หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 21122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา
สํานักราชดําเนิน
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
ทุ่งสง
กาญจนบุรี
เลย
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ศรีย่าน
พญาไท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
ทภ.1
พัน.ร.มทบ.11
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.29 พัน.3
ร.8 พัน.1
รร.ป.ศป.
วทบ.
สพธ.
รวม 9 หน่วย

วันที่เช็ค : 21 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
2,715.48
9,572.77
399,572.24
6,867.27
58,260.41
56,895.37
983,776.52
79,103.65
607,181.20
2,203,944.91

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 21122561
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
สุไหงโก-ลก
อรัญประเทศ
สระแก้ว
น่าน
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยถนนสรงประภา
ลพบุรี
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
อุดรธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
เตาปูน
ลพบุรี
คลองปาง
ทุ่งสง
ปากช่อง
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ลพบุรี
น่าน
น่าน
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
กรม ทพ.12
กรม ทพ.13
กรม ทพ.32
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
นปอ.
บ.มทบ.13
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.3 พัน.13
ป.71
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.723
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
พล.ป.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.1
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.15
มทบ.13

วันที่เช็ค : 21 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
2,121.00
200.00
9,170.00
8,667.35
2,789.00
21,261.00
1,911.00
4,632.00
5,180.96
7,656.00
2,484.00
9,859.00
6,731.17
141.93
2,293.00
10,959.10
12,596.75
11,685.00
6,763.77
2,044.00
2,293.00
4,607.00
7,489.00
20,117.00
3,821.00
1,412.68
15,386.00
9,514.00
21,030.00
1,900.00
1,911.00
5,005.00
6,559.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 21122561
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

สาขา
เพชรบุรี
อรัญประเทศ
อุดรธานี
น่าน
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
เพชรบุรี
สระแก้ว
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
อุดรธานี
น่าน
ลพบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
อุทัย-อยุธยา
ลพบุรี
ปากช่อง
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
เตาปูน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.24
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.13
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 รอ.
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.อานันทมหิดล
รร.นส.ทบ.
รร.ส.สส.
ศปภอ.ทบ.1
ศฝยว.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ส.1
ส.1พัน.102
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สส.
รวม 63 หน่วย

วันที่เช็ค : 21 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
1,163.00
13,372.00
8,491.00
12,529.00
7,424.96
14,022.00
6,406.00
7,452.00
13,068.00
9,552.00
4,992.22
9,934.00
1,824.00
5,657.00
1,447.00
1,861.00
16.48
1,396.00
4,349.00
5,732.00
10,014.00
12,164.51
4,387.00
4,395.00
1,737.40
11,676.00
2,866.00
500.00
10,356.00
10,914.00
429,889.28

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 21122561
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
ลําปาง
นราธิวาส
กาญจนบุรี
พระปฐมเจดีย์
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ราชบุรี
นครราชสีมา
ทุ่งสง
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยบางโพ
เตาปูน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กระทุ่มแบน
พนัสนิคม
พนัสนิคม
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี
สนามเป้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.33
กรม ทพ.46
กรม สน.พล.ร.9
กอง รจ.มทบ.11
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.1 รอ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทภ.2
ทภ.2
บชร.4
ป.2 รอ.
ป.6 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.1
ม.1 พัน.1 รอ.

วันที่เช็ค : 21 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
40,000.00
110,000.00
94,523.46
94,196.92
52,300.05
76,865.93
87,999.11
103,104.75
81,211.53
92,000.00
69,567.72
75,417.03
344,239.73
60,000.00
80,000.00
69,646.66
47,484.99
100,000.00
100,000.00
115,873.98
137,000.00
75,847.47
120,000.00
93,121.69
142,874.28
96,268.51
40,394.67
139,260.30
106,561.25
755,052.17
105,737.09
219,684.07
30,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 21122561
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
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
บุรีรัมย์
พิษณุโลก
นราธิวาส
ยะลา
ยโสธร
ยโสธร
เชียงราย
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สุรินทร์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
นครนายก
ลพบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
ปราณบุรี
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.7 พัน.8
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.151 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.1
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.
ร้อย ปจว.ที่ 4
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
วทบ.
ศร.พัน.1
ส.พัน.3 พล.ร.3

