06445-90
001-100-2004-01042-69
001-100-2004-05989-36
001-100-2004-06217-48
001-100-2004-06760-58

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.43
ขส.ทบ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.33
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ป.ศป.
ศปภอ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 14 ราย

จํานวนเงิน
654,318.77
165,723.30
9,249.89
185,441.79
20,985.76
57,656.70
37,464.07
133,251.42
375,247.74
74,565.55
316,607.17
170,031.85
363,118.21
156,614.49
2,720,276.71

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 12122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ร.ท. วิจารณ์ อนันตรวัฒน์
จ.ส.อ. ประหยัด เปรี# ยมนอง
ส.ท. พนม นวลเกิด
พ.อ.(พิเศษ) สุยทุ ธ์ วัฒนลิขิต
พ.ต. อนุสรณ์ สุบรรณา
จ.ส.อ. สุชาติ ยังมี
จ.ส.อ. ภัทราวุธ ปทุมวัน
ส.ท. กฤษฎาพล กิตติโรจนสกุล
จ.ส.อ. มาโนด สายคงดี
จ.ส.อ. จารึ ก ปัK นมีศรี
จ.ส.อ. มลเทียน กุดยาง
จ.ส.ท. วีระชัย มังคลาด
จ.ส.ต. มนตรี พิมสาร
ส.อ. นพดล พุม่ พวง
จ.ส.ต. ภูวไนย สุรักษ์ขิต
ร.ต. ชัยวัฒน์ มุขแจ้ง
ร.ท. จิระศักดิC ทิพย์คาํ มี
จ.ส.ท. กิตติภูมิ แสงสว่าง
ร.อ. จักรกฤษณ์ ชยานนท์
ร.ต. พงษ์พิษณุ จันทรมณี
จ.ส.อ. วิสวัท ยอดสกุล
จ.ส.อ. สุปรี ชา มาเลิศ
จ.ส.ต. มารุ ตพงค์ พุม่ นิล
ร.ต. มานิตย์ สอนหาญ
จ.ส.อ. สมใจคิด แจ้งสว่าง
จ.ส.อ. พรรษา เรื องเดช
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC แก้วเกิด
ร.อ. สาโรจน์ ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. ภักดี สุขสุวรรณ
จ.ส.ท. ทศพล ด้วงปลี
จ.ส.อ. ประนม มณี
จ.ส.อ. อาทิตย์ พุม่ ทอง
จ.ส.ท. จิรานุวฒั น์ ดัชถุยาวัตร

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00800-53
001-101-2012-00010-76
001-101-2018-00247-98
001-101-2018-00248-95
001-101-2018-00248-04
001-101-2013-00406-03
001-101-2018-00248-13
001-101-2018-00248-22
001-101-2018-00248-68
001-101-2007-00474-92
001-101-2013-00474-48
001-101-2018-00248-31
001-101-2017-00215-25
001-101-2016-00018-50
001-101-2007-00302-34
001-101-2013-00197-55
001-101-2015-00302-33
001-101-2013-00164-02
001-101-2014-00157-76
001-101-2006-00649-13
001-101-2017-00215-07
001-101-2011-00229-46
001-101-2015-00293-61
001-101-2009-00329-02
001-101-2017-00027-88
001-101-2018-00248-77
001-101-2018-00235-68
001-101-2010-00208-60
001-101-2007-00200-97
001-101-2009-00402-57
001-101-2010-00320-50
001-101-2010-00365-51
001-101-2008-00626-67

กรม ขส.
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
จบ.
ช.3 พัน.302
ทน.3
ทภ.3
ทภ.3
บ.จทบ.พ.ล.
บ.มทบ.15
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4 พัน.104
ป.9 พัน.109
ป.9 พัน.109
ป.9 พัน.109
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.19
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.29 พัน.2

