หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
นราธิวาส
ระนอง
นครปฐม
ลพบุรี
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
พญาไท
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
สระบุรี
ขอนแก่น
ลพบุรี
นครพนม
ขอนแก่น
สุรินทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
อุดรธานี
ปราจีนบุรี
พญาไท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.46
กรม ทพ.49
กส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
ช.21
ป.6 พัน.106
พบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.สห.31
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.6
มทบ.13
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.41
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.13 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
สพธ.
รวม 22 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
248,930.97
43,826.98
1,271,411.01
4,178.83
47,932.12
96,162.10
337,707.41
362,626.38
10,126.85
2,007,487.31
89,860.72
244,496.79
268,226.43
122,682.73
1,610,868.36
3,485.55
204,948.94
476,608.50
54,262.55
160,768.48
119,041.26
316,421.13
8,102,061.40

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17012562
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ฮอด
เตาปูน
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน
อุดรธานี
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
อุดรธานี
อุดรธานี
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
เตาปูน
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ชัยนาท
ชลบุรี
นราธิวาส
ถนนพิบูลสงคราม
นครพนม
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.36
ขส.ทบ.
บ.มทบ.33
บ.มทบ.41
ป.3 พัน.13
ป.5
ป.5 พัน.105
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.7
พัน.พัฒนา 3
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สห.41
มทบ.11
มทบ.24
มทบ.33
มทบ.41
ร.13
ร.13 พัน.3
ร.7 พัน.5
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
ร้อย.ฝรพ.4
ศคย.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.41
ส.พัน.24 ทภ.4
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ม.

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
19,184.00
3,821.00
25,357.00
12,542.00
5,428.95
5,563.00
2,866.00
2,484.00
1,911.00
100.00
3,539.00
10,769.00
12,101.05
20,592.00
8,211.56
16,570.00
9,931.00
8,668.76
2,770.00
9,355.12
2,111.00
3,725.00
2,326.00
100.00
7,642.00
1,629.64
8,009.11
7,908.00
1,911.00
8,960.00
5,311.00
14,920.00
14,729.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17012562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

สาขา
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
พิจิตร
เพชรบูรณ์
พัทลุง
เพชรบุรี
แพร่
พิษณุโลก
ภูเก็ต
ยโสธร
ราชบุรี
เลย
สงขลา
สกลนคร
สระบุรี
สุรินทร์
อยุธยา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.ย.
สบ.ทบ.
รวม 51 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
18,819.46
3,954.00
1,911.00
1,861.00
6,343.00
12,369.00
4,184.00
1,435.85
6,667.00
2,178.00
4,296.00
21,832.84
1,968.00
1,911.00
26,252.00
9,670.00
6,311.00
8,063.56
401,072.90

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17012562
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
นาสาร
ระนอง
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
ศรีย่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
ชุมพร
สงขลา
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
คลองปาง
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 2
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทภ.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.5
ป.71
ป.71 พัน.712
ป.72
ป.72 พัน.723
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.1

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
83,724.96
456,312.28
104,976.90
117,213.65
94,035.90
72,119.80
125,627.27
274,416.69
203,367.44
230,000.00
58,073.22
72,456.67
100,000.00
114,670.05
196,335.44
110,000.00
267,000.00
90,029.88
131,329.80
254,157.33
106,974.57
61,147.91
100,000.00
189,577.24
100,000.00
103,322.55
133,000.00
142,000.00
120,000.00
378,956.99
166,694.25
308,376.98
58,216.75

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17012562
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
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สระบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ขอนแก่น
สกลนคร
พะเยา
เชียงราย
น่าน
ทุ่งสง
ศรีย่าน
สนามเป้า
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
อรัญประเทศ
อุดรธานี
ตรัง
ตรัง
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.บ.3
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.23
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 รอ.
ร.112
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
38,000.00
41,001.10
125,612.04
152,689.16
218,358.54
80,000.00
122,724.63
100,000.00
100,000.00
144,000.00
44,915.45
87,688.95
100,000.00
125,592.56
130,000.00
144,431.82
499,328.15
41,216.57
200,000.00
144,331.65
113,620.37
149,700.31
57,000.00
100,000.00
100,000.00
220,000.00
150,000.00
300,000.00
357,905.55
37,575.78
30,005.50
54,678.87

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17012562
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

สาขา
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
บุรีรัมย์
ระนอง
หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สตูล
สุรินทร์
ลําปาง
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
นครนายก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เตาปูน
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
ปัตตานี
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
พังงา
เพชรบุรี
เลย
เลย
สระแก้ว
สงขลา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.25 พัน.2
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
รพศ.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศร.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ข.