วันที่เช็ค : 21 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
54,147.94
48,000.00
20,250.62
170,000.00
104,039.63
286,811.58
190,000.00
339,449.96
47,161.56
119,464.38
84,995.37
124,305.00
304,362.09
111,690.79
269,396.86
130,170.07
172,518.37
146,269.62
78,000.00
100,000.00
60,000.00
160,000.00
36,720.13
220,000.00
50,000.00
40,067.95
98,967.53
50,000.00
49,562.65
80,170.10
62,496.66
50,000.00
90,673.95

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 21122561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

สาขา
กาฬสินธุ์
ถนนมหาจักรพรรดิ์
นราธิวาส
นครพนม
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
สุพรรณบุรี
อํานาจเจริญ
สํานักราชดําเนิน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สวพ.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม 77 หน่วย

วันที่เช็ค : 21 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
296,434.34
249,562.90
354,819.31
73,946.56
80,212.97
351,968.88
108,191.28
48,964.74
100,591.80
207,000.00
55,293.77
9,832,912.72

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365421
ลําดับ
1

สาขา
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รร.ม.ศม.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 21 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
273,180.81
273,180.81
12,739,927.72

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 21122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื#อบัญชี
ส.ท. ส่งเสริ ม แก้วสุขศรี
พ.ต. เอกวัฒน์ สะและหมัด
ร.ท. ชูเกียรติ เนียมถนอม
พล.อส. ธรรมนูญ คงใหม่
จ.ส.อ. นพพร เกิตโต
จ.ส.ท.เชาวลิต ดีเขาพอด
พ.อ.ไพฑูรย์ ภูริภสั สรกุล
พ.อ. ยิง# โรจน์ สันติวฒ
ุ น์
ร.ท. พลรบ เหรี ยญสุข
ร.ต. ศิริชยั วันเทียร

เลขที#บญั ชี
001-100-2016-00511-84
001-100-2004-06826-33
001-100-2004-02469-18
001-100-2011-00221-41
001-100-2004-04705-33
001-100-2011-00036-87
001-100-2004-02633-95
001-100-2004-02219-00
001-100-2004-01844-87
001-100-2004-03723-47

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61
หน่วย

กพ.ทบ.
ทภ.1
พัน.ร.มทบ.11
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.29 พัน.3
ร.8 พัน.1
รร.ป.ศป.
วทบ.
สพธ.
สพธ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 10 ราย

จํานวนเงิน
2,715.48
9,572.77
399,572.24
6,867.27
58,260.41
56,895.37
983,776.52
79,103.65
377,713.25
229,467.95
2,203,944.91

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 21122561
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.ต. ประณัย หนูยอ้ ย
พ.อ. สหัสดนย์ ธเนศชัยพิทกั ษ์
ร.ต. สมโภช จรัญยาอ่อน
จ.ส.อ. ปราณี พรหมสาขา
ร.ท. สายชล ชัยชนะ
ร.ต. เทพฤทธิM สมัครเขตวิทย์
จ.ส.อ. ชาญ กลีบเมฆ
จ.ส.ต. สมพล ภูวงศ์
ส.ท. กิตติศกั ดิM ธิยาวงศ์
จ.ส.ท. พิชยั พรหมศรี
จ.ส.อ. อํานาจ ผลวิจิตร
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เรื องรุ่ ง
จ.ส.อ. กฤศ ขลุ่ยกระโทก
ส.อ. เฉลิมเกียรติ ศรี โยธา
จ.ส.ต. จิรชัย โอรุ มปิ ก
จ.ส.อ. ลือชัย เรื องศรี
จ.ส.อ. ณรงค์ ทองเรื อง
ส.อ. นัฐพงษ์ ก๊งหวัน#
ส.อ. วีระชาติ รักษ์กาํ เนิด
ร.ต. สาธิต สมบูรณ์
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิM เกษศรี
จ.ส.อ. เดชา เทียนขํา
ร.ต.สมภพ คําผง
ร.ต. เทิดพงษ์ พรหมมา
จ.ส.อ. สุริยา เสมาทอง
ร.ท. สมคิด สุขจันทร์
ร.ต. อุทิศ นนทะโคตร
จ.ส.อ. อริ ยศักดิM กลีบรังค์
ส.อ. อนุศาสตร์ วิเศษชาติ
ร.อ. เศกสันต์ แตงมีแสง
ร.ต. สําเริ ง พงษ์สงั ข์
จ.ส.อ. จารุ วตั ร สุพร
ร.ต. ถาวร สาริ กา

