หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496612
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
พิษณุโลก
พญาไท
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สระบุรี
ปราจีนบุรี
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สนามเป้า
สนามเป้า
อุดรธานี
นราธิวาส
ชุมแพ
บางเขน
กระทุ่มแบน
สะพานใหม่-ดอนเมือง
กระทรวงกลาโหม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.3
พบ.
พล.พัฒนา 4
ม.4 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.13 พัน.2
ร.151 พัน.1
ร.8 พัน.2
วศ.ทบ.
ส.1
ส.พัน.21 ทภ.1
สปช.ทบ.
รวม 18 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
1,431.97
32,321.21
26,817.39
26,497.84
10,055.13
754,177.23
552,596.54
31,832.75
155,333.89
154,431.37
63,925.40
45,713.07
4,189.53
13,364.19
6,530.00
11,388.37
11,248.74
8,138.99
1,909,993.61

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496612
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
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ยะลา
หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พัทลุง
พัทลุง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
สระบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
นครราชสีมา
พิษณุโลก
คลองปาง
พนัสนิคม
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ทุ่งสง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
หาดใหญ่
พนัสนิคม
โคกมะตูม-พิษณุโลก
หาดใหญ่
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ทุ่งสง
โรบินสัน สระบุรี
นครราชสีมา
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.15
กรมพัฒนา 4
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.3
ช.3 พัน.302
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.3
บ.จทบ.พ.ล.
บ.จทบ.ส.บ.
บชร.3
ป.4 พัน.104
พล.พัฒนา 4
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 4
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.4

วันที่เช็ค : 12 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
2,126.93
18,970.00
10,337.00
7,413.00
3,305.00
7,360.00
5,946.00
7,380.00
14,481.00
5,025.00
12,679.00
2,995.00
17,628.15
5,466.00
14,394.00
5,922.00
2,293.00
3,856.83
8,980.00
6,638.00
6,147.00
5,779.00
22,203.47
3,821.00
12,518.00
33,268.14
6.76
2,388.00
3,821.00
8,369.96
3,802.00
4,508.25
9,067.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496612
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

สาขา
พิษณุโลก
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
พิษณุโลก
สระบุรี
พิษณุโลก
หาดใหญ่
พิษณุโลก
หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
พัน.สห.31
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
ร.4 พัน.3
ร.5
ร.5 พัน.1
รพศ.4
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รร.ป.ศป.
ศป.
ศปภอ.ทบ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.4 พล.ร.4
รวม 54 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
7,815.00
2,675.00
1,911.00
6,740.00
2,484.00
2,687.35
400.00
3,954.00
21,498.00
37,377.13
4,468.00
4,586.03
7,011.00
1,911.00
3,362.00
10,948.00
2,094.00
11,565.54
6,937.00
7,160.00
2,997.00
429,476.54

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496612
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
ลําปาง
ยะลา
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ศรีย่าน
ชุมพร
นครราชสีมา
น่าน
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
เลย
ปัตตานี
อรัญประเทศ
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สนามเสือป่า
กระบี่
กาฬสินธุ์
ชุมพร
พังงา
เพชรบูรณ์
ยะลา
สิงห์บุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.33
กรม ทพ.41
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.5 พัน.25
พัน.ซบร.22 บชร.2
ม.2 พัน.10
ม.3 พัน.18
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.2 รอ.
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.8
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพศ.1 พัน.2
ศป.
ศพม.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ส.ห.
สลก.ทบ.
รวม 30 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
13,955.55
193,000.00
96,000.00
29,051.36
30,000.00
65,000.00
24,753.40
100,000.00
61,022.06
156,729.03
416,190.68
121,640.80
97,060.59
40,000.00
40,000.00
202,903.20
338,354.12
75,263.91
518,745.00
90,000.00
105,000.00
23,000.00
80,742.78
47,000.00
181,078.18
24,000.00
120,000.00
74,000.00
92,964.12
88,442.99
3,545,897.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496613
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 12 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
180,000.00
180,000.00
6,065,367.92