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
66,470.57
102,000.00
111,000.00
195,427.52
51,737.31
170,000.00
60,000.00
100,000.00
44,000.00
321,358.49
130,000.00
100,000.00
140,978.99
59,230.35
151,075.28
130,053.21
48,776.84
57,131.63
417,906.02
262,000.00
203,000.00
81,515.66
150,000.00
33,819.00
41,680.09
170,000.00
113,330.09
111,730.50
121,101.23
111,417.76
170,208.37
72,774.22
216,633.41

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 17012562
ลําดับ
100
101

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม 101 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 17 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
200,000.00
663,155.67
14,714,003.73
23,217,138.03

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 17012562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ยงค์ประดิษฐ์
ส.อ. นัฐรัฐ ราชสง
จ.ส.อ.พีระพงษ์ บุญยงค์
จ.ส.อ. จีระสิ ทธิC ทะยานรัมย์
จ.ส.อ. ขจรเดช จุลอมร
จ.ส.อ. มนตรี พรโสม
ส.ท. ภาณุพงษ์ หาญวิทยาพันธ์
ส.อ สุทธิพงษ์ อ้องาม
จ.ส.อ. เศรษฐา สมตน
พ.อ.หญิง อุมาพร พิมลศิริ
พ.ต. บัณฑิต วงษ์เสน
ส.อ.ชาญปรี ชา ช่วยแสง
จ.ส.อ. ธงไชย อยูพ่ ร้อม
จ.ส.อ. วชิระ กิ#งโก้
จ.ส.อ. สมคิด กรึ กสําโรง(อ.)
จ.ส.อ. พานทอง ทูลธรรม
จ.ส.อ. ก้อนแก้ว ระนาดแก้ว
จ.ส.อ. คมสัน สิ นธุศรี
ร.ท. เนติรัฐ บุญสูง
ร.ท. ประกอบ กันเจิม
พล.ต. นภดล จันทร์จารุ
พ.ท. สะอาด จากนอก
พ.ท. ปรารถนา มุขสมบัติ
พ.อ. ปิ ยศักดิC ศรี เชียงราย
ส.อ. อาทิตย์ แสนบ่อแก้ว
จ.ส.อ. สมศักดิC ทองวิลาศ
จ.ส.อ. ภาธรทฤฒ ดิษฐ์ทอง
ร.ต.ก้านกอง จันทร์เขียว
จ.ส.อ. อภิชาติ วงศ์มน#ั
พ.ต.หญิง สุนิสา ธิปัตย์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-04043-54
001-100-2012-00442-12
001-100-2004-01421-44
001-100-2004-04434-23
001-100-2004-07845-15
001-100-2004-09796-36
001-100-2014-00469-35
001-100-2011-00039-15
001-100-2004-05918-54
001-100-2004-09682-32
001-100-2004-12464-47
001-100-2006-00156-08
001-100-2004-01797-40
001-100-2004-02695-02
001-100-2004-08662-99
001-100-2004-08747-57
001-100-2004-10106-11
001-100-2004-12384-84
001-100-2004-10456-08
001-100-2004-01787-96
001-100-2004-02526-45
001-100-2004-00091-95
001-100-2004-03280-63
001-100-2004-00159-38
001-100-2011-00027-85
001-100-2004-06618-43
001-100-2004-13206-51
001-100-2004-05472-15
001-100-2004-09636-99
001-100-2008-00349-02

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62
หน่วย

กรม ทพ.46
กรม ทพ.49
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
ช.21
ป.6 พัน.106
พบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.สห.31
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.6
มทบ.13
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.41
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.13 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
สพธ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 30 ราย

จํานวนเงิน
248,930.97
43,826.98
389,304.45
459,234.82
261,655.39
161,216.35
4,178.83
47,932.12
96,162.10
337,707.41
362,626.38
10,126.85
356,807.63
321,847.43
436,987.79
269,934.27
501,994.17
119,916.02
89,860.72
244,496.79
268,226.43
122,682.73
1,610,868.36
204,948.94
3,485.55
476,608.50
54,262.55
160,768.48
119,041.26
316,421.13
8,102,061.40