จํานวนเงิน
2,388.00
2,063.00
1,930.00
23,038.64
100.00
54.52
2,560.00
1,911.00
5,269.00
8,240.00
3,133.00
1,911.00
2,445.00
2,083.00
2,445.00
1,911.00
4,585.00
3,057.00
3,821.00
200.00
2,063.00
3,592.00
1,911.00
2,102.00
1,163.00
7,641.00
2,235.00
3,821.00
3,439.00
1,163.00
1,911.00
25.77
1,911.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 12122561
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. บําเพ็ญ วิชยั กูล
จ.ส.อ. ปราโมทย์ สิ ทธิจกั ร
จ.ส.อ. กรัณย์ พรหมประดิษฐ
จ.ส.ต. วิทยา ยุทธิยา
ส.อ. จักรพงษ์ ภูมิสาขา
ร.ท.ดํารงค์ วาลมูลตรี
ร.ต.บรรลือศักดิC ทองปลอด
ร.ต. พิสิฏฐ์ ทองธรรมชาติ
จ.ส.อ. พิศุทธิC มาลาคํา
จ.ส.อ. อรัญ กองดี
จ.ส.ต. พิษณุ จําปานิล
จ.ส.อ.หญิง อัธยา ยังดี
จ.ส.อ. พงศธร จันทร์ลา
พ.ต.หญิง ปิ ยะลัคน์ จิวะวิทูรกิจ
จ.ส.อ. ภาณุเมธ ชื#นอะลวย
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ จันทร์มา
ส.อ. วรวุฒิ ปาระ
พล.ท. ไกรเวทย์ พูลอําไภย์
พล.ท. สุพจน์ บูรณจารี
พล.ต. ณรงค์ฤทธิC วิจิตร
พล.ต. บุญดล สิ ทธิเกษร
พล.ต. วุฒิชยั เจริ ญรื# น
พล.ต. รัชพล สุทนต์
พล.ต. ชาญวิทย์ ปิ# นมณี
พล.ต. อลงกรณ์ เจริ ญพันธ์
พล.ต. วรพงศ์ มาลี
พล.ต. ศุภณัฏฐ์ พึ#งพาพัฒน์
พล.ต. ยศ บุณยประคอง
พล.ต. ปราโมทย์ ว่านเครื อ
พล.ต.หญิง สุนิสา วรรณชาติ
พ.อ.(พิเศษ) วรวุฒิ ทองศรี งาม
พ.อ. อภิรัช สุขสมจิตร
พ.อ. ณัฐพร ธาระเขตต์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61
หน่วย

001-101-2013-00133-35
ร.29 พัน.2
001-101-2018-00235-59
ร.29 พัน.2
001-101-2010-00353-21
ร.4 พัน.3
001-101-2018-00248-40
ร.4 พัน.3
001-101-2015-00107-25
ร.6 พัน.3
001-101-2005-01433-90
ร.9 พัน.1
001-101-2013-00281-06
ร.9 พัน.3
001-101-2018-00236-65
ร.9 พัน.3
001-101-2006-01125-57
ร.9 พัน.3
001-101-2005-00458-94 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-101-2016-00395-07 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-101-2015-00024-34
รพ.ค่ายสุรสี ห์
001-101-2012-00277-46
รพศ.4 พัน.2
001-101-2014-00201-76
รร.กง.กง.ทบ.
001-101-2006-00361-78
ส.พัน.23 ทภ.3
001-101-2006-01071-84
ส.พัน.23 ทภ.3
001-101-2018-00248-59
ส.พัน.23 ทภ.3
001-101-2018-00229-58
สลก.ทบ.
001-101-2018-00230-18
สลก.ทบ.
001-101-2004-00335-99
สลก.ทบ.
001-101-2005-00177-94
สลก.ทบ.
001-101-2006-00798-45
สลก.ทบ.
001-101-2007-00038-87
สลก.ทบ.
001-101-2007-00164-10
สลก.ทบ.
001-101-2008-00122-91
สลก.ทบ.
001-101-2011-00198-63
สลก.ทบ.
001-101-2018-00229-94
สลก.ทบ.
001-101-2018-00241-50
สลก.ทบ.
001-101-2018-00241-87
สลก.ทบ.
001-101-2018-00230-09
สลก.ทบ.
001-101-2018-00241-23
สลก.ทบ.
001-101-2007-00420-26
สลก.ทบ.
001-101-2007-00554-28
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
2,326.00
2,293.00
1,856.00
1,911.00
41,780.37
4,394.00
7,641.00
4,871.00
3,821.00
1,911.00
1,628.00
3,821.00
133.49
4,342.00
1,911.00
5,731.00
1,911.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
4,776.00
2,000.00
2,400.00
1,200.00
4,401.00
1,400.00
1,800.00
2,600.00
1,600.00
500.00
300.00
400.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 12122561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชื#อบัญชี
พ.อ.หญิง พรญาณี เฉลิมสี มา
พ.อ.หญิง สาวิตรี รอดเกิด
พ.อ.หญิง ภาราดา แม่นศรแผลง
พ.ท. ฉลาด เอี#ยมจิตต์
พ.ต.หญิง ปวีณา ศรี บวั ชุม
ร.ต. สมอาศน์ ควรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สนธยา พรหมเวียง
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ วงศ์ดาว
จ.ส.อ. สมประสงค์ จีนดี
จ.ส.ต. สุรสิ ทธิC คุม้ กัน
จ.ส.อ. สุภาพ อินทร์กระทึก
จ.ส.อ. อรรถสิ ทธิC ปอน้อย
จ.ส.อ. วีระ ภูมลี
จ.ส.อ. ราชันย์ เกิดศักดิC