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 52496612
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื#อบัญชี
ส.ต. วรุ ตม์ ยุททา
ส.อ.หญิง สริ ลทร์ณา บุญเจิม
ส.อ. อาซาน ตนย่าหมัด
ส.อ. ณัฐวุธ แสงจันทร์
ส.ท. สุรวุฒิ สุขใจ
พ.อ. ยรรยง กิจจาภรณ์
พ.อ. เอนกพงศ์ พูลเพิ#ม
พ.ท.หญิง รุ ้งเพชร เจนเกียรติฟู
ส.อ. ไพฑูรย์ เพ่งไพฑูรย์
พ.ท. สหรัฐ ตัKงกิจจาวิสุทธิL
พ.ท. ปกรณ์กิตติL คงประดิษฐ์ธร
ร.ต. วทัญOู อินทะจักร
จ.ส.อ.ธวัชชัย สวัสดี
ส.อ. ก้องเกียรติ เกียรติเจริ ญสุข
ส.อ. เจษฎา อักษรภักดิL
ส.ท.หญิง รัศมิLเกล้า เพียคําลือ
ส.อ. สมโพธน์ เลิศหลาย
ร.อ. ชนมนาท งามพีระพงศ์
พ.อ. ศุภโชค นิจสุนกิจ

เลขที#บญั ชี
001-100-2017-00190-44
001-100-2014-00012-33
001-100-2013-00118-42
001-100-2011-00268-91
001-100-2013-00103-48
001-100-2004-11573-65
001-100-2004-06279-55
001-100-2004-08170-62
001-100-2004-11105-13
001-100-2004-05173-84
001-100-2004-08866-73
001-100-2011-00165-93
001-100-2006-00399-63
001-100-2014-00154-03
001-100-2012-00122-68
001-100-2014-00645-42
001-100-2004-10398-92
001-100-2011-00439-13
001-100-2016-00219-98

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61
หน่วย

ทภ.3
พบ.
พล.พัฒนา 4
ม.4 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.13 พัน.2
ร.151 พัน.1
ร.8 พัน.2
วศ.ทบ.
ส.1
ส.พัน.21 ทภ.1
สปช.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 19 ราย

จํานวนเงิน
1,431.97
32,321.21
26,817.39
26,497.84
10,055.13
754,177.23
120,665.47
431,931.07
31,832.75
155,333.89
154,431.37
63,925.40
45,713.07
4,189.53
13,364.19
6,530.00
11,388.37
11,248.74
8,138.99
1,909,993.61

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 52496612
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ส.ท. ธีระพงค์ ทองประสูตร
ส.อ. วุฒิ วงศ์สวัสดิL
ร.ท. ชาญทอง สอิKงทอง
จ.ส.อ. คเณศ พิชิตวิทยา
ส.อ. วรพงษ์ สังข์ทอง
ส.อ. สุทธิพงษ์ ถนอมพุธ
จ.ส.อ. ศักดา สิ ทธิธญ
ั กรรม
ส.อ. พายัพ พุทธวงค์
ส.อ. วัชริ นทร์ อ่วมพัฒน์
ส.ท. สมพงศ์ ช่างคิด
พ.ท. อํานาจ หุ่นยนต์
จ.ส.อ. สุเทพ หนูราม
จ.ส.อ. จันทร์ เปตุมคั
พ.ต. บุญยฤทธิL ทับทิมอ่อน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ วิเชียรปูน
จ.ส.อ. วิชยั ภู่ทอง
จ.ส.อ.พิษณุ ชูสมั ฤทธิL
จ.ส.อ. วิทยา จันทร์นอก
ร.ท. เอกชัย รักด้วง
จ.ส.ท. นราวุฒิ พรหมช่วย
จ.ส.อ. ดุสิต สาคร
ร.ท. สมมิตร ชูทอง
จ.ส.อ. เอนก ดําปาน
จ.ส.อ. สมมิตร หนูเขียว
จ.ส.อ. ทนงศักดิL อารี สนัน#
ส.อ. คําพัน จุลพันธ์
จ.ส.อ. สนัน# กุลมาลา
จ.ส.อ. ประพันธ์ สี งาม
ร.ต. ยุติ ประเสริ ฐสม
พ.อ.พิเศษ อํานาจ ศรี มาก
ร.อ. สําราญ รื# นอุรา
ร.ท. ณเรศ เพ็ชรประยูร
จ.ส.ท. พงค์พนั ธ์ เพชรล้อมทอง