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 17012562
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. เจษฎา นิลบดี
จ.ส.อ. สิ ริพงศ์ มาคําสาย
จ.ส.อ. ณัฐวรรธน์ จันทร์อญั ชุลี
จ.ส.อ. ธานี อะเมกอง
จ.ส.อ. สถิต จันทร์คูเมือง
ส.อ. กัมปนาท ลีRพนั ธ์
จ.ส.ต. คมกริ บ เที#ยงสูงเนิน
ร.ท. บรรจง อัมพุธ
พ.ต. ทองแดง แก้วหะวงษ์
พ.ท. ฉลอง มีวรรณี
จ.ส.อ. จักรชัย เจริ ญผล
จ.ส.อ. สมคิด แสนวิบูลย์
จ.ส.อ. ตรี เทพ แววสายพิณ
จ.ส.อ. สุชาติ สมบัติวงษ์
จ.ส.ต. นรพงศ์ ธีระสุ
ส.อ. ธีรชัย ศิริพิน
ส.อ. ภัทรพล กระจ่างฤกษ์
ร.ท. สมศักดิC อ้นชู
จ.ส.อ. บัญชา เอี#ยมสําลี
จ.ส.อ. วีรชัย จันทร์ทอง
พ.ท. กฤติเดช นุ่มเหมือน
ร.ท. สมคิด สุขจันทร์
ส.อ. อนุศาสตร์ วิเศษชาติ
ร.ต. นิเอก มานะดี
จ.ส.อ. พงศกร โพธาราม
จ.ส.อ. ไพโรจน์ มโนสมุทร
ส.อ. กิตติพจน์ มิ#งคุณากร
จ.ส.อ. สุเทพ ศรี นาราง
จ.ส.อ. พชร ปาระบุญ
ร.ต. ประภาส สิ งห์อาจ
จ.ส.อ. ไพรัช กองมณี
ส.อ. พิเชษฐ จุมพลศรี

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00800-53
001-101-2016-00414-69
001-101-2011-00194-56
001-101-2016-00350-42
001-101-2017-00099-67
001-101-2018-00264-95
001-101-2016-00202-80
001-101-2018-00264-86
001-101-2010-00446-84
001-101-2006-00332-87
001-101-2011-00177-86
001-101-2015-00247-19
001-101-2016-00144-47
001-101-2017-00100-06
001-101-2018-00265-01
001-101-2018-00265-29
001-101-2018-00265-10
001-101-2018-00265-38
001-101-2006-00448-12
001-101-2014-00130-97
001-101-2016-00230-56
001-101-2018-00263-34
001-101-2007-00365-48
001-101-2018-00243-63
001-101-2007-00284-15
001-101-2018-00264-22
001-101-2008-00067-04
001-101-2018-00262-46
001-101-2010-00292-23
001-101-2014-00045-30
001-101-2012-00267-10
001-101-2008-00193-91
001-101-2008-00584-24

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.36
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
บ.มทบ.33
บ.มทบ.33
บ.มทบ.41
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.5
ป.5 พัน.105
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.7
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
2,388.00
2,293.00
2,636.00
3,878.00
3,821.00
1,094.00
1,911.00
1,163.00
3,821.00
5,349.00
3,725.00
2,235.00
3,630.00
2,866.00
1,911.00
2,102.00
1,911.00
1,628.00
6,173.00
6,369.00
5,428.95
2,484.00
908.00
2,171.00
2,866.00
2,484.00
1,911.00
100.00
3,439.00
100.00
3,821.00
1,911.00
2,866.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 17012562
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. ณัฐพล แสงทอง
จ.ส.อ. ปาน จันทกูล
จ.ส.อ. วิสุทธิC จันทรมาศ
จ.ส.อ. เฉลิมพล ทองดีเพ็ง
พ.อ. บุญสม ธนาคม
พ.ท.หญิง จันทร์ทิรา ชูศกั ดิC
ร.ท. วีระศักดิC ดุริยประณี ต
ส.อ. ณรงฤทธิC แสงการ
ร.ต. รังสรรค์ สาวงศ์นาม
จ.ส.อ. สําราญ หมู่หวั นา
ส.อ. พงศกร สุระภักดิC
พ.อ.(พิเศษ) สัมฤทธิC ไชยสมปาน
จ.ส.อ. เฉลิม กาบทอง
ร.ต.สมนึก ชุ่มใจ
จ.ส.อ.ชาญพิสุทธิC วิเชียรเมธาภพ
จ.ส.ท. สมยศ คงคา
จ.ส.อ. สํานวน คลิRงคล้าย
จ.ส.ต. วิรัติ ภิรมย์รักษ์
ส.อ.อนุชิต โอแก้ว
ส.อ. ปิ ยะ เหลื#อมหมื#นไวย์
จ.ส.ท. เดชนริ นทร์ วิริยะ
ส.อ. ธรรมนูญ กระวานชิด
ร.ต. ประหยัด บุญมา
ร.ต. เทิดศักดิC พงษ์โสภณ
จ.ส.อ. อดิศร สมรัตน์
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ อริ ยะปลา
จ.ส.อ. พงศ์พิษณุ ภิรมย์
จ.ส.อ.สายันต์ จันทร
จ.ส.อ. ทรงพล ปิ# นวงศ์
ส.อ. เชน สี สนั
ร.ท. จิรยุทธ พันธ์ชมภู
ร.อ. เกษมสันต์ อินตุ่น
จ.ส.ท.บํารุ งศักดิC ประแจ

