หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

สาขา
นราธิวาส
สํานักราชดําเนิน
พนัสนิคม
หาดใหญ่
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.46
นรด.
พัน.ซบร.21 บชร.1
มทบ.42
ยศ.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รวม 6 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
164,244.54
16,527.84
177,416.18
54,710.60
109,331.74
3,564.63
525,795.53

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15012562
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
เทิง
ยะลา
ปัตตานี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ปัตตานี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
พะเยา
พิษณุโลก
เพชรบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ศรีย่าน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พะเยา
ปัตตานี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ปัตตานี
พิษณุโลก
พะเยา
พิษณุโลก
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.31
กรม ทพ.41
กรม ทพ.44
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.3
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.3
ทภ.3
บ.จทบ.พ.ย.
บ.จทบ.พ.ล.
บ.มทบ.15
บชร.3
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.4
ป.4 พัน.104
ป.พัน.17 พล.ร.7
พล.ร.15
พล.ร.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.4
พัน.สห.31
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.3

วันที่เช็ค : 15 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
7,689.00
10,251.89
2,714.00
3,993.00
4,374.00
1,911.00
8,464.00
2,083.00
8,197.89
8,767.58
8,240.00
9,193.83
11,349.00
18,246.54
3,198.00
7,231.00
14,858.00
22,933.00
17,397.17
2,191.86
7,971.94
9,934.00
4,237.00
22,447.00
6,821.00
4,365.01
4,013.00
11,902.65
23,201.00
11,741.00
3,057.00
1,949.00
1,512.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15012562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

สาขา
ยะลา
ปัตตานี
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
เทิง
พะเยา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก
ปัตตานี
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ร.152
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.153
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.17 พัน.4
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพศ.4
รพศ.4 พัน.2
ศซบ.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.23 ทภ.3
รวม 48 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
13,680.00
7,556.00
2,044.00
7,233.00
327.67
3,362.07
2,808.00
1,445.75
1,911.00
1,163.00
8,064.39
3,469.32
3,248.00
2,598.00
3,821.00
349,166.56

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15012562
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
ราชบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นางรอง
ยะลา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
ปัตตานี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.26
กรม ทพ.41
กรมพัฒนา 4
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.201
ช.พัน.4 พล.ร.4
ทภ.3
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.3
ป.4 พัน.104
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.72 พัน.723
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พล.ร.9
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.3
พัน.บ.9
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

วันที่เช็ค : 15 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
76,904.84
113,269.79
150,315.93
147,250.22
151,436.60
249,507.09
120,000.00
200,000.00
70,000.00
120,000.00
200,000.00
40,000.00
100,000.00
103,915.85
200,000.00
37,937.05
23,900.44
48,135.08
76,483.71
208,050.85
215,049.40
166,000.00
584,336.57
241,482.11
90,476.63
108,000.00
180,000.00
428,000.00
64,216.07
93,000.00
100,000.00
200,000.00
147,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15012562
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
ทุ่งสง
พิษณุโลก
สระบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบุรี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ลําปาง
พิษณุโลก
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ตาก
ปัตตานี
ยโสธร
สกลนคร
นครพนม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
กาญจนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก
เพชรบุรี
พิษณุโลก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เตาปูน
เตาปูน
ปทุมธานี
สุราษฎร์ธานี
ขอนแก่น
กระทรวงกลาโหม
ศรีย่าน
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.4
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
มทบ.15
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.32
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.3
ร.4 พัน.2
ร.9 พัน.1
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ลว.ไกลที่ 4
วพม.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศศท.
ศอ.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.