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00495-42
001-101-2018-00123-59
001-101-2006-00830-79
001-101-2007-00652-67
001-101-2016-00415-75
001-101-2018-00109-35
001-101-2011-00171-75
001-101-2015-00245-42
001-101-2018-00108-38
001-101-2018-00108-47
001-101-2018-00094-61
001-101-2005-00815-22
001-101-2005-00836-27
001-101-2012-00439-11
001-101-2006-01002-42
001-101-2010-00036-05
001-101-2008-00613-67
001-101-2018-00120-85
001-101-2018-00109-26
001-101-2005-00515-94
001-101-2007-00786-14
001-101-2007-00323-39
001-101-2010-00260-86
001-101-2018-00107-86
001-101-2007-00601-47
001-101-2010-00579-89
001-101-2005-01442-01
001-101-2009-00563-91
001-101-2012-00026-22
001-101-2010-00422-15
001-101-2010-00336-88
001-101-2008-00276-73
001-101-2007-00807-43

กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.3
ทน.3
บ.จทบ.พ.ล.
บ.จทบ.พ.ล.
บ.จทบ.ส.บ.
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3

จํานวนเงิน
2,102.00
24.93
5,731.00
9,265.00
1,987.00
1,987.00
2,923.00
2,847.00
2,656.00
1,911.00
2,866.00
4,547.00
3,305.00
3,248.00
2,484.00
1,628.00
4,783.00
1,163.00
1,512.00
2,047.00
3,821.00
7,794.00
3,821.00
2,866.00
3,114.00
1,911.00
5,362.00
7,317.00
2,995.00
3,256.00
7,259.00
7,049.00
0.36

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 52496612
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.ท. กรกิจ เอมอํ#า
จ.ส.ท. กฤษฎา พุม่ ชม
ส.อ. สมเกียรติ ประชุมสุข
ส.อ. วัฐจักร เนรมัติ
จ.ส.อ. พรชัย อัตตะ
จ.ส.อ. วรฆามินทร์ เขียวบุญจันทร์
ร.ต. สมทรง จันทร์รุ่ งศรี
พ.ต. ชงค์ เสมาคง
จ.ส.อ.วรรณ์วสิ ิ ทธิL หลงขาว
จ.ส.อ. ประมวล พ่วงชาวนา
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ พรหมฤทธิL
ส.อ. ชัยนันท์ พันธ์เพชร
ส.ท. มานพ วรรณทอง
ส.ท. รัฐพล พรหมมินทร์
พ.ต. พาสิ ทธิL ทองมี
จ.ส.อ. สมาน ปะติเพนัง
จ.ส.อ. ไกรวรรณ ก้อนผา
จ.ส.อ. สุชาติ แก้วสกุล
จ.ส.อ. อรรถภณ ศรี ไตรรัตน์
ส.อ. ณัฐพงศ์ คุม้ แสง
ส.อ. สุรชัย ปาเส
จ.ส.อ. ประสิ ทธิL ตัณฑวรรธนะ
จ.ส.ต. วรากร พานเสื อ
ส.ท. จีรวัฒน์ ไข่สุข
ร.อ. จิตติ นาคเพ่งพิศ
ร.ท. สุรพล ศรี วงั
จ.ส.อ. ชํานาญ รัตนทิพย์
จ.ส.อ. สันติ แก้วสุข
ส.ท.พรชิต สังข์สุวรรณ
พ.ท. ณรงค์ ตรงต่อกิจ
จ.ส.อ. ไสว จําปาศักดิL
ส.อ. ประนมกร กันจู
จ.ส.ท. มานพ นิ#มนงค์

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00115-18
001-101-2006-00879-87
001-101-2014-00026-48
001-101-2018-00121-73
001-101-2009-00608-99
001-101-2017-00113-97
001-101-2005-01080-41
001-101-2006-00714-63
001-101-2009-00107-60
001-101-2014-00496-49
001-101-2018-00105-46
001-101-2008-00578-78
001-101-2012-00100-01
001-101-2018-00120-67
001-101-2006-00805-59
001-101-2008-00079-52
001-101-2017-00036-26
001-101-2007-00142-81
001-101-2009-00048-39
001-101-2016-00091-80
001-101-2018-00122-34
001-101-2009-00316-02
001-101-2018-00099-57
001-101-2018-00099-48
001-101-2012-00029-50
001-101-2007-00184-72
001-101-2010-00185-55
001-101-2010-00272-43
001-101-2009-00299-26
001-101-2010-00465-49
001-101-2007-00848-19
001-101-2010-00343-77
001-101-2011-00123-38