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00013-86
001-101-2018-00241-41
001-101-2018-00241-96
001-101-2018-00241-69
001-101-2018-00241-78
001-101-2005-00956-95
001-101-2005-00335-61
001-101-2005-00911-49
001-101-2005-00935-18
001-101-2006-01105-04
001-101-2008-00448-83
001-101-2008-00810-97
001-101-2013-00236-79
001-101-2018-00241-32

สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 80 ราย

จํานวนเงิน
1,600.00
4,800.00
3,600.00
2,100.00
300.00
1,911.00
1,106.73
3,744.00
2,866.00
2,197.00
3,821.00
7,066.56
1,745.00
3,133.00
271,772.08

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12122561
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. กิตติศกั ดิC แก้วอุดม
จ.ส.ต. สุรเดช พรมกุดตุม้
ร.ท. ภูเทพ บุญเพ็งรักษ์
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ชุบทอง
จ.ส.ท. กําพลศักดิC อินตา
ร.ต. สุธรรม โคตะคาม
จ.ส.อ. กิตติวฒั น์ ทวียศภาณุพงศ์
จ.ส.อ. สุริยนั นาคํา
พ.อ. ธนิต อิ#มอกใจ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จาตุรงค์ สารจันทร์
จ.ส.อ. อัศชน แสงอินทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สานะริ นทร์ ปิ# นประดับ
ร.ต. เสมอ สุรถาวร
จ.ส.อ. นรัตน์ วงศ์สอน
จ.ส.อ. ภาคภูมิ แก้วกันทา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วินยั หมายดี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ แสนประสิ ทธิC (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุริยา บุญสมยา (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ธวัชชัย ระยับศรี
จ.ส.อ. ศรชัย ศรี สมวงศ์
จ.ส.อ. สมาน สุนทรเพราะ
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ศรี คาํ
จ.ส.อ. สุริยา เปรมจิตต์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค ณี วงั (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ธเนศ แทนภูงา
พ.ท. ราเณศ นนทะวงษ์
จ.ส.อ. ณัฎฐกิตติC สวนอุทยั
ร.ต. พิเศษ กษิณศรี
ส.ท. วิศรุ ต สี จนั ทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มงคล เปรมปรี
จ.ส.อ. ศรี สมุทร พรหมดี
จ.ส.อ. ยงยุทธ บุญราศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัยยศ สิ งห์โต

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00827-82
001-300-2018-00826-12
001-300-2018-00825-79
001-300-2018-00825-97
001-300-2018-00825-88
001-300-2018-00834-35
001-300-2018-00833-10
001-300-2018-00833-29
001-300-2018-00835-05
001-300-2018-00832-40
001-300-2018-00835-14
001-300-2018-00835-50
001-300-2018-00831-61
001-300-2018-00828-25
001-300-2018-00826-58
001-300-2018-00826-76
001-300-2018-00826-85
001-300-2018-00826-67
001-300-2018-00828-61
001-300-2018-00826-03
001-300-2018-00832-68
001-300-2018-00831-70
001-300-2018-00827-28
001-300-2018-00827-37
001-300-2018-00833-83
001-300-2018-00826-94
001-300-2018-00832-04
001-300-2018-00828-43
001-300-2018-00827-55
001-300-2018-00830-91
001-300-2018-00832-59
001-300-2018-00828-16
001-300-2018-00829-04