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00262-91
001-101-2008-00696-51
001-101-2008-00737-24
001-101-2016-00285-56
001-101-2005-00241-29
001-101-2016-00354-59
001-101-2018-00253-44
001-101-2009-00189-84
001-101-2009-00484-80
001-101-2016-00145-71
001-101-2019-00001-13
001-101-2018-00267-32
001-101-2005-00601-49
001-101-2007-00831-66
001-101-2006-00886-67
001-101-2018-00068-17
001-101-2005-00665-05
001-101-2010-00557-50
001-101-2006-00304-11
001-101-2010-00166-09
001-101-2018-00244-15
001-101-2012-00108-52
001-101-2006-00649-86
001-101-2008-00240-29
001-101-2005-01486-23
001-101-2018-00263-16
001-101-2018-00263-25
001-101-2006-00215-38
001-101-2006-00797-57
001-101-2009-00496-65
001-101-2014-00275-86
001-101-2018-00263-52
001-101-2015-00199-75

พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.41
มทบ.41
ร.13
ร.13
ร.13
ร.13 พัน.3
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
ร้อย.ฝรพ.4

จํานวนเงิน
2,171.00
2,137.05
6,143.00
3,821.00
12,582.00
2,102.00
1,628.00
4,280.00
2,140.00
3,854.47
2,217.09
8,000.00
4,776.00
1,600.00
100.00
2,094.00
7,331.00
2,600.00
65.76
4,954.00
3,649.00
2,770.00
3,821.00
2,094.00
100.00
3,240.12
100.00
100.00
100.00
1,911.00
3,725.00
2,326.00
100.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 17012562
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

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

พ.อ. ทรงกลด ประทุมวัลย์
ร.ต. อัครเดช เปรมปรี ดC ิ
จ.ส.อ. เจตนิพทั ธ์ อินทา
ร.ต. จารุ ตม์ ทองส้ม
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ศิริแพทย์
จ.ส.อ. สมคิด เอี#ยมเย็น
ส.ท. โยธิน ขันทอง
ร.ต. ชินวงศ์ พรหมรักษ์
จ.ส.ต. พิชิต เถินบุรินทร์
จ.ส.อ. สุขนิรันดร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ร.อ. วิชาญ ฝอดสูงเนิน
จ.ส.อ. สุระจิตร์ แก้วพิลา
จ.ส.อ. สุทศั น์ ภูริปิติโชตน์โภคิน
ส.อ. วุฒินนั ท์ ผารุ ธรรม
พ.ต. วิชญ์วสิ ิ ฐ พูนเกิดมะเริ ง
ร.ต. จุมพล ขันธนิกร
ร.ต. เดชาพนธ์ ถนัดทาง
พ.ต. ชาตรี สมานทอง
ร.ท. อํานวย วรธงไชย
จ.ส.อ. ทเนศ การเพียร
จ.ส.อ. สด เทียนทิพย์การุ ณย์
จ.ส.อ. สานิตย์ นิลคํา
ส.ท. กชชกฤช เหล่าเขตกิจ
ส.อ. บุญเรื อง ซึ#งจ่าย
ร.ต. สายัญ นุ่นตุง้
ส.อ. ณัฐพงศ์ แสงเกิด
พ.ท. กรณ์ณรงศ์ จันทรมนตรี
จ.ส.ท. บวร นาทันริ
จ.ส.อ. สุชาติ จิตรเจริ ญ
จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ใบยา
พ.ต. ยุทธพงศ์ พึ#งเพียร
จ.ส.อ. รณยุทธ เฉลิมสุข
ส.ท. ศตวรรษ บุตรนาแพง

