หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496614
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
แจ้งวัฒนะ
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
นครสวรรค์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
อุตรดิตถ์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
กองบัญชาการกองทัพไทย
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยบางโพ
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
กระทุ่มแบน
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
เตาปูน
ปราจีนบุรี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
นครพนม
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
สนามเป้า
แจ้งวัฒนะ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ช.พัน.4 พล.ร.4
บ.มทบ.31
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.21 พัน.20
ป.4 พัน.4
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พล.ปตอ.
พัน.ขกท.
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.13
พัน.สห.12
ม.2
ม.2 พัน.7
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.

วันที่เช็ค : 13 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
3,689.00
7,628.00
8,951.00
6,063.89
8,536.66
1,182.38
7,252.00
1,911.00
3,248.00
22.48
6,496.00
12,990.00
2,866.00
1,463.00
2,293.00
1,911.00
2,011.00
2,577.00
3,001.00
7,820.51
1,628.00
2,484.00
4,609.00
7,469.00
4.04
2,216.00
3,411.00
13,927.00
9,690.69
16,172.00
4,400.59
4,395.00
5,236.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496614
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

สาขา
ศรีย่าน
ย่อยบางบัว
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
บุรีรัมย์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
นครพนม
อุตรดิตถ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
นครนายก
นครนายก
ปราณบุรี
ศรีย่าน
เตาปูน
ย่อยถนนสรงประภา
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
กระทุ่มแบน
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.23 พัน.4
ร.4
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กส.กส.ทบ.
รร.จปร.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศร.
ศร.พัน.1
ศร.พัน.2
ศอ.สพ.ทบ.
ส.1พัน.102
สพ.ทบ.
สส.
สสน.บก.ทบ.
รวม 57 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
20,049.05
11,343.74
1,847.50
60.45
4,395.00
1,911.00
4,203.00
300.00
4,623.00
24,121.35
100.00
400.00
3,245.95
600.00
7,920.41
3,802.00
14,091.97
8,527.53
2,025.76
17,692.00
1,911.00
2,751.00
20,506.01
2,791.00
326,773.96

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496614
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
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เสนานิคม
พัทลุง
สนามเป้า
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
แจ้งวัฒนะ
ปัตตานี
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พนัสนิคม
ทุ่งสง
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สนามเป้า
ศรีย่าน
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
อุบลราชธานี
พิษณุโลก
สํานักราชดําเนิน
สระแก้ว
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
นครนายก
นครนายก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.42
กรม สน.พล.ร.9
ขว.ทบ.
จบ.
ช.2
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.15
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.4
พัน.สห.21
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.1 รอ.
ม.4 รอ.
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.22
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ยก.ทบ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.31 พัน.3 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.จปร.
รร.จปร.
ศป.
ศปภอ.ทบ.2

วันที่เช็ค : 13 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
90,000.00
81,000.00
143,019.43
150,822.06
90,000.00
60,000.00
262,020.74
106,000.00
90,000.00
30,000.00
755,119.87
320,000.00
236,122.65
100,000.00
35,918.65
261,735.81
71,337.13
173,817.95
129,000.00
100,000.00
290,000.00
348,263.82
112,000.00
120,000.00
307,608.20
68,554.09
150,000.00
109,000.00
385,336.18
24,000.00
160,000.00
159,342.10
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496614
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขา
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ภูเก็ต
ลพบุรี
สงขลา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศฝ.นศท.มทบ.12
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ส.ข.
สธน.ทบ.
สบ.ทบ.
รวม 42 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
208,136.63
97,000.00
150,000.00
158,000.00
925,696.97
58,246.85
39,983.35
19,710.53
20,000.00
7,296,793.01

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496616
ลําดับ
1

สาขา
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 13 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
435,325.88
435,325.88
8,058,892.85