บชร.3
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 4
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
63.79
1,396.00
2,159.00
1,911.00
10,000.00
4,394.00
5,922.00
2,293.00
1,911.00
34.83
1,911.00
4,203.00
2,866.00
1,911.00
1,911.00
2,866.00
1,861.00
1,163.00
3,821.00
1,163.00
5,779.00
4,549.00
8,207.99
9,446.48
3,821.00
1,628.00
4,776.00
3,057.00
3,057.00
3,630.00
2,866.00
2,441.76
1,911.00

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 52496612
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. อนุกลู กล้าหาญ
จ.ส.อ. อํานวย กลิ#นหอม
จ.ส.ท. ภูวดล เรณุมาร
ส.อ. นันยศ กาญบุตร
ส.อ. สมควร พรมเงิน
ส.ท. สุริยณั ห์ จองปั นต๊ะ
จ.ส.ต. ปิ ยะราช รังสิ มานพ
จ.ส.อ.กุลเศรษฐ์ ศรี นาค
จ.ส.อ. จวน ยีภ# ิญโญ
พ.ต.ณัชพล มากแก้ว
ส.ท. อาทิตย์ ยีห# าญ
จ.ส.อ. นิคม วงษ์โฉม
ร.ต. นพกร จันทร์แจ้ง
จ.ส.อ. สมพงษ์ โสภาค
จ.ส.อ. ภราดร กาญจนอุดม
ส.ท. คมสันต์ จันทร์แก้ว
จ.ส.อ. สมศักดิL เพชรสอาด
ส.ท. เกียรติศกั ดิL จันทร์แก้ว
ส.ต. บรรจบ แสนสุข
จ.ส.อ. วันชัย สี ผK ึง
จ.ส.อ. หลักทรัพย์ อุ่นเรื อน
จ.ส.อ. วรวุฒิ โครมกระโทก
จ.ส.อ. ไชยธาน สร้อยทอง
จ.ส.อ. กันณพงศ์ ผาริ การ
พ.ต.จิรัฎฐ์ อิทธิพทั ธ์ธนกร
จ.ส.อ. ธนยาณรัณ สว่างสุข
ส.อ. โสพล พลเยีย# ม
ส.ต. ศุภสัณห์ บัวหอม
ร.ต. อภิวฒั น์ ย้อยดา
จ.ส.อ. ชัยยุทธ ขาวพันธุ์
จ.ส.อ. รติวชั ร์ กาญทัพ
จ.ส.อ. สุชาติ ทองงามขํา
จ.ส.อ. สมจิตร อยูค่ อน

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00068-95
001-101-2013-00359-20
001-101-2018-00113-50
001-101-2015-00165-16
001-101-2018-00124-74
001-101-2018-00124-47
001-101-2012-00457-51
001-101-2008-00262-85
001-101-2005-00715-43
001-101-2005-00153-61
001-101-2018-00124-83
001-101-2012-00270-01
001-101-2013-00462-81
001-101-2018-00104-76
001-101-2006-01003-30
001-101-2011-00175-00
001-101-2011-00108-08
001-101-2018-00121-82
001-101-2006-00550-76
001-101-2013-00200-98
001-101-2018-00118-55
001-101-2018-00122-98
001-101-2011-00256-88
001-101-2018-00118-46
001-101-2006-00035-87
001-101-2005-00756-82
001-101-2015-00006-03
001-101-2018-00120-94
001-101-2018-00053-86
001-101-2005-00654-54
001-101-2005-01040-90
001-101-2007-00404-62
001-101-2011-00190-94

พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

จํานวนเงิน
2,293.00
2,102.00
5,006.93
1,911.00
7,666.83
3,439.62
6.76
2,388.00
3,821.00
6,992.00
1,377.96
3,802.00
2,597.25
1,911.00
6,660.00
2,407.00
3,821.00
2,083.00
1,911.00
1,047.00
1,628.00
1,911.00
3,057.00
3,683.00
2,484.00
2,686.00
1.35
400.00
1,628.00
2,326.00
3,630.00
8,570.00
1,884.00