001-101-2006-00234-75
001-101-2007-00203-98
001-101-2016-00390-11
001-101-2018-00264-04
001-101-2007-00917-76
001-101-2005-01128-95
001-101-2018-00232-94
001-101-2010-00104-47
001-101-2009-00465-43
001-101-2011-00132-67
001-101-2007-00014-90
001-101-2005-00395-65
001-101-2010-00391-96
001-101-2018-00264-59
001-101-2016-00005-69
001-101-2005-00522-74
001-101-2010-00142-94
001-101-2010-00445-05
001-101-2005-00118-15
001-101-2007-00046-00
001-101-2007-00558-44
001-101-2015-00298-20
001-101-2018-00269-72
001-101-2008-00307-74
001-101-2007-00752-73
001-101-2018-00257-33
001-101-2010-00295-42
001-101-2013-00148-93
001-101-2014-00171-90
001-101-2006-00545-81
001-101-2010-00317-78
001-101-2005-00512-93
001-101-2016-00006-57

ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ส.พัน.24 ทภ.4
สง.สด.จว.ช.น.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.

จํานวนเงิน
3,821.00
3,821.00
1,529.64
100.00
8,009.11
7,908.00
1,911.00
4,394.00
4,566.00
5,311.00
8,481.00
1,911.00
2,617.00
1,911.00
4,795.00
4,012.00
5,922.00
3,095.00
10,754.00
100.00
4,870.46
3,954.00
1,911.00
1,861.00
4,184.00
2,159.00
5,969.00
2,770.00
3,630.00
4,184.00
1,435.85
6,667.00
2,178.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 17012562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เอกฉัตร คล่องแคล่ว
ส.อ. วีระพงษ์ บุญมา
พ.ต. รบชนะ ทองมี
ส.ท. สุรศักดิC โมฆรัตน์
จ.ส.อ. อมร ขันธวุธ
จ.ส.อ. สุทิน เวชการ
ส.อ. พิทกั ษ์ ทองเย้า
ร.ต. นพดล เสื อมาก
ส.ท. ศุภโชค นามวงศ์
ร.ท. สมบูรณ์ จันทร์เที#ยง
ร.อ. ไฉน จันทร
ร.ต. อภิชาติ มะเดื#อ
จ.ส.อ. ประยูร เฉื# อยโนรี
จ.ส.อ. นิสนั ต์ มาพิทกั ษ์
พ.ต. ฐานันดร พวงมาลา
ร.ท. พีรยุทธ เสนาภักดี
ร.ต.ชัยณรงค์ อย่าเสี ยสัตย์
จ.ส.อ. ยอดฉัตร สยุมพร
ส.ท. ทศพร พลศรี
ร.ท.วุฒิพงศ์ แดงหนูงาม
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ปิ# นทอง
ร.อ. วรเมธ สุขสวัสดิC
จ.ส.อ. กฤษณ์ รุ จิรัต
ร.ต.หญิง ฉัตรระวี แสนทวีสุข

เลขที#บญั ชี
001-101-2011-00419-87
001-101-2011-00346-95
001-101-2016-00391-72
001-101-2013-00194-81
001-101-2016-00408-22
001-101-2018-00257-60
001-101-2018-00257-51
001-101-2016-00257-26
001-101-2018-00271-75
001-101-2007-00939-96
001-101-2014-00321-99
001-101-2017-00204-29
001-101-2005-00766-18
001-101-2011-00236-53
001-101-2007-00692-90
001-101-2011-00127-81
001-101-2006-00134-23
001-101-2016-00299-08
001-101-2018-00273-97
001-101-2005-01430-99
001-101-2011-00116-76
001-101-2005-00613-06
001-101-2005-00675-95
001-101-2018-00271-93

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.ย.
สง.สด.จว.อ.ย.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 123 ราย

จํานวนเงิน
3,343.00
953.00
11,521.84
2,293.00
2,923.00
2,094.00
3,001.00
1,968.00
1,911.00
11,461.00
4,623.00
3,974.00
4,566.00
1,628.00
1,911.00
2,171.00
4,145.00
466.00
977.00
4,566.00
1,745.00
1,042.56
1,861.00
5,160.00
401,072.90