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00251-43
001-101-2005-00725-15
001-101-2014-00344-25
001-101-2016-00191-69
001-101-2005-00417-82
001-101-2005-01053-18
001-101-2009-00268-13
001-101-2018-00148-43
001-101-2018-00232-12
001-101-2005-01450-79
001-101-2005-00645-98
001-101-2006-00613-32
001-101-2011-00433-65
001-101-2006-00685-20
001-101-2012-00212-74
001-101-2018-00238-05
001-101-2007-00679-55
001-101-2012-00393-98
001-101-2018-00252-10
001-101-2016-00213-95
001-101-2007-00877-73
001-101-2008-00595-02
001-101-2006-00733-82
001-101-2017-00006-29
001-101-2018-00239-75
001-101-2007-00365-48
001-101-2018-00243-72
001-101-2009-00043-16
001-101-2018-00243-63
001-101-2014-00275-22
001-101-2008-00767-58
001-101-2010-00385-95
001-101-2013-00154-03

กรม ทพ.11
กรม ทพ.12
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
นปอ.
บ.มทบ.13
บชร.4
บชร.4
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.71
ป.71
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712

จํานวนเงิน
2,121.00
200.00
3,439.00
5,731.00
3,057.00
47.35
1,768.00
1,884.00
1,911.00
2,789.00
2,121.00
6,036.00
8,844.00
4,260.00
1,911.00
4,632.00
2,885.00
1,047.00
1,248.96
2,326.00
5,330.00
2,484.00
3,897.00
3,248.00
2,714.00
820.17
2,484.00
1,256.00
2,171.00
15.02
126.91
2,293.00
3,722.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 21122561
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. วีระ สายหยุด
จ.ส.ท.หญิง ภูวนารถ ฤทธิเหิ ม
จ.ส.อ. ทรงพล ปานแม้น
ส.อ. อรรควุฒิ ชุมพล
จ.ส.อ. เข็มทราย จํารัสภูมิ
จ.ส.อ. ชํานาญ แสงทอง
จ.ส.อ. มงคล คําบาง
ส.ท. สหภาพ เกยพยา
จ.ส.ต. สัมฤทธิM แสงจันทร์
จ.ส.อ. สุทศั น์ พังพิศ
จ.ส.ต. ธนญชัย กําเนิดสิ งห์
จ.ส.อ. ปั จจะพล อรัญวาส
ร.ต. ธิติวฒั น์ มูลศรี
ส.อ. จารุ พงษ์ ศรี โศรก
ส.อ. พีระวิทย์ มุ่งอ้อมกลาง
ส.อ.หญิง เชษฐา ดิษฐอยู่
จ.ส.อ. ศักดา หรื อโอภาส
ส.อ. สุนาวิน มีงาม
ร.ต. วสันต์ เสื อดํา
จ.ส.อ.ภูกฤษ นุชทรัพย์
จ.ส.อ. ประยูร อุ่นดี
จ.ส.ท. จตุพงษ์ อ่อนปุย
พ.อ.(พิเศษ) นิคม อุดมเลิศวนสิ น
ร.ต. ปรี ชา สายทอง
จ.ส.อ. อนุชา นุ่มอุปถัมภ์
จ.ส.อ. วุฒิเดช มะหันต์
ส.ท. อธิวฒั น์ ปานกลาง
พ.ต. เอกสิ ทธิM พุม่ เกลีUยง
จ.ส.อ. ยงยุทธ สังข์แก้ว
ร.ต. สายันต์ เพ็ชรกุล
จ.ส.ท. สมศักดิM ทิพย์เนตร์
ส.ท. พงษ์ศกั ดิM ย่อยกลาง
พล.อส. โสภณ ไข่กระเรี ยน