กรม ทพ.48
กรมพัฒนา 2
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.6 พล.ร.6
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.713
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2
พล.ร.3
พัน.ขกท.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.บ.1
พัน.บ.21
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
70,000.00
60,000.00
150,000.00
143,611.48
50,000.00
116,837.03
102,864.17
280,000.00
217,371.33
26,790.46
53,195.40
111,000.00
330,000.00
24,583.50
120,000.00
42,356.00
40,838.23
33,450.91
87,322.34
128,021.26
7,532.89
150,000.00
49,674.11
134,196.92
49,700.21
42,371.92
56,499.11
106,503.09
103,000.00
80,000.00
31,424.76
176,000.00
156,316.77

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12122561
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

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

ร.ต. สิ ทธิกร จันทร์ตรี
ส.ต. พรรณฤทธิC คชเนตร (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. นราวุธ ประทุมเมท (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อมร ศรี ระษา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิธาร วรรณพิบูลย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ทนงศักดิC ซ้ายสนาม
ร.อ. ณรงค์ศกั ดิC จักรน้อย
จ.ส.อ. ชัยพร จันทร์ลุน
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ สุทธิไชยา
ร.ท. ธนวัต สี ตานิจ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัชชัย มหาพราหมณ์
ร.ท. รังสรรค์ สาวงศ์นาม
ร.ต. สมพร สายบัว
จ.ส.อ. ศิลปชัย แสนทวี
จ.ส.อ. สี หดล เศียรกระโทก
จ.ส.ต. คําพันธ์ อุตมาตย์
จ.ส.ต. อนุศิษฎ์ ทับแสง
จ.ส.อ. สุทธิพนั ธ์ จันทร์เสน
ร.อ. ประสิ ทธิC ณ ลําปาง
จ.ส.อ. รณกฤต คงชูศรี
ร.ต. ชนะวรรณ บุญทรง
จ.ส.ต.หญิง สุชาดา วัฒนะ
จ.ส.อ. สุบิน แก้วเทศ
จ.ส.อ. บุญยิง# สี สนั
จ.ส.อ. สุขสันติC การัมย์
จ.ส.อ. ทรรศน แต้มไชยสงค์
ส.อ. จิราวัฒน์ เกิดผล
ส.อ. ณัฐพล บรรหาร
ร.ท. วันชัย ทางาม
จ.ส.อ. คงศักดิC ห่วงทอง
ส.อ. สุธีพงษ์ หลวงแก้ว
ร.ท. ศิลปะชัย พรเสกสรรค์
จ.ส.อ. ณรงค์ เวฬุวนารักษ์

001-300-2018-00834-44
001-300-2018-00824-81
001-300-2018-00834-08
001-300-2018-00827-19
001-300-2018-00828-98
001-300-2018-00827-73
001-300-2018-00831-07
001-300-2018-00830-46
001-300-2018-00832-95
001-300-2018-00835-41
001-300-2018-00827-91
001-300-2018-00831-25
001-300-2018-00829-13
001-300-2018-00829-22
001-300-2018-00829-31
001-300-2018-00829-40
001-300-2018-00829-59
001-300-2018-00830-73
001-300-2018-00830-00
001-300-2018-00830-19
001-300-2018-00830-37
001-300-2018-00830-28
001-300-2018-00830-64
001-300-2018-00832-22
001-300-2018-00832-31
001-300-2018-00829-77
001-300-2018-00829-86
001-300-2018-00829-95
001-300-2018-00832-13
001-300-2018-00834-53
001-300-2018-00827-46
001-300-2018-00827-64
001-300-2018-00828-52

พัน.ป.ศป.
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.6
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.7 พัน.14
มทบ.11
มทบ.24
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.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.16 พัน.2