วันที่เช็ค : 15 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
47,176.31
113,714.09
85,000.00
34,000.00
190,000.00
85,000.00
117,807.88
307,104.11
94,237.17
200,000.00
200,000.00
30,000.00
96,000.00
90,803.78
63,164.92
323,315.93
60,591.94
84,493.27
150,000.00
40,000.00
218,424.33
102,360.02
84,516.13
196,178.48
150,000.00
102,736.46
178,105.32
300,000.00
290,559.29
177,000.00
220,000.00
72,143.42
300,142.58

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15012562
ลําดับ
67
68
69
70
71

สาขา
ปัตตานี
มุกดาหาร
ยโสธร
อยุธยา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.อ.ย.
สลก.ทบ.
รวม 71 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 15 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
66,560.60
204,000.00
100,000.00
84,301.07
31,687.61
10,345,792.94
11,220,755.03

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื#อบัญชี
ร.อ. สมชาย เรื องธารา
ร.ท. ปภาวิชญ์ ทองพานเหล็ก
ร.ท. สมัย ทองคํา
ร.ต. อมร เจริ ญสุขสมบูรณ์
พ.อ. สุเทพ ทองชื#น
ส.ท. เอกณัฐ ชาวชายโขง

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11718-60
001-100-2014-00487-75
001-100-2004-10515-75
001-100-2004-04910-86
001-100-2004-10978-96
001-100-2015-00607-21

กรม ทพ.46
นรด.
พัน.ซบร.21 บชร.1
มทบ.42
ยศ.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 6 ราย

จํานวนเงิน
164,244.54
16,527.84
177,416.18
54,710.60
109,331.74
3,564.63
525,795.53

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15012562
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.ต. กนิษฐพจน์ ย้อยฝอย
ส.อ. เสน่ห์ ทิศลูน
ส.อ. ณัฐกานต์ ศิริบุตร
ร.อ. ธนวัฒน์ เหมือนเมือง
ร.ต. ชิงชัย ชินณวงษ์
ร.ต. สรายุทธ อาทรกิจ
จ.ส.อ. อนุพงษ์ ท้อสุวรรณ
ส.อ. วันชนะ ใจเย็น
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ จันทร์พินิจ
จ.ส.อ. สถาพร ศิริมา
จ.ส.อ. อุทิศ สุวรรณมาโจ
ส.อ. ประภากร ทองสุข
ส.อ. สมคิด ดิฐจํานงค์
พ.ท. เสกสรรค์ โฉมทรัพย์เย็น
จ.ส.ท. ไพโรจน์ สมุทรเพ็ชร
จ.ส.อ. สุชาติ ยังมี
ส.ท. ธนกร มัน# สูงเนิน
จ.ส.อ. ชยพร คําเจริ ญ
จ.ส.อ.บุญช่วย กาติKบ
ร.ต. สมชาย ช้างพันธุ์
จ.ส.อ. ทวี มณี รัตน์
จ.ส.อ. จารึ ก ปัM นมีศรี
จ.ส.อ. บุญเลิศ พุม่ ทอง
จ.ส.อ. วุฒิกลู คําอ่อนดี
ส.ต. สุริยา ขุนวิเศษ
จ.ส.ต. อานนท์ โพธิNพนู
จ.ส.อ. นิมิต ลาลํMา
ส.อ. ชัยชาญ ป้ องท้าว
ส.อ. สุรศักดิN ขันทอง
ร.ต. วันชนะ วังคํา
จ.ส.อ. ธนกฤต ขันโสม
จ.ส.อ. รังสรรค์ พันธ์ผกู
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ ยศสมบัติ

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00201-22
001-101-2018-00272-63
001-101-2018-00272-72
001-101-2019-00001-86
001-101-2006-00280-09
001-101-2012-00267-29
001-101-2008-00060-96
001-101-2018-00041-29
001-101-2011-00204-52
001-101-2006-00189-78
001-101-2008-00215-36
001-101-2018-00274-12
001-101-2018-00256-45
001-101-2010-00161-77
001-101-2005-00316-51
001-101-2013-00406-03
001-101-2017-00077-74
001-101-2005-01129-83
001-101-2007-00493-93
001-101-2006-00048-23
001-101-2007-00629-32
001-101-2007-00474-92
001-101-2013-00039-85
001-101-2013-00252-42
001-101-2018-00251-86
001-101-2007-00392-08
001-101-2014-00087-85
001-101-2015-00149-98
001-101-2018-00272-90
001-101-2009-00086-31
001-101-2005-01441-04
001-101-2014-00335-05
001-101-2008-00394-01

กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.44
กอง สพบ.พล.ร.4
ช.3
ช.3
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทภ.3
บ.จทบ.พ.ย.
บ.จทบ.พ.ย.
บ.จทบ.พ.ล.
บ.จทบ.พ.ล.
บ.มทบ.15
บชร.3
บชร.3
บชร.3
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4

จํานวนเงิน
3,687.00
2,025.00
1,977.00
35.92
4,165.00
3,821.00
2,171.00
58.97
2,714.00
3,993.00
1,396.00
2,978.00
1,911.00
2,866.00
3,687.00
1,911.00
2,083.00
3,687.89
4,510.00
3,907.58
4,860.00
8,240.00
1,167.05
4,837.71
3,189.07
4,432.00
2,866.00
2,140.00
1,911.00
2,445.00
5,158.00
6,611.54
2,102.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15012562
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.อ. สมยศ หลําเพ็ง
ร.ท. มรกต คมเขียว
ร.ต. ธีระพล อิ#มเอิบ
จ.ส.อ. อํานาจ นิลลิกา
จ.ส.อ. ณรงค์ อุปการคํา
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิN หอมพันธุ์
ร.อ. จิรัฏฐ์ คําเภา
ร.ท. ชูศกั ดิN ไม้ดดั
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เนเยือด
จ.ส.อ. เสนีย ์ พงษ์สมบัติ
ส.อ. จักรพล บุราณรมย์
พ.อ. ทวีศกั ดิN หร่ ายวงศ์
พ.ท. วรวุฒิ แตงไทย
ร.ต. ชัยณรงค์ สามเกษร
ร.ต. พงษ์พิษณุ จันทรมณี
ร.ต. ณรงค์ กาหลง
ส.อ. จีรนันท์ อินทร์แสง
จ.ส.อ. อินทร ก่อเขา
จ.ส.อ. อาวุธ จันทร์ทนั
จ.ส.อ. อุทิศ ปานมณี
ส.ท. อภิวฒั น์ หอมแก้ว
ร.อ. กล้าณรงค์ ปรี ชาวงษ์
ร.ต. ไชยปราการ มีเชืMอ
จ.ส.อ. นโรดม กลํ#าใย
จ.ส.อ. ประศาสตร์ สะตัน
จ.ส.อ. เฉลิมชาติ พงษ์บา้ นไร่
ส.อ. ประพันธ์ บุญแต่ง
จ.ส.ต. นิรัญ อินดี
จ.ส.อ. สรฤทธิN สิ รินกั ษัตร
ส.อ. สกล ศรี ลายศ
พ.ต. จักรพี เลี#ยมสมบัติ
พ.ต. มนตรา มาลีวตั ร
ร.ท. ประกิจ เล้าวงค์

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00128-01
001-101-2015-00193-73
001-101-2018-00058-90
001-101-2005-01256-13
001-101-2008-00506-08
001-101-2018-00273-24
001-101-2008-00700-91
001-101-2007-00101-79
001-101-2011-00238-75
001-101-2014-00116-19
001-101-2018-00228-24
001-101-2011-00128-15
001-101-2005-00073-08
001-101-2004-00021-37
001-101-2006-00649-13
001-101-2011-00223-80
001-101-2005-01046-29
001-101-2006-00874-82
001-101-2007-00332-77
001-101-2012-00248-28
001-101-2014-00203-70
001-101-2008-00308-53
001-101-2006-01083-05
001-101-2008-00309-50
001-101-2010-00436-03
001-101-2013-00306-33
001-101-2005-01416-66
001-101-2006-00522-73
001-101-2005-00715-61
001-101-2017-00075-07
001-101-2005-00692-29
001-101-2009-00394-55
001-101-2006-00047-80