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-01201-13
001-101-2013-00224-58
001-101-2018-00239-57
001-101-2008-00121-49
001-101-2017-00204-83
001-101-2018-00227-09
001-101-2018-00251-95
001-101-2018-00239-84
001-101-2012-00019-51
001-101-2014-00201-03
001-101-2018-00240-17
001-101-2012-00073-17
001-101-2018-00207-74
001-101-2017-00006-47
001-101-2018-00239-93
001-101-2018-00240-08
001-101-2007-00339-67
001-101-2005-00225-29
001-101-2005-00314-11
001-101-2005-00316-15
001-101-2005-00076-45
001-101-2018-00244-79
001-101-2014-00144-21
001-101-2009-00487-63
001-101-2006-00970-72
001-101-2008-00038-77
001-101-2018-00208-17
001-101-2014-00380-69
001-101-2017-00208-81
001-101-2007-00546-87
001-101-2018-00246-73
001-101-2018-00246-64
001-101-2018-00222-77

ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
2,442.00
4,795.00
0.10
1,911.00
8,558.00
168.00
48.75
1,911.00
4,394.00
2,885.00
4,406.00
25.77
1,861.00
884.00
1,930.00
2,063.00
2,044.00
2,293.00
3,095.00
1,512.00
5,387.00
2,102.00
13,024.00
2,293.00
768.00
2,121.00
1,911.00
3,821.00
1,412.68
2,400.00
3,630.00
2,445.00
1,911.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 21122561
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
พล.อส. ชัยสิ ทธิM พานชมภู
พล.อส. บรรจง ภูใบบัง
พล.อส. ไพบูลย์ เติมสิ นสุข
พล.อส. วินยั หมีเม่น
ร.ท. มนัส สูตรประจันทร์
ร.ต. ชัยรัตน์ คุระเอียด
ร.ท.พงศ์ไท แก้วมี
ร.ต. ประสิ ทธิM สุขอนันต์
จ.ส.อ. สมใจ คําด้วง
พ.ต. จิโรจ รุ่ งงาม
ร.ท. สมเดช จันทร์เพชร์
ร.ต. จรัญ โตม่วย
จ.ส.อ. พิทกั ษ์พงษ์ ศรี ลาฉิ ม
จ.ส.อ. อาณุวฒั น์ แตงก่อ
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ แสนพิช
จ.ส.อ. ธีระ บุญยงค์
ร.ต. เฉลิม ดาบเชืUอ
จ.ส.อ. มานพ เพ็ชรดี
จ.ส.อ. มนตรี ตลุ่มมุข
จ.ส.อ. ไสว ชวนประเสริ ฐ
จ.ส.ท. บุญเลิศ วุฒิ
จ.ส.ต. ประทีป จิตตเที#ยง
พ.ต มงคล ปานสิ งห์
ร.ต. สายยนต์ ปะวันตา
พ.ต. สมเกียรติ พิมพรภิรมย์
จ.ส.ต. อุดร พรหมประกาย
จ.ส.อ. วีระชัย อุศยา
จ.ส.อ. ธานุวฒั น์ ตาดี
พ.ท. ศุภกิจ ธิติมูล
ร.อ.หญิง รุ่ งทิวา ณ วิเชียร
ร.ต. มงคล ชินายศ
จ.ส.ต. ชิน เขียวสา
ส.อ. อนุพงศ์ อุทธิยา