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17012562
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. มีชยั เงินทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติ เกืRอเพชร (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กิตติพงษ์ พรหมหาญ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พิเชษฐ์ รักสกุล (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศุภฤกษ์ สุขช่วง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร โสคันธิกอุบล (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วราวุธ สิ ทธิวงศ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พัฒนา ดาวล้อม (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นราธิวฒั น์ บุระ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ประดิษฐ ดวงสี (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ธรรมโกลัง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภานุวตั ร์ ทบด้าน (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ จันทร์หอม (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เทวัญ คําทองสุข
จ.ส.อ. พัชรพล คล้ายโอภาส (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สกนธ์ หาดทะเล (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พรหมศิลป์ อํายะธรรม (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ใช้เจริ ญ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อรรคพล จันทร์บ่อโพธิC (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พร้อมรบ นุ่มอิ#ม (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชาคริ ต สิ งห์กนั ยา (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุรพงษ์ วรรณสิ งห์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. โกสิ นทร์ ดีสงคราม
จ.ส.อ. ธนโชติ ไพราม
ร.ท. สุทธิC คํายิง# (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาติชาย แก้วพรหม (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุรชัย สมัครการ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เสฏฐพันธ์ พรมสบุตร (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศราวุธ ใสสะอาด (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุเชาว์ สุมหิ รัญ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัชระ แดงบุญมี (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เมธี ศรี หาพล (คํRาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00109-33
001-300-2019-00107-48
001-300-2019-00107-57
001-300-2019-00107-66
001-300-2019-00107-75
001-300-2019-00105-53
001-300-2019-00104-83
001-300-2019-00106-87
001-300-2019-00100-76
001-300-2019-00104-01
001-300-2019-00106-05
001-300-2019-00100-12
001-300-2019-00111-18
001-300-2019-00111-27
001-300-2019-00109-24
001-300-2019-00109-97
001-300-2019-00108-27
001-300-2019-00110-84
001-300-2019-00113-30
001-300-2019-00113-67
001-300-2019-00114-55
001-300-2019-00114-64
001-300-2019-00113-03
001-300-2019-00113-12
001-300-2019-00114-19
001-300-2019-00104-92
001-300-2019-00108-54
001-300-2019-00115-16
001-300-2019-00103-13
001-300-2019-00095-84
001-300-2019-00100-30
001-300-2019-00114-37
001-300-2019-00106-78

กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 2
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทภ.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.71
ป.71 พัน.712
ป.72
ป.72 พัน.723
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.2

จํานวนเงิน
83,724.96
143,605.20
90,146.22
117,000.00
105,560.86
104,976.90
83,405.85
33,807.80
94,035.90
72,119.80
125,627.27
274,416.69
146,521.10
56,846.34
230,000.00
58,073.22
72,456.67
100,000.00
114,670.05
130,000.00
66,335.44
110,000.00
167,000.00
100,000.00
90,029.88
131,329.80
254,157.33
106,974.57
61,147.91
108,284.52
81,292.72
100,000.00
100,000.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17012562
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. สุริยะ สิ งหะสุริยะ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. โพธิCศรี ขันรุ่ ง (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชาญวิทย์ มณฑาทิพย์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพรัช อัมพฤกษ์
ร.ท. ทวีชยั ทับทิม (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เอกธร สลุงสุข (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนกฤต กองสุข (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วีรพจน์ ชอบแก้ว (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คําผง กลิ#นจันทร์
จ.ส.อ. มารุ ตพงศ์ ประดับ
จ.ส.อ. ณรงค์เวทย์ บรรดาศักดิC
ส.ท. พงศ์พิสุทธิC ภูผานี (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อัฐชัย พาสันเทียะ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิริยะ ใสหยด (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมศักดิC บัวหลวง
จ.ส.อ. พนม นกดํา (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วัชรพงศ์ หุ่นแสวง (คํRาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ณรงค์พล ขาวนวล (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สมชาย ฉิ มแม้นพันธุ์
จ.ส.อ. จิระศักดิC เสมียนชัย
ส.อ. ศิริยทุ ธ พินิจเครดิต (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.อ. โสภณวิชญ์ สารบรรณ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. นพกร จันทร์แจ้ง
จ.ส.อ. ธนู รักสมบัติ
จ.ส.ต. นัฐพล กลิ#นขจร
ส.อ. เด่นชัย กาจันทร์
พ.ต. ธีระพงษ์ นามสละ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนันต์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
จ.ส.ท. ทองหล่อ แสนสําราญ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. โสภณ ทองเพชร (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เจษฎา จิตภูธโรจน์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สัมพันธ์ แดงหล้า (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.อ. เทพวิฑูรย์ แท่งทอง