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496614
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.กุลวุฒิ โสภณวสุ
ส.อ. สุภชัย ทองทวียงิ# ยศ
จ.ส.อ. ธีระพล ม่วงรอด
จ.ส.อ. นิภณ นุย้ วรรณ์
จ.ส.อ. วรฉัตร พร้อมสิAน
ร.ท. ธีรชัย ตรี โอษฐ์
ส.อ. สถิตย์ ชื#นหมีA
ส.อ. วัชระ บริ บรู ณ์
จ.ส.อ. เสน่ห์ มกรเสน
จ.ส.อ. สายชล ทองบุญ
จ.ส.ต. ไพรัตน์ แก้วสุริวงษ์
จ.ส.ต. เรวัฒน์ พวงสมบัติ
ส.อ. ฉัตรชัย ชูชื#น
จ.ส.อ. ประวิทย์ ภู่พงษ์
ส.อ. มานพ ตันเจริ ญ
จ.ส.อ. บัญชา จันทร์ทอง
ส.อ. ศรายุทธ บุตรเจริ ญ
ส.อ. อัศวิน ศรี ธญ
ั รัตน์
จ.ส.อ. ธนพงษ์ พรหมพร
จ.ส.อ. นิกร เพ็งเต็ม
ส.อ. เจษฎา ผลิพืช
จ.ส.อ. ชวนชัย คงดี
จ.ส.อ. สํารวย มาปุ้ ง
จ.ส.อ. มานพ นามมาตย์
ส.อ. ณัฐชัย รักษาวงษ์
จ.ส.อ. วรานนท์ นาควิเชตร์
จ.ส.อ. มงคล สละทาน
ส.อ. อาทร โพธิสตั ย์
ส.อ. ศักดา บุญเหลา
ส.อ. ศุภกฤต ศรี เมืองสุข
ส.อ. นิวฒั น์ เกตุแก้ว
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิO เสื อทรงศิลป์
จ.ส.อ. ยุทธนา แสงเดือน

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00200-99
001-101-2015-00116-27
001-101-2006-00281-88
001-101-2006-00616-06
001-101-2018-00115-90
001-101-2017-00043-60
001-101-2008-00695-63
001-101-2018-00112-17
001-101-2018-00114-66
001-101-2018-00114-75
001-101-2018-00114-57
001-101-2018-00125-08
001-101-2016-00004-08
001-101-2011-00382-66
001-101-2004-00384-33
001-101-2014-00496-30
001-101-2009-00091-08
001-101-2010-00598-53
001-101-2018-00105-64
001-101-2018-00105-73
001-101-2018-00105-82
001-101-2014-00225-18
001-101-2013-00241-55
001-101-2013-00318-27
001-101-2018-00119-61
001-101-2005-01120-08
001-101-2007-00419-66
001-101-2008-00220-21
001-101-2014-00477-48
001-101-2015-00145-54
001-101-2014-00214-49
001-101-2016-00286-99
001-101-2018-00106-70

กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
บ.มทบ.31
บ.มทบ.31
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.21 พัน.20
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4

จํานวนเงิน
1,968.00
1,721.00
1,896.00
2,866.00
2,866.00
2,210.00
4,322.00
2,419.00
2,102.00
86.18
1,911.00
53.71
1,911.00
7,889.00
647.66
19.38
1,163.00
2,808.00
3,630.00
814.00
1,911.00
3,248.00
22.48
4,585.00
1,911.00
9,551.00
3,439.00
2,866.00
300.00
1,163.00
2,293.00
1,911.00
100.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496614
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. ภาณุพงศ์ สุวรรณเขตร์
ส.อ. ณัฐพงษ์ ไชยรัตน์
ส.อ. ซันตน่า สมใจ
จ.ส.อ. มงคล กิตติธรรม
จ.ส.ท. พลอย ธุระวงศ์
ร.ท. สมศักดิO เจริ ญศิลป์
ส.อ. จรู ญ มงคล
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิO เผื#อนผัน
จ.ส.ท. วุฒิพงศ์ โพธิOงาม
จ.ส.ต. ศราวุธ ไชยสังข์
ร.ต. จรัญ ไกรคุม้
จ.ส.อ. ธนพล สุระดะนัย
จ.ส.อ. สถิตย์พงค์ สี เหลืองอ่อน
ส.อ. โยธิน แสนณรงค์
พล.อส. สุรพงษ์ นาคพันธุ์
จ.ส.อ. สําเริ ง ทิพย์เนตร
จ.ส.ต. ปริ ญญา วันนา
จ.ส.ต. อนุวฒั น์ อึงสวัสดิO
ส.อ. ยุทธการ ขําฉา
ส.อ. พิษณุ คํายอด
จ.ส.อ. เสนาะ ปานนุย้
พ.อ. นรุ ตม์ ไหลงาม
จ.ส.อ. สุวชิ า จันทร์ศรี
จ.ส.อ. อพิเชฏฐ์ หมัน# กู้
จ.ส.อ. ทวีลาภ รัชณณ
จ.ส.ท. ชาญณรงค์ ชัยสงคราม
ส.อ. ภาสกร เวชกามา
พ.ท. สมาน ทองศรี
จ.ส.อ. ชาญชัย ใจอุ่น
จ.ส.อ. สมสิ นธุ์ ปั ททุม
จ.ส.อ. อมรเทพ ส่งศรี สุข
จ.ส.อ. ลือเดช ชุมหิ รัญ
จ.ส.อ. สมพาร สี ไส