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00229-12
001-101-2018-00229-21
001-101-2018-00229-30
001-101-2018-00229-49
001-101-2005-00060-53
001-101-2005-01369-74
001-101-2012-00208-31
001-101-2004-00436-84
001-101-2009-00359-54
001-101-2005-01451-21
001-101-2018-00200-48
001-101-2014-00392-44
001-101-2018-00226-39
001-101-2009-00022-93
001-101-2018-00232-49
001-101-2018-00232-58
001-101-2009-00493-73
001-101-2007-00743-99
001-101-2009-00406-00
001-101-2018-00240-26
001-101-2009-00201-74
001-101-2008-00700-55
001-101-2016-00031-86
001-101-2006-00905-38
001-101-2010-00417-39
001-101-2005-00828-04
001-101-2010-00252-36
001-101-2018-00245-30
001-101-2005-01391-66
001-101-2005-01316-87
001-101-2018-00220-28
001-101-2010-00556-17
001-101-2018-00232-85

พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)

จํานวนเงิน
1,100.00
500.00
2,600.00
800.00
3,783.00
5,731.00
8,405.00
10,466.00
2,159.00
300.00
1,200.00
400.00
1,911.00
1,466.00
1,911.00
1,628.00
3,152.00
500.00
2,507.00
100.00
300.00
1,163.00
3,821.00
9,551.00
1,200.00
4,566.00
1,911.00
814.00
5,368.00
3,821.00
200.00
1,512.00
1,628.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 21122561
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
ร.อ. สมพงค์ สุขสนวน
ร.ต. กมล วิรัชมาศโกมล
จ.ส.อ. ประกอบ บางข่า
ร.ต. ยุทธนา สดีเดช
จ.ส.อ. วิเชียร นบนอบ
ส.อ. เอกลักษณ์ วัชรพุทธ
ร.ต. ไพโรจน์ พราหมณ์นอ้ ย
ร.ท. ชัยมงคล มุ่งเจริ ญ
ร.ต. เสน่ห์ เมืองถาวร
จ.ส.อ. ถาวร ขันคํานันต๊ะ
จ.ส.อ. สมหมาย มงคล
จ.ส.ต. มนตรี อินชัวนี
ส.ท. ภูธเนศ สลับ
ส.อ. อุทิตย์ เกตุตะคุ
จ.ส.อ. ชัยยา กลางพุดซา
จ.ส.อ. กิติพงษ์ พรามประ
จ.ส.อ. สวัสดิM จอมคําสิ ง
ร.ท. สุวทิ งอกจันทึก
จ.ส.อ. จําลอง อินทร์สาํ ราญ
จ.ส.อ.ขจรศักดิM โยคันชัย
จ.ส.ท. เดชนริ นทร์ วิริยะ
ร.ท. ประหยัด ทิพย์เนตร
จ.ส.อ. มนัตย์ มีโภคา
ร.ต. สัมฤทธิM ประจักษ์ใน
ส.อ. หนูพนั ธ์ ศรี ทอง
ส.อ. สุพรรณบุรี มาตทวี
ร.ต. ธัญญนพ เตชศุภบุญ
จ.ส.อ. พันศักดิM ยอดพุฒ
จ.ส.อ. สมควร คําชุ่ม
จ.ส.อ. ณัฐพล สายคงดี
ส.อ. อภิสิทธิM เที#ยงเรื อง
ส.อ. ชัยวัฒน์ โพธิMสาวัง
พ.ต.หญิง การต์สิริน อัครโรจน์วณิ ช

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00200-75
001-101-2005-00535-47
001-101-2013-00218-84
001-101-2006-00149-09
001-101-2010-00257-22
001-101-2018-00238-14
001-101-2016-00271-77
001-101-2018-00200-02
001-101-2018-00200-11
001-101-2014-00067-23
001-101-2007-00209-54
001-101-2018-00237-44
001-101-2018-00237-53
001-101-2005-00466-80
001-101-2009-00186-56
001-101-2011-00024-92
001-101-2018-00237-62
001-101-2008-00624-27
001-101-2018-00213-11
001-101-2005-01306-15
001-101-2018-00244-15
001-101-2018-00244-24
001-101-2011-00438-15
001-101-2010-00630-96
001-101-2010-00102-98
001-101-2011-00115-88
001-101-2018-00239-66
001-101-2012-00189-60
001-101-2018-00239-48
001-101-2010-00175-56
001-101-2015-00256-48
001-101-2015-00226-32
001-101-2018-00232-76

ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.13
ร.13
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 รอ.
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสุริยพงษ์

จํานวนเงิน
2,200.00
5,200.00
24.96
4,470.00
7,641.00
1,911.00
1,200.00
1,900.00
1,300.00
2,006.00
3,630.00
1,911.00
1,911.00
3,248.00
4,585.00
2,560.00
2,675.00
5,731.00
3,821.00
1,343.22
3,649.00
4,585.00
5,349.00
1,824.00
1,836.00
3,821.00
400.00
1,047.00
1,861.00
16.48
1,396.00
4,349.00
1,911.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 21122561
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง จิระพร บุญยเกษตร
จ.ส.อ.ภูธดา เจริ ญพร
จ.ส.อ. บุญเลิศ บุญทวี
จ.ส.อ.หญิง ศรี รัตน์ ศรี สวัสดิM
จ.ส.ท. ประกาศิต พันธุ์ไพศาล
ร.ท. อรรถสิ ทธิM ทองศรี สืบสกุล
ร.ต. อุทยั โฮตา
จ.ส.อ. สุติพงษ์ ปั ญญาใจ
ร.ท. ส่งศิลป์ จามจุรี
จ.ส.อ. ธนากร ศรี แก้ว
จ.ส.อ. สิ ริภาส ปานเนียม
ส.อ. ประจวบ สมสายผล
จ.ส.อ. เอกภาพ สมอินเอก
ส.อ. เอกวรากรณ์ เตจ๊ะ
ส.อ. วิฑูรย์ เมฆลอย
จ.ส.อ. พรส ก้อนมณี
จ.ส.อ. สรยุทธ แย้มบาล
จ.ส.อ. ประทีป ขันตี
จ.ส.อ. รชต สุจริ ต
จ.ส.อ. โสภณ วัฒนากูร
จ.ส.อ. เมืองมนต์ สิ งห์เถื#อน
ร.ท. เกรี ยงไกร รุ่ งจําเริ ญ
พ.ท. วรเชษฐ ชื#นจันทน์แดง
ส.อ. จรัญ แก้วบุญธรรม
พ.ท. เกรี ยงไกร ปลัง# กลาง
จ.ส.อ. สุพรมิตร จันทร์สุข
จ.ส.อ. อนุศิษฏ์ บาลไทสงค์
จ.ส.อ. ภูษิต เหมือนวาจา

เลขที#บญั ชี
001-101-2007-00251-99
001-101-2007-00459-99
001-101-2014-00234-47
001-101-2006-00708-08
001-101-2018-00239-20
001-101-2006-00157-86
001-101-2007-00300-49
001-101-2012-00252-43
001-101-2018-00209-50
001-101-2005-00324-47
001-101-2012-00252-34
001-101-2006-00251-36
001-101-2018-00247-52
001-101-2012-00193-03
001-101-2012-00194-19
001-101-2018-00251-13
001-101-2006-00165-09
001-101-2011-00417-10
001-101-2012-00219-91
001-101-2015-00295-65
001-101-2009-00528-72
001-101-2018-00200-84
001-101-2014-00176-68
001-101-2018-00245-67
001-101-2008-00875-78
001-101-2008-00514-03
001-101-2005-00142-10
001-101-2018-00247-43

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61
หน่วย

รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.1
ศฝยว.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ส.1
ส.1พัน.102
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สส.
สส.
สส.
สส.
รวม เงินฝากเกิน 160 ราย