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 52496612
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.ท. บุญเลิศ หนูเทศ
จ.ส.ต. วิฑูรย์ ดีดสี
ส.อ. รัตน์ หนูเทศ
ส.อ. ศุภชัย วาสนจิตต์
ส.อ.หญิง พรพิมล เพียงต่อ
ส.ท. ณฐพงษ์ โกลาหะฬะ
พ.อ.(พิเศษ) ศุภชัย ปรี ชามาตร์
พ.ท. บวร มุ่งภู่กลาง
ร.ท.วิทย์ พรหมศรี
ร.ต. ประดิษฐ์ ไพรสุวรรณ
ร.ต. สุนทร กิจพิมล
จ.ส.ต. เอนก พรหมสวัสดิL
จ.ส.อ. ดณู กาวิโย
จ.ส.อ. สังวรณ์ แก้วศรี ทศั น์
จ.ส.อ. ชัชวาล จันทร์โชติ
ส.อ. ปทาธิป หวังแก้ว
ร.ต. มนตรี ชานก
ส.อ. อํานวย สังฆมิตกล
ส.อ. ปรี ชา หาญงามนฤมล
ร.ต. อภิวชั ละสา
ร.ต. เชาว์ ไวสติ
ส.อ. พันธวัฒน์ เรื องฤทธิL
ส.อ. นิพนธ์ คงชนะ
พ.อ. เกษก้อง คํามาเมือง
ส.อ. จักร์กฤษ อ้นวงษา
จ.ส.อ. สุขสันต์ แก้วเนตร
จ.ส.อ. มงคล ขุนภักดี
จ.ส.ต. อนุรักษ์ สายดํา
จ.ส.อ. เทวินทร์ ขัติศรี
จ.ส.ท. บุญส่ง เม่นสุข
ส.อ. บรรเจิด สังจันทร์
จ.ส.อ. ศักดิLสิทธิL กลิ#นไม้
ส.ท. เฉลิม เวทย์ปัญญา

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00498-61
001-101-2018-00098-14
001-101-2008-00300-84
001-101-2014-00182-05
001-101-2018-00121-91
001-101-2018-00122-07
001-101-2005-00629-98
001-101-2005-00459-37
001-101-2007-00683-34
001-101-2007-00196-93
001-101-2008-00061-84
001-101-2008-00383-14
001-101-2012-00176-60
001-101-2018-00121-19
001-101-2018-00123-13
001-101-2018-00108-92
001-101-2007-00607-49
001-101-2006-00960-46
001-101-2009-00242-13
001-101-2008-00520-31
001-101-2006-00067-51
001-101-2006-00634-46
001-101-2018-00095-77
001-101-2005-01264-72
001-101-2010-00280-20
001-101-2013-00426-10
001-101-2018-00104-67
001-101-2013-00456-35
001-101-2012-00254-47
001-101-2016-00127-40
001-101-2008-00393-31
001-101-2005-00321-00
001-101-2018-00121-28

มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
ร.4 พัน.3
ร.4 พัน.3
ร.4 พัน.3
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
รพศ.4
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รร.ป.ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3

จํานวนเงิน
25.61
956.00
299.39
2,025.00
2,197.00
1,911.00
7,659.99
8,605.00
7,641.00
7,443.00
2,721.40
3,306.74
1,396.00
1,161.00
1,911.00
4,586.03
3,954.00
3,057.00
1,911.00
3,362.00
5,731.00
3,821.00
1,396.00
2,094.00
1,815.00
2,293.00
1,068.00
6,389.54
1,396.00
3,630.00
1,911.00
2,923.00
1,911.00