จํานวนเงิน
60,000.00
100,000.00
140,000.00
130,000.00
100,000.00
71,447.72
38,191.65
85,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
72,492.15
190,000.00
84,000.00
147,508.90
59,159.16
42,153.88
163,950.80
86,734.12
262,000.00
60,548.88
149,000.00
250,000.00
49,373.26
58,030.55
92,000.00
14,000.00
18,487.48
150,000.00
58,000.00
20,000.00
90,000.00
117,000.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12122561
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. สุทธิศกั ดิC อ่อนสี
จ.ส.อ. สุเทียน สมพงษ์
พ.ต. จีระสิ ทธิC ผูม้ ีสตั ย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อานนท์ ทองอนงค์
จ.ส.อ. จีระศักดิC สัพโส
จ.ส.อ.หญิง วิลยั พร สอนสุทธิC
จ.ส.อ.หญิง นัฐกานต์ ทันวงษา
ร.ท. จักรกฤษณ์ มานะดี
จ.ส.ต. ธวัธชัย เดชทะสร (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ เชยชม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์ชยั เทียนแก้ว
ส.อ. สิ นสมุทร์ แก้ววรรณา
พ.ต. ศราวุฒิ การภูธร
ส.ท. ลิขิต แก่นเขียว (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สุรินทร์ พรามน้อย
ส.อ. รุ่ งระวี ศรี ฮาด
จ.ส.อ. สมาน ทวีพงษ์
ส.อ.หญิง ณัฐติยาภรณ์ บุญฤทธิC
ส.ท.หญิง สิ ริวมิ ล กันมหา
จ.ส.อ. บุญรุ่ ง ลําจวน
พ.ต. ไพศาล ศิริรักษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เอกริ นทร์ พันธ์สารภูมิ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อธิวฒั น์ หมัน# มี (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เกียรติศกั ดิC รอดคํา
พ.อ. อนุรักษ์ ขําละม้าย
พ.ท.หญิง พัชริ นทร์ ขําละม้าย
พ.ต. กฤษณ์ ทองยัง (คํKาประกัน 1 ราย)
พ.ต. กิติศกั ดิC สี คาํ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรวัชร์ สุภาพญาณ (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. โกศล ทรัพย์กล้า
จ.ส.อ. ชวาลา กุลจิตตินภกร
จ.ส.อ. บรรจวบ พีระพรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สมหมาย วีสนั เทียะ

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00833-74
001-300-2018-00828-34
001-300-2018-00834-17
001-300-2018-00830-55
001-300-2018-00827-00
001-300-2018-00831-43
001-300-2018-00831-52
001-300-2018-00835-32
001-300-2018-00834-26
001-300-2018-00830-82
001-300-2018-00832-86
001-300-2018-00829-68
001-300-2018-00828-70
001-300-2018-00833-38
001-300-2018-00833-92
001-300-2018-00831-16
001-300-2018-00834-71
001-300-2018-00834-80
001-300-2018-00834-99
001-300-2018-00831-34
001-300-2018-00826-49
001-300-2018-00834-62
001-300-2018-00835-23
001-300-2018-00828-89
001-300-2018-00833-01
001-300-2018-00831-89
001-300-2018-00833-47
001-300-2018-00833-56
001-300-2018-00833-65
001-300-2018-00831-98
001-300-2018-00832-77
001-300-2018-00826-21
001-300-2018-00826-30

ร.16 พัน.3
ร.23
ร.3
ร.3 พัน.2
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รร.ม.ศม.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.พ.ง.
สตน.ทบ.
สตน.ทบ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สวพท.
สวพท.

จํานวนเงิน
200,000.00
100,000.00
79,019.93
75,000.00
26,265.78
61,032.63
20,475.82
90,754.63
149,000.00
130,000.00
52,000.00
42,000.00
100,000.00
36,548.13
44,000.00
38,000.00
150,000.00
60,000.00
20,000.00
100,000.00
57,574.50
107,530.20
103,960.29
33,011.44
173,174.77
141,032.12
59,053.92
80,382.23
45,054.54
254,379.50
156,819.90
90,000.00
79,703.88

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12122561
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61
หน่วย

รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 99 ราย

จํานวนเงิน
9,496,314.65

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบีKยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 12122561
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61
หน่วย

พ.อ.(พิเศษ) สุยทุ ธ์ วัฒนลิขิต (ประกันภัย 90927) 001-500-2015-00058-36
จบ.
รวม เงินฝากเบีKยประกันล่วงหน้า 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 12122561 194 ราย

จํานวนเงิน
70,721.00
70,721.00
12,559,084.44

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365418
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.ท.หญิง จันทร์ทิรา ชูศกั ดิC (คํKาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00838-06

วันที#เช็ค : 12 ธ.ค. 61
หน่วย

มทบ.11
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 54365418 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 195 ราย

จํานวนเงิน
127,565.90
127,565.90
127,565.90
12,686,650.34