ป.4
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4

จํานวนเงิน
1,930.00
2,598.00
600.00
3,821.00
2,293.00
1,117.00
4,605.00
3,190.00
2,000.00
3,152.00
1,911.00
3,744.00
7,068.00
3,324.00
200.00
5,349.00
3,248.00
4,118.61
4,481.37
6,504.19
2,293.00
61.89
27.97
2,102.00
5,678.94
2,293.00
6,113.00
3,821.00
2,326.00
1,911.00
8,520.00
2,140.00
2,827.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15012562
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. ยุทธพงษ์ ธิราช
ส.อ. ชัยวุฒิ ศิริโยธา
จ.ส.ต. พรธเนศร์ ต่อยนึ#ง
จ.ส.ต. ยอดยิง# คล้ายปาน
ส.ต. สุทศั น์ ทองป้ อม
จ.ส.อ. นวพล พรหมชาติ
จ.ส.อ. สมิตร คําศรี
ส.อ. วสันต์จร ก้อนทรัพย์
ร.ต. ไพโรจน์ อํ#ายิมM
ส.ท. อนุกลุ ทับทอง
พ.ต. พีรพล เรื องเดช
พ.ท. นิรันดร พรหมมิรัตน์
จ.ส.อ. จําลอง พันธ์พืช
ส.อ. วงศกร กลิ#นอุบล
ร.อ. ประสิ ทธิN ณ ลําปาง
ร.อ. เอกสิ ทธิN สายสมบูรณ์
ร.ต. ศิรพงศ์ เอี#ยมทิพย์
ร.ต. เกียรติศกั ดิN แก้วมูล
จ.ส.อ. ภคพล สุวรรณแย้ม
จ.ส.ท. วิมล พุทธรักษ์
จ.ส.ต. ธํารงค์ วงศ์สาหร่ าย
จ.ส.อ. ณัฏฐ์ แงะสัมฤทธิN
จ.ส.อ. สงคราม จันทรมโณ
จ.ส.ท. วีรยุทธ พรมเลิศ
จ.ส.ต. เอกราช ศิริอกั ษร
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ สุขสุทธิN
ร.ท. แวฮัสซัน กุลคํา
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ พุม่ เฉิ ดฉัน
จ.ส.อ. ไพบูลย์ คชสาร
ส.ต. ณัฐพงศ์ วงศ์สวัสดิN
ส.อ. ภาคภูมิ คงปี พัน
ร.ต. สิ ทธิโชค แสงพร้อม
จ.ส.อ. บุญสุวทิ ย์ วรรณนิยม

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-01382-37
001-101-2014-00029-12
001-101-2013-00123-36
001-101-2018-00274-30
001-101-2018-00274-21
001-101-2017-00305-78
001-101-2018-00234-07
001-101-2014-00290-34
001-101-2006-00110-27
001-101-2018-00274-49
001-101-2009-00184-98
001-101-2019-00001-77
001-101-2012-00098-29
001-101-2018-00273-88
001-101-2008-00480-47
001-101-2013-00374-50
001-101-2006-00114-25
001-101-2009-00231-62
001-101-2005-01385-38
001-101-2008-00163-94
001-101-2005-01385-83
001-101-2007-00827-78
001-101-2008-00299-63
001-101-2018-00228-15
001-101-2016-00038-58
001-101-2018-00255-93
001-101-2009-00136-42
001-101-2015-00070-68
001-101-2018-00256-09
001-101-2015-00112-38
001-101-2018-00256-18
001-101-2017-00166-93
001-101-2006-00661-24

พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.9 พล.ร.4
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
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.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3