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00109-88
001-300-2019-00113-58
001-300-2019-00114-82
001-300-2019-00109-79
001-300-2019-00108-72
001-300-2019-00108-81
001-300-2019-00108-90
001-300-2019-00109-06
001-300-2019-00105-71
001-300-2019-00105-99
001-300-2019-00107-84
001-300-2019-00105-80
001-300-2019-00112-42
001-300-2019-00104-10
001-300-2019-00100-21
001-300-2019-00112-15
001-300-2019-00111-36
001-300-2019-00113-49
001-300-2019-00114-91
001-300-2019-00111-81
001-300-2019-00111-72
001-300-2019-00105-44
001-300-2019-00099-28
001-300-2019-00112-60
001-300-2019-00099-19
001-300-2019-00097-06
001-300-2019-00113-85
001-300-2019-00111-45
001-300-2019-00113-94
001-300-2019-00098-94
001-300-2019-00106-41
001-300-2019-00112-88
001-300-2019-00109-51

ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.1
พัน.บ.3
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.23

จํานวนเงิน
103,322.55
142,000.00
133,000.00
120,000.00
59,257.49
92,549.71
153,613.95
73,535.84
87,688.75
45,000.00
308,376.98
34,005.50
58,216.75
100,000.00
38,000.00
60,612.04
41,001.10
65,000.00
152,689.16
99,358.54
119,000.00
122,724.63
80,000.00
100,000.00
144,000.00
100,000.00
46,415.52
44,915.45
79,177.04
130,000.00
87,688.95
100,000.00
135,838.66

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17012562
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
ส.อ. นาคร กาบคํา
ร.ท. มานิตย์ พลเยีย# ม
จ.ส.อ. วัชระ ธิโสภา
จ.ส.อ. นาพร มาตวิชิต
ส.อ. นิกร ริ ยะบุตร
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ เลี#ยมขาว
จ.ส.อ. ชูชาติ แสงโรจน์
จ.ส.อ. เศกสรร ทัดนุ่ม (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ศุภชัย คําตัน (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ แสวงสุข
จ.ส.อ. ไมตรี เกาะจันทึก
จ.ส.อ. จักรพงศ์ ศรี ทอง
จ.ส.ต. บุญชู พิกลุ
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เพชรเด็ด
ส.อ. ชัยณรงค์ ชินบุตร (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พงศกร นครศรี (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สารัตน์ แซ่อR งั
จ.ส.อ. สมพงษ์ อึ#งทอง
จ.ส.อ. สมาน บุญสอาด (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อภิศกั ดิC มูลลา (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อลังการ ขวัญศิริมงคล (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อภินนั ท์ คําภา (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธนพล ฉลองบุญ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กําพล สุภะเสถียร (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. หัสตะชัย เนตรวงษ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. นิติศกั ดิC เสี ยงลํRา (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เอกนริ นทร์ อินทะโส (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. วาริ นทร์ บุญพิทกั ษ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนนท์ กรอบพุดซา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุญเจือ เพชรยังพูล
ส.อ. ณัฐพงษ์ บุญประสิ ทธิC
ส.อ. อนุพล จันทฆาต (คํRาประกัน 1 ราย)
ส.อ. สรศักดิC ภู่ระย้า (คํRาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00109-60
001-300-2019-00097-33
001-300-2019-00097-51
001-300-2019-00097-60
001-300-2019-00097-42
001-300-2019-00112-97
001-300-2019-00108-09
001-300-2019-00095-75
001-300-2019-00113-21
001-300-2019-00115-52
001-300-2019-00115-61
001-300-2019-00106-69
001-300-2019-00096-90
001-300-2019-00113-76
001-300-2019-00102-43
001-300-2019-00102-34
001-300-2019-00099-00
001-300-2019-00097-24
001-300-2019-00099-91
001-300-2019-00111-63
001-300-2019-00103-77
001-300-2019-00114-46
001-300-2019-00114-00
001-300-2019-00095-57
001-300-2019-00114-73
001-300-2019-00103-22
001-300-2019-00096-09
001-300-2019-00101-28
001-300-2019-00106-50
001-300-2019-00098-30
001-300-2019-00098-49
001-300-2019-00100-49
001-300-2019-00109-42