หน้าที# : 6

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

เลขที#เช็ค : 52496612
ลําดับ
133
134
135

ชื#อบัญชี
ส.ท. ณัฐพงศ์ มะโนคํา
จ.ส.อ. ปิ ยะ ปะวะโน
ส.อ. ยศนันท์ เจียกวัฒนา

เลขที#บญั ชี
001-101-2018-00121-37
001-101-2005-00300-32
001-101-2018-00121-64

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61
หน่วย

ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
รวม เงินฝากเกิน 135 ราย

จํานวนเงิน
2,326.00
1,086.00
1,911.00
429,476.54

หน้าที# : 7

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

เลขที#เช็ค : 52496612
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. วัลลภ บัวประทุม
ร.อ. ประวิทย์ ช่วยพิชยั
ร.ต. พงษ์เทพ สุวรรณโสภา
ร.ต. สายัณห์ สุพรรณ
ส.ท. กฤษณพงศ์ ทองสุทธิL
ส.อ. รัชภูมิ สิ ทธิดา
ส.อ. มงคล เดชวรภัทรกุล
จ.ส.อ. วิฑูรย์ ป้ องขวาเลา
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ศรี เทพ
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ อังคุระศรี
ส.อ. ทวีวฒั น์ ถิ#นฐาน
จ.ส.อ. สมหมาย อ่อนศรี
จ.ส.อ. สมคิด บุญเพิ#ม
พ.ต. เฉลิมวุฒิ ผาเหลา
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ เครื# องวงศ์ไทย
ร.อ. บุญเลีKยง ขาวผ่อง
จ.ส.อ. บัญชา โคตรโยธา
พ.ต. ชวลิต อุ่นเรื อน
ส.อ. โชติวฒั น์ แสงนาค
จ.ส.อ. อภิรุณ บุญมา
ร.อ. อารี ย ์ พระวงษ์
จ.ส.อ. กฤตพล ใจเมือง
จ.ส.ต. มงคล ค้องกํ#า
จ.ส.อ. พิษณุ ผลยิง#
จ.ส.อ. วิสยั ทัศน์ ลบหนองบัว
จ.ส.อ. สมศักดิL แจ้งแสงทอง
จ.ส.อ. วิทยา ช้างหัวหน้า
พ.อ. คมกริ ช วรบุตร
จ.ส.ท. ศิริเชษฐ์ วงศ์สุขสมบัติ
ส.อ. ชนม์เจริ ญ บุญเพิ#ม
ร.อ. ศตวรรษ กุณาพัฒน์
พ.ท. พิทยา บัวพึ#ง
ส.ท. วรุ ตต์ ทองคํา

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00427-20
001-300-2018-00427-48
001-300-2018-00427-57
001-300-2018-00426-23
001-300-2018-00429-06
001-300-2018-00428-54
001-300-2018-00429-88
001-300-2018-00428-18
001-300-2018-00427-39
001-300-2018-00428-63
001-300-2018-00428-72
001-300-2018-00428-81
001-300-2018-00428-90
001-300-2018-00427-66
001-300-2018-00427-75
001-300-2018-00426-78
001-300-2018-00429-60
001-300-2018-00429-15
001-300-2018-00426-32
001-300-2018-00427-11
001-300-2018-00428-36
001-300-2018-00428-45
001-300-2018-00429-51
001-300-2018-00427-84
001-300-2018-00427-93
001-300-2018-00428-09
001-300-2018-00429-33
001-300-2018-00429-42
001-300-2018-00428-27
001-300-2018-00426-41
001-300-2018-00429-24
001-300-2018-00426-69
001-300-2018-00426-96

กรม ทพ.33
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.5 พัน.25
พัน.ซบร.22 บชร.2
ม.2 พัน.10
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.2 รอ.
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.8
ร.8
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
ศป.
ศพม.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.พ.ง.

จํานวนเงิน
13,955.55
120,000.00
73,000.00
96,000.00
29,051.36
30,000.00
65,000.00
24,753.40
100,000.00
42,022.06
19,000.00
56,729.03
100,000.00
196,190.68
220,000.00
121,640.80
97,060.59
40,000.00
40,000.00
202,903.20
100,000.00
238,354.12
75,263.91
214,247.26
86,077.23
218,420.51
90,000.00
105,000.00
23,000.00
80,742.78
47,000.00
181,078.18
24,000.00

หน้าที# : 8

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

เลขที#เช็ค : 52496612
ลําดับ
34
35
36
37

ชื#อบัญชี
ร.ท. เหนือรัก ไชยปั ญญา
จ.ส.ท. สุรินทร์ ติKงหวัง
จ.ส.อ. พัชร บัวเงิน
จ.ส.อ. พรชัย จันทร์เชย

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00426-50
สง.สด.จว.พ.ช.
001-300-2018-00429-79
สง.สด.จว.ย.ล.
001-300-2018-00426-87
สง.สด.จว.ส.ห.
001-300-2018-00427-02
สลก.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 52496612 191 ราย

จํานวนเงิน
120,000.00
74,000.00
92,964.12
88,442.99
5,885,367.92

หน้าที# : 9

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

เลขที#เช็ค : 52496613
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พล.ท. บรรพต พูลเพียร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00431-18

วันที#เช็ค : 12 ก.ค. 61
หน่วย

สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 38 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496613 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 192 ราย

จํานวนเงิน
180,000.00
3,725,897.77
180,000.00
6,065,367.92