จํานวนเงิน
7,049.00
1,911.00
2,770.00
2,140.00
1,911.00
4.62
1,380.39
2,980.00
2,102.00
1,911.00
8,234.00
62.65
2,675.00
931.00
3,362.00
6,695.00
3,489.00
2,668.00
2,210.00
2,866.00
1,911.00
7,717.00
4,024.00
3,057.00
1,949.00
1,512.00
1,303.00
8,461.00
3,916.00
7,556.00
2,044.00
1,024.00
4,107.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15012562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศิริวชั ร รามณี ย ์
จ.ส.ต. อนุชิต อาแยแม
จ.ส.อ. สมพร พูดเพราะ
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิN สารสิ ทธิN
จ.ส.อ. ประสงค์ ยิมM อิ#ม
จ.ส.อ. วงกต ศรี วชิ ยั
ส.ท. กิตติพงศ์ มะหิ ตธิ
ร.ต. ทรงยศ มะม่อม
จ.ส.อ. พงศ์สนั ต์ ทองรัตน์
ส.อ. ปั ณณวิชญ์ ไชยมานันต์
จ.ส.อ. พงศธร จันทร์ลา
จ.ส.อ. สุภาพ ยิมM ประดิษฐ์
จ.ส.อ. สุริโย มูลเจริ ญ
จ.ส.อ. ชัยชนะ ธนานุรัตนา
ร.ต. นริ นทร์ ผลทวี
ร.ต. สุรศักดิN กล้าหาญ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62
หน่วย

001-101-2014-00327-91
ร.152 พัน.3
001-101-2018-00256-27
ร.153
001-101-2010-00326-70
ร.153 พัน.1
001-101-2018-00251-40
ร.153 พัน.1
001-101-2016-00117-96
ร.153 พัน.3
001-101-2018-00185-20
ร.17 พัน.4
001-101-2018-00273-33
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
001-101-2018-00274-58 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-101-2007-00243-21
รพศ.4
001-101-2017-00031-12
รพศ.4
001-101-2012-00277-46
รพศ.4 พัน.2
001-101-2013-00348-97
รพศ.4 พัน.2
001-101-2015-00114-41
รพศ.4 พัน.2
001-101-2018-00251-04
ศซบ.ทบ.
001-101-2012-00348-70
ส.พัน.15 พล.ร.15
001-101-2007-00811-77
ส.พัน.23 ทภ.3
รวม เงินฝากเกิน 115 ราย

จํานวนเงิน
2,102.00
327.67
2,025.00
1,337.07
2,808.00
1,445.75
1,911.00
1,163.00
6,285.00
1,779.39
869.00
40.32
2,560.00
3,248.00
2,598.00
3,821.00
349,166.56

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15012562
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. วีรศักดิN ศีลรักษา (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ณัฐวุฒิ ประจิตร (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วสุรัช ศรี มงคล (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิสิษฐ์ สมเภช (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. วิเชียร เดชา
จ.ส.อ. พงษ์เทพ จันทรัตน์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ซูลกิพลี เจ๊ะปูเต๊ะ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เดช หมัดหลี
จ.ส.อ. สัญญา ฤทธิNรักษ์
จ.ส.อ. วสันต์ พิทยาวิวฒั น์กลุ
จ.ส.อ. จันตรี จิตรี เที#ยง (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.อ. สําฤทธิN อินทะศร
ร.ท. สมบัติ แก้วผลึก
ส.อ. อลงกช สมหวัง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประกาศิต อยูน่ อก (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ธิตินนั ท์ อยูเ่ นียม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชูศกั ดิN อัครวงษ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เอนก เรื องพรหม
ร.ต. สุนทร ศรี วเิ ชียร
จ.ส.อ. มงคล ป้ องภา
ส.ท. กฤต จันทร์ศกั ดิN (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.อ. จารุ วฒั น์ แจ้งกรณ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติ สุทธิประภา (คํMาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. อัครพล โตมะสูงเนิน (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศราวุธ รัตนนท์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกรี ยงเดช ปลัง# ศรี สกุล
จ.ส.อ. บรรเจิด ดอกไม้เทศ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มณฑล คงสวัสดิN (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั แสงวันทอง (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ชัยปรมัตถ์ นราแก้ว (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ชัยพร ขันทอง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปิ ยะ สังข์ชยั (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วัชริ นทร์ อินทิสาร (คํMาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00083-72
001-300-2019-00085-21
001-300-2019-00086-55
001-300-2019-00084-79
001-300-2019-00089-74
001-300-2019-00091-13
001-300-2019-00091-22
001-300-2019-00081-05
001-300-2019-00094-23
001-300-2019-00073-55
001-300-2019-00078-50
001-300-2019-00079-75
001-300-2019-00094-32
001-300-2019-00074-70
001-300-2019-00070-81
001-300-2019-00070-72
001-300-2019-00074-98
001-300-2019-00092-47
001-300-2019-00092-65
001-300-2019-00089-83
001-300-2019-00077-80
001-300-2019-00091-59
001-300-2019-00089-10
001-300-2019-00091-31
001-300-2019-00089-56
001-300-2019-00092-83
001-300-2019-00090-07
001-300-2019-00090-16
001-300-2019-00090-25
001-300-2019-00085-76
001-300-2019-00085-85
001-300-2019-00071-51
001-300-2019-00084-51

กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.26
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรมพัฒนา 4
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.201
ช.พัน.4 พล.ร.4
ทภ.3
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.3
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.72 พัน.723
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
76,904.84
150,315.93
113,269.79
147,250.22
151,436.60
95,461.39
154,045.70
120,000.00
200,000.00
70,000.00
120,000.00
200,000.00
40,000.00
100,000.00
103,915.85
100,000.00
100,000.00
37,937.05
23,900.44
48,135.08
76,483.71
130,000.00
78,050.85
115,049.40
100,000.00
166,000.00
284,000.00
129,564.67
170,771.90
152,471.02
89,011.09
90,476.63
108,000.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15012562
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. ธนชาติ กาศอุดม (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธีรพงษ์ ทอนสูงเนิน (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.ท. พงศ์คณิ ช หนูเพชร (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.ท. ณรงศักดิN หิ นลาด (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ประเสริ ฐ ศรี สุทโธ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. สิ ทธิศกั ดิN สนธิสมั พันธ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สิ ทธิชยั รื# นชัยภูมิ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ ปั ญญาบุตร
จ.ส.อ. บัญชา น้อยพันธ์
ส.อ. มงคล สรวงทอง (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อัครชัย อินทร์ขาํ
จ.ส.อ. สมศักดิN ผามัน#
ส.อ. ธาริ นทร์ ขันหล่อ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศราวุฒิ โพชสาลี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วีระศักดิN รักษ์ชน (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พิสิฐ สุวรรณพาหุ
จ.ส.อ. นัธทวัฒน์ โพนสาลี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. นัฐศักดิN ศักดิNวรงค์
ส.อ. ดัมรง ชุ่มแช่ม
จ.ส.อ. ทรงเกียรติ สารสี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อลงกรณ์ แก่นจันทร์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. นิติวฒั น์ นามโสภา (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พีรวัส ชัยโก (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมคิด อินยาศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.ท.หญิง มนัสนันท์ วงษ์สุริยา (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุวฒั น์ เลิศบวร (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. มนัสวี เศษสุวรรณ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ปิ ยะ ภาคฤทธิN
จ.ส.อ. พิทกั ษ์เกียรติ สิ งห์แก้ว
จ.ส.ต. รังษิวฒั น์ บุญอนันต์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อังคเดช ภูศรี ฐาน (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. โกสี ย ์ จันทร์เพ็ง
ร.ต. สนอง แสนรัตน์

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00085-49
001-300-2019-00085-58
001-300-2019-00085-67
001-300-2019-00094-50
001-300-2019-00094-69
001-300-2019-00094-78
001-300-2019-00094-87
001-300-2019-00079-20
001-300-2019-00094-41
001-300-2019-00087-52
001-300-2019-00079-66
001-300-2019-00078-69
001-300-2019-00074-89
001-300-2019-00083-54
001-300-2019-00090-34
001-300-2019-00093-71
001-300-2019-00088-77
001-300-2019-00078-87
001-300-2019-00093-35
001-300-2019-00087-89
001-300-2019-00087-98
001-300-2019-00088-04
001-300-2019-00074-34
001-300-2019-00079-48
001-300-2019-00083-09
001-300-2019-00090-43
001-300-2019-00090-52
001-300-2019-00083-18
001-300-2019-00081-14
001-300-2019-00078-78
001-300-2019-00079-11
001-300-2019-00093-17
001-300-2019-00093-26