มทบ.23
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 รอ.
ร.112
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.5
ร.5 พัน.1

จํานวนเงิน
8,593.16
100,094.28
228,936.33
150,000.00
20,297.54
41,216.57
200,000.00
144,331.65
113,620.37
102,700.31
47,000.00
57,000.00
100,000.00
100,000.00
120,000.00
100,000.00
300,000.00
150,000.00
357,905.55
37,575.78
54,678.87
30,005.50
102,000.00
75,213.09
66,470.57
62,030.40
58,184.03
111,000.00
51,737.31
140,000.00
30,000.00
60,000.00
100,000.00

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17012562
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
ส.อ. อรรถพล เสนหนู
พ.ท.หญิง ปานรดา อยูโ่ สนะ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุรศักดิC จํานงเป็ น (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิสุทธิC เปีR ยเหมย
ส.ท. เวชรัตน์ จันทร์กลิ#น (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สายฝน โตพิทกั ษ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. บรรเจิด คําพัน
พ.ท. ไวพจน์ ปาจะกัง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ดํารัส มีชูเกตุ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปฏิภาณ หมวกเอี#ยม
จ.ส.อ. พีระเดช บัวทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สาคร เรื องรักษ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทธิ อินใหม่ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมชาย ขําปราง (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ประเวส วิเชียรทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนภัทร อ่อนเย็น (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. วสันต์ ดีเส็ง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ฉัตรชัย รามจาตุ (คํRาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ต. วรากร ชัยชนะ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จิรณุ คล้ายดวง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธณัฐพงศ์ คําพมัย (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชุมพล ว่นเครื อ
ร.ท. นริ นทร์ ชัยปั ญหา
ร.ต. เชษฐา สี ดาพล (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุดใจ แก้วมาตร (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติพศ เกษมสิ ทธิC (คํRาประกัน 2 ราย)
พ.ต. สุพจน์ ชัชวาลย์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วัชระ ธนาจิตภิรมย์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สันติ ดาโรจน์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สุเหรน กาเหย็ม
จ.ส.อ. วรายุท พงษ์ภมร (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรัตน์ สี หะ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อานนท์ การัมย์ (คํRาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00115-25
001-300-2019-00106-14
001-300-2019-00104-29
001-300-2019-00112-51
001-300-2019-00108-18
001-300-2019-00104-56
001-300-2019-00104-38
001-300-2019-00112-79
001-300-2019-00111-90
001-300-2019-00096-81
001-300-2019-00102-52
001-300-2019-00102-61
001-300-2019-00102-70
001-300-2019-00115-07
001-300-2019-00098-58
001-300-2019-00098-67
001-300-2019-00115-34
001-300-2019-00115-43
001-300-2019-00112-06
001-300-2019-00108-45
001-300-2019-00111-09
001-300-2019-00095-93
001-300-2019-00108-36
001-300-2019-00109-15
001-300-2019-00110-93
001-300-2019-00100-03
001-300-2019-00112-24
001-300-2019-00110-02
001-300-2019-00114-28
001-300-2019-00112-33
001-300-2019-00111-54
001-300-2019-00110-11
001-300-2019-00110-20

ร.5 พัน.2
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสุรศักดิCมนตรี
รพศ.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศร.
ศร.
ศอ.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ข.
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.

จํานวนเงิน
44,000.00
197,544.88
123,813.61
130,000.00
100,000.00
140,978.99
59,230.35
151,075.28
130,053.21
48,776.84
99,396.93
118,509.09
200,000.00
57,131.63
112,000.00
150,000.00
152,000.00
51,000.00
150,000.00
81,515.66
33,819.00
41,680.09
170,000.00
113,330.09
111,730.50
121,101.23
111,417.76
170,208.37
72,774.22
216,633.41
200,000.00
47,197.06
202,958.61

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 17012562
ลําดับ
133
134
135
136

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

ส.ท. อนันต์ ไผล้อม (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ชยพล ตาหล้า (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ชัยณรงค์ ศรี สมบูรณ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ทศพร พยุงวงษ์ (คํRาประกัน 2 ราย)

001-300-2019-00110-39
001-300-2019-00110-48
001-300-2019-00110-57
001-300-2019-00110-66

วันที#เช็ค : 17 ม.ค. 62
หน่วย

สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 136 ราย
รวมเช็คเลขที# 17012562 289 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 289 ราย

จํานวนเงิน
113,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
14,714,003.73
23,217,138.03
23,217,138.03