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00106-89
001-101-2017-00098-51
001-101-2017-00298-37
001-101-2018-00111-10
001-101-2018-00111-01
001-101-2006-00240-21
001-101-2006-00128-31
001-101-2014-00109-84
001-101-2018-00124-65
001-101-2018-00110-22
001-101-2018-00115-63
001-101-2009-00339-56
001-101-2005-00415-60
001-101-2018-00106-16
001-101-2018-00106-34
001-101-2009-00463-03
001-101-2015-00095-16
001-101-2018-00104-03
001-101-2018-00104-12
001-101-2006-00761-94
001-101-2013-00174-65
001-101-2005-01178-81
001-101-2010-00326-43
001-101-2018-00105-91
001-101-2018-00106-43
001-101-2018-00106-25
001-101-2018-00106-61
001-101-2005-00703-95
001-101-2010-00184-94
001-101-2011-00236-71
001-101-2006-01115-03
001-101-2007-00586-10
001-101-2014-00343-46

ปตอ.2 พัน.4
พล.ปตอ.
พล.ปตอ.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.13
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.12
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2 พัน.7
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)

จํานวนเงิน
1,911.00
600.00
1,977.00
1,140.00
1,861.00
3,324.00
1,163.00
1,133.54
687.97
1,512.00
1,628.00
2,484.00
1,911.00
698.00
2,000.00
2,102.00
2,293.00
1,911.00
1,163.00
4.04
2,216.00
300.00
600.00
100.00
100.00
400.00
1,911.00
4,375.00
4,776.00
4,776.00
1,911.00
1,911.00
2,866.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496614
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. ภากร อนันต์
จ.ส.อ. สันติ สุทธิ
พ.อ. ศักดิOชยั รอดละม้าย
ร.ต.ทรงพล อํานวยผล
จ.ส.ท. จิระเดช พวงสมบัติ
จ.ส.ต. พงศกร อรุ ณเดช
ส.อ. ธนกร ถวัลย์ธรรม
ส.ท.หญิง กาญจนา คําเรื อง
จ.ส.อ. ศรายุทธ ผาวันดี
จ.ส.อ. อุดมศักดิO มณี งาม
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อยูศ่ รี เจริ ญ
ส.ต. เบญจา บุญยังมี
ร.ต. กิจจารักษ์ เสนามาตย์
จ.ส.อ. ศราวุธ ปิ ยนุสรณ์
ร.อ. สุชาติ พึ#งวงษ์
ส.อ. ทนงศักดิO ยอดพิกลุ
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิO กาบแก้ว
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ สี สาเอี#ยม
จ.ส.อ. ประทีป เอี#ยมสะอาด
ส.อ. ประยงค์ ทองบุราณ
ส.อ. วรจักร วงศ์ใหญ่
ส.ท. มานิตย์ มาลัย
ส.อ. เฉลิมเกียรติ กองเงิน
จ.ส.ต. ณรงค์ พินิจมโนธรรม
ส.อ. สุทธิพงษ์ ศิวไิ ล
จ.ส.ต. ทนงศักดิO ตันศรี นุกลู
จ.ส.อ.จีระเดช พุกสุข
ส.อ. วัชรพล แพงจักร
จ.ส.อ. จตุพร วิมุกตานนท์
ส.ท. ชํานาญ แคสันเทียะ
จ.ส.ต. ศุภกร นามใหม่
ส.อ. เรี ยกพล ดวงศรี
จ.ส.อ. สุชาติ เปี# ยมรอด