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.3
พัน.บ.9
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.4
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
มทบ.15
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.32
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1

จํานวนเงิน
106,000.00
42,000.00
32,000.00
112,000.00
106,000.00
107,000.00
103,000.00
64,216.07
93,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
147,000.00
47,176.31
113,714.09
85,000.00
190,000.00
34,000.00
85,000.00
94,916.56
139,228.96
72,958.59
117,807.88
94,237.17
200,000.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00
96,000.00
90,803.78
63,164.92
93,315.93
230,000.00

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15012562
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

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 15 ม.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00080-35
ร.ต. เฉลียว ทาบรรหาร
001-300-2019-00087-70
จ.ส.อ. พงษ์สนั ต์ สิ งห์นอ้ ย (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00075-59
จ.ส.อ. อนุรักษ์สกุล ศรี สุข (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00094-96
ร.ท. ธนเดช นรสิ งห์
001-300-2019-00095-02
จ.ส.อ. พีระพงษ์ วงษ์ลคร (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00093-80
ส.อ. อธิเบศร์ โพธิNไทรย์
001-300-2019-00080-26
จ.ส.อ. อดุลย์ ระดิ#งหิ น (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00087-34
จ.ส.อ. สนธยา ภัทธิยากูล (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00074-61
จ.ส.อ. สุเทพ ไกรสร (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง อัจฉราภรณ์ แร่ เพ็ชร์ (คํMาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00087-43
ส.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ ยันต์ทองเสวก (คํMาประกัน 2 ราย)001-300-2019-00088-31
001-300-2019-00077-99
ร.ท. คมกฤช สุขเกิด (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปั ญจพัฒน์ ธีรดิฐพรภักดี (คํMาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00088-40
001-300-2019-00079-02
พ.ท. สายชล เหมือนเนียม
001-300-2019-00080-71
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ พรมทัด (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00080-80
จ.ส.อ. สุธาวัฒน์ มีศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00070-63
ส.อ. อาทิสิทธิN ไอยะลา (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00078-96
ร.ต. วุฒิชยั เปลี#ยนสายสื บ (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00087-07
พ.ท.หญิง วิไลพร ศรี สุข (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00078-23
จ.ส.อ. นพดล ปั ดถากุลโย (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00078-32
จ.ส.อ. อดิศกั ดิN กระจ่างโพธิN (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00075-04
ร.อ. วิทวัส ปาสองห้อง (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00093-44
ส.ต. ภควัตร วรวงษ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00093-53
ส.ต. ปณาวัธ ธะภีย ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00085-03
ส.ต. ชาญชัย บทมูล (คํMาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00089-65
จ.ส.อ. วัชระ ผดุงเขตร์
001-300-2019-00088-95
จ.ส.อ. บุญเชิด ขยันเยีย# ม (คํMาประกัน 1 ราย)

ร.3 พัน.3
ร.4 พัน.2
ร.9 พัน.1
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ลว.ไกลที# 4
วพม.
วพม.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศศท.
ศอ.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.อ.ย.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 93 ราย
รวมเช็คเลขที# 15012562 214 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 214 ราย

จํานวนเงิน
60,591.94
84,493.27
150,000.00
100,000.00
118,424.33
40,000.00
102,360.02
84,516.13
196,178.48
50,000.00
100,000.00
178,105.32
102,736.46
300,000.00
170,559.29
120,000.00
177,000.00
220,000.00
72,143.42
143,406.99
156,735.59
66,560.60
102,000.00
102,000.00
100,000.00
84,301.07
31,687.61
10,345,792.94
11,220,755.03
11,220,755.03