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00113-23
001-101-2018-00113-32
001-101-2017-00265-93
001-101-2005-01222-90
001-101-2018-00123-04
001-101-2018-00119-98
001-101-2016-00397-92
001-101-2018-00123-22
001-101-2005-01417-27
001-101-2014-00497-00
001-101-2006-00539-99
001-101-2013-00096-24
001-101-2018-00121-00
001-101-2006-00443-71
001-101-2018-00112-08
001-101-2007-00513-89
001-101-2008-00008-16
001-101-2013-00218-39
001-101-2015-00243-93
001-101-2011-00264-83
001-101-2018-00111-92
001-101-2018-00111-83
001-101-2006-00032-95
001-101-2006-00148-93
001-101-2006-00233-78
001-101-2007-00878-07
001-101-2008-00256-20
001-101-2018-00106-07
001-101-2005-00632-25
001-101-2012-00411-44
001-101-2018-00091-15
001-101-2018-00112-44
001-101-2018-00119-70

มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
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.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.4

จํานวนเงิน
1,091.69
1,911.00
5,908.00
2,866.00
2,388.00
1,086.00
2,528.00
1,396.00
4,394.00
6.59
2,484.00
1,911.00
2,770.00
2,466.00
2,024.00
4,184.00
25.61
2,830.58
5,081.00
35.86
2,971.00
2,897.00
2,083.00
31.74
2,293.00
1,396.00
5,540.00
1,847.50
22.48
37.97
2,293.00
2,102.00
1,911.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496614
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.พชร เลิศวริ ศ
ส.อ. ชัยวิทย์ สวรรค์ตรานนท์
ร.ต. ฐานัฐ ห่อหุม้
จ.ส.อ. สุทตั บุญมหาเกืAอกูล
ร.ต. อุรา บัวชุม
จ.ส.อ. สมประสงค์ กลิ#นรอด
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ แบ่งลาภ
ส.อ. วิมล แก่นการ
จ.ส.อ. จิระ บุตรสงเคราะห์
จ.ส.อ. ศิรประเสริ ฐ ไตรยวงค์
จ.ส.อ. สําราญ อ่วมชื#น
จ.ส.อ. สรณคมน์ ทองยัง
จ.ส.อ. ชัยวุธ มณี อินทร์
จ.ส.อ.หญิง วรรณี วงษ์สะและ
ส.ท. อธิเบศร์ โพธิOไทรย์
พ.ต. ธีระ สมจิตประเสริ ฐ
พ.ต. จักรกฤษณ์ แก้วพิลูน
จ.ส.ท. ชินกร อ่อนคําเหลือง
จ.ส.อ. เยีย# ม แจงบํารุ ง
พ.ท. กัมพล เกตุตา
จ.ส.อ. สันติพล แผ่นสุวรรณ
ส.อ. จรู ญวิทย์ ด้วงวงค์
พ.ท. สันติศกั ดิO ขันจอก
จ.ส.อ. กฤษณะ หอมตลบ
จ.ส.อ. เกษม สิ งห์บุดดี
จ.ส.อ. กมล คล้อยดี
ส.อ. บรรลือศักดิO ไชโย
ส.ท. วุฒิชยั โลหิ ตหาญ
ร.ต. บรรทิตย์ ทองรุ่ งเปลว
ร.ท. ธวัชชัย ดวงสมุทร
จ.ส.อ. พอพาน ภู่พนั ธ์
ร.ต. พนม จันทร์มาลี
พ.ท. สุวพิ ล อาทร

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00323-64
001-101-2018-00089-76
001-101-2018-00104-85
001-101-2015-00033-63
001-101-2015-00010-46
001-101-2016-00208-91
001-101-2016-00300-83
001-101-2006-00527-32
001-101-2006-00967-54
001-101-2008-00090-02
001-101-2015-00212-35
001-101-2016-00334-42
001-101-2018-00106-98
001-101-2018-00107-13
001-101-2018-00107-04
001-101-2018-00106-52
001-101-2018-00110-13
001-101-2014-00116-46
001-101-2018-00115-81
001-101-2013-00365-12
001-101-2005-01197-19
001-101-2009-00483-65
001-101-2005-00494-92
001-101-2008-00838-55
001-101-2013-00354-89
001-101-2018-00111-38
001-101-2016-00180-09
001-101-2018-00111-47
001-101-2014-00082-53
001-101-2018-00123-77
001-101-2010-00524-25
001-101-2018-00124-29
001-101-2006-00132-01

ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กส.กส.ทบ.
รร.จปร.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.2
ศอ.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
2,178.00
2,025.00
300.00
4,623.00
4,967.00
3,248.00
1,396.00
1,396.00
2,636.00
2,675.00
1,396.00
2,094.00
1,628.00
931.00
1,754.35
100.00
400.00
3,245.95
600.00
6,056.00
1,864.41
3,802.00
4,680.00
884.00
3,286.00
1,911.00
1,400.97
1,930.00
3,018.00
2,146.37
3,363.16
2,025.76
6,113.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496614
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

ชื#อบัญชี
พ.ท. สุรชัย เพ็ชรดํา
จ.ส.อ.หญิง อังสนา เนียมรัศมี
จ.ส.อ.หญิง ปาณิ ดา สัมมาขันธ์
ส.อ. อภิสิทธิO อินอุ่นโชติ
ร.ต.บุญเพ็ง คําเขื#อง
ร.อ. มนตรี สุวรรณศร
พ.ท. ณัครพล บุศยกุล
ร.อ. สมถวิล ศรี จนั ทร์แจ่ม
จ.ส.ต. อนันต์ วรพิมพ์รัตน์
ส.อ. ณัฐวัจน์ วัฒนเดช
ส.อ. มานะศักดิO สมศรี
พ.ต. จํานงค์ หยวกทอง

เลขที#บญั ชี
001-101-2011-00105-52
001-101-2018-00099-11
001-101-2018-00117-21
001-101-2016-00290-78
001-101-2012-00389-55
001-101-2009-00374-20
001-101-2018-00119-07
001-101-2005-00122-30
001-101-2007-00931-81
001-101-2013-00153-06
001-101-2018-00118-91
001-101-2005-01462-45

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61
หน่วย

ศอ.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.1พัน.102
สพ.ทบ.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 144 ราย

จํานวนเงิน
8,080.00
41.00
3,458.00
1,911.00
2,751.00
4,279.00
2,426.00
2,942.00
2,388.00
33.01
8,438.00
2,791.00
326,773.96

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496614
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. เอกณรงค์ วิเศษประไพ
จ.ส.อ. สนิท แจ่มจํารัส
ร.ท. อนันต์ วาดอุดม
ร.ต. กมล มัน# ธรรม
พ.อ. ชนุดม มหึ เมือง
จ.ส.อ. ดํารงค์ ประมวลทรัพย์
จ.ส.อ. จําปี สมตัว
ร.อ. จิรพล ชูกรงมวน
จ.ส.อ. ศุภพงค์ เต็มดี
จ.ส.อ. รณกร โพธิOนิยม
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ สุริยะกุล
ร.อ. เอิบ ราชชมภู
ร.ท. อัครวัฒน์ จันทรนิมะหิ รัญ
จ.ส.อ. ทรรศนะ อุ่นมุกดา
จ.ส.อ. ฉลวย เนตรสว่าง
ร.อ. สมเกียรติ สุขสนธิสมบูรณ์
ร.ต. จิระพงษ์ จอกสูงเนิน
จ.ส.ต. อนุชา ลักษณะหุต
ร.ต. ภานุพงษ์ ประจงแต่ง
จ.ส.อ. บรรพต คงแจง
จ.ส.อ. สวัสดิO ทองมา
ร.ต. สุทธิศกั ดิO แสนทวีสุข
ร.ท. ปรี ชา ฤทธิเดช
พ.ท. ณัฐฐา นวลศรี ฉาย
ส.อ. อัษฎางค์ สอนโห
พ.อ. มนตรี ศิริวรชาติ
พ.ท. เดชยุทธ ทองเล็ก
พ.ท. มานะ สว่างแจ้ง
จ.ส.อ. โตบุญ ภักดีโต
จ.ส.อ. ทินนิกรณ์ กุมภาพงษ์
พ.อ. เอกชวิน เครื อวัลย์
พ.อ. ระพินธ์ ชัยประภา
พ.อ.หญิง วรดา เคยอาษา

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00431-54
001-300-2018-00431-09
001-300-2018-00434-55
001-300-2018-00434-64
001-300-2018-00431-81
001-300-2018-00430-39
001-300-2018-00434-46
001-300-2018-00434-28
001-300-2018-00433-67
001-300-2018-00433-58
001-300-2018-00430-11
001-300-2018-00431-45
001-300-2018-00430-75
001-300-2018-00430-84
001-300-2018-00430-93
001-300-2018-00432-79
001-300-2018-00432-15
001-300-2018-00435-07
001-300-2018-00431-63
001-300-2018-00432-24
001-300-2018-00432-33
001-300-2018-00432-42
001-300-2018-00434-91
001-300-2018-00434-73
001-300-2018-00432-06
001-300-2018-00431-72
001-300-2018-00433-76
001-300-2018-00433-85
001-300-2018-00433-94
001-300-2018-00430-66
001-300-2018-00429-97
001-300-2018-00432-88
001-300-2018-00432-51

กรม ทพ.42
กรม สน.พล.ร.9
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
จบ.
ช.2
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.15
พล.ร.15
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สห.21
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.1 รอ.
ม.4 รอ.
มทบ.11
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.22
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ยก.ทบ.
ยก.ทบ.

จํานวนเงิน
90,000.00
81,000.00
58,166.45
84,852.98
150,822.06
90,000.00
60,000.00
122,020.74
140,000.00
106,000.00
90,000.00
30,000.00
255,119.87
500,000.00
320,000.00
96,212.76
139,909.89
100,000.00
35,918.65
180,000.00
81,735.81
71,337.13
173,817.95
129,000.00
100,000.00
290,000.00
141,634.06
170,995.25
35,634.51
112,000.00
120,000.00
200,000.00
107,608.20

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496614
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมหมาย มงคล
จ.ส.อ. ประวิทย์ จะโนรัตน์
จ.ส.อ. รณธิชยั รสจันทร์
พ.ต.หญิง แก้วตา ชาญกระโทก
ร.อ.หญิง ประภาพร พงษ์ปิยะรัตน์
จ.ส.อ. ปกรณ์ พลทมิฬ
ส.ท.หญิง กรรณิ การ์ ทองเนียม
จ.ส.อ. วสวัตติO ประโรกิจจักร์
จ.ส.อ. สุชาติ อินทร
พ.ต. วิชยั แหวนเงิน
จ.ส.อ. ธนกฤต พ่วงพร้อม
ร.ท. ภูมิพฒั น์ อัศวธรรมคุปต์
จ.ส.อ. สมเกียรติO ไฝเพ็ชร
จ.ส.อ. ประสิ ทธิO รังผึAง
พ.ต. สมพงษ์ เจริ ญรัตน์
จ.ส.อ. นิคม ทองฉิ ม
จ.ส.อ. วสันต์ สิ งห์สูง
ร.ต. สุทธิเวช พระเดชพงษ์
ร.ต. ประทีป ฤทธิไกรพิชญ์
จ.ส.อ. ประทีป พชนะ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00433-03
ร.12 พัน.1 รอ.
001-300-2018-00435-16
ร.16 พัน.1
001-300-2018-00433-21
ร.31 พัน.3 รอ.
001-300-2018-00434-00
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00434-19
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00435-34
รร.จปร.
001-300-2018-00430-20
รร.จปร.
001-300-2018-00433-49
ศป.
001-300-2018-00434-37
ศปภอ.ทบ.2
001-300-2018-00432-97
ศฝ.นศท.มทบ.12
001-300-2018-00435-25
ส.พัน.11 พล.ม.1
001-300-2018-00431-27
ส.พัน.23 ทภ.3
001-300-2018-00432-60
ส.พัน.23 ทภ.3
001-300-2018-00433-12
สง.สด.จว.น.ว.
001-300-2018-00430-48
สง.สด.จว.ภ.ก.
001-300-2018-00430-57
สง.สด.จว.ภ.ก.
001-300-2018-00430-02
สง.สด.จว.ล.บ.
001-300-2018-00431-90
สง.สด.จว.ส.ข.
001-300-2018-00433-30
สธน.ทบ.
001-300-2018-00431-36
สบ.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 52496614 197 ราย

จํานวนเงิน
68,554.09
150,000.00
109,000.00
350,000.00
35,336.18
160,000.00
24,000.00
159,342.10
100,000.00
208,136.63
97,000.00
100,000.00
50,000.00
158,000.00
545,696.97
380,000.00
58,246.85
39,983.35
19,710.53
20,000.00
7,623,566.97

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496616
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
ร.ต. วิชยั ดีเลิศ
จ.ส.อ. พิภตั ต์ เอมสกุล

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00435-89
001-300-2018-00435-98

วันที#เช็ค : 13 ก.ค. 61
หน่วย

มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 55 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496616 2 ราย
รวมสัง# จ่ายทัAงหมด 199 ราย

จํานวนเงิน
265,325.88
170,000.00
7,732,118.89
435,325.88
8,058,892.85