จํานวนเงิน
3,821.00
2,484.00
1,559.00
4,343.00
1,628.00
1,600.00
2,000.00
1,200.00
1,700.00
1,881.51
3,783.00
2,293.00
2,094.00
2,102.00
2,293.00
1,737.40
3,821.00
3,916.00
2,776.00
1,163.00
2,866.00
500.00
7,968.00
2,388.00
1,628.00
1,396.00
5,731.00
2,159.00
429,889.28

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 21122561
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.อ. พิษณุ นนทการ
จ.ส.อ. สุเมธ หนูคง
จ.ส.อ. สุรศักดิM ควรตะขบ (คํUาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จเรศ บุญศักดิM
จ.ส.อ. วิชิตพล จิตหาญ
จ.ส.อ. นาคร สุวรรณคํา (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิM นาคเสวีวงศ์ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนะวัฒน์ นัดดา (คํUาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สุรัตน์ เฮ็งเจริ ญ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ วงศ์โสภา (คํUาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ธนบดินทร์ พิมพการ
ส.อ. สุรเชษฐ์ ชูแก้ว
จ.ส.อ. รณกร สุวรรณกูฏ
พ.ท. ณัฐพงศ์ กฤติธาํ รง
พ.ท. สรชัย สังข์กลาง
จ.ส.อ. ณิ ราวุฒิ เกิดกุรัง
ส.อ. นัฐพงษ์ ก๊งหวัน#
ส.อ. พศิน จันทรุ สอน
ส.อ. อธิปัตย์ อริ ยรุ่ งเรื องกุล (คํUาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สัญญา สิ ทธิสร (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนา สมีกลาง (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. วิเชียร สิ งห์การ (คํUาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วงศกร เติมแก้ว (คํUาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ปราการ แสวงศรี (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มงคล เสมสะอาด
ส.อ. ธิติ วราหะ (คํUาประกัน 2 ราย)
พ.ท. วรวุฒิ แตงไทย (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จีรนันท์ อินทร์แสง (คํUาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เสถียร ทองอนันต์ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พัทธรายุทธ พวงศิริ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัชราวุฒิ ศรี ภกั ดิM (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สัจจา มาตรนอก (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. กิตติชยั แฉล้มไธสง (คํUาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00867-97
001-300-2018-00870-42
001-300-2018-00864-23
001-300-2018-00866-09
001-300-2018-00863-53
001-300-2018-00863-62
001-300-2018-00863-80
001-300-2018-00865-84
001-300-2018-00861-86
001-300-2018-00870-51
001-300-2018-00867-33
001-300-2018-00867-42
001-300-2018-00868-67
001-300-2018-00868-49
001-300-2018-00868-76
001-300-2018-00868-85
001-300-2018-00863-17
001-300-2018-00862-74
001-300-2018-00865-11
001-300-2018-00866-54
001-300-2018-00861-95
001-300-2018-00863-99
001-300-2018-00865-66
001-300-2018-00872-19
001-300-2018-00866-45
001-300-2018-00866-27
001-300-2018-00866-36
001-300-2018-00863-71
001-300-2018-00865-75
001-300-2018-00864-14
001-300-2018-00865-39
001-300-2018-00865-93
001-300-2018-00863-26

กรม ทพ.33
กรม ทพ.46
กรม สน.พล.ร.9
กอง รจ.มทบ.11
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.1 รอ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
บชร.4
ป.2 รอ.
ป.6 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1

จํานวนเงิน
40,000.00
110,000.00
94,523.46
94,196.92
37,985.15
50,013.96
76,865.93
52,300.05
103,104.75
81,211.53
50,000.00
42,000.00
69,567.72
222,036.91
75,417.03
122,202.82
60,000.00
80,000.00
69,646.66
115,873.98
137,000.00
100,000.00
100,000.00
47,484.99
75,847.47
120,000.00
142,874.28
93,121.69
96,268.51
42,529.51
53,189.96
40,394.67
43,540.83

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 21122561
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

เลขที#บญั ชี

001-300-2018-00872-00
จ.ส.อ. อภิรักษ์ ตุย้ พรม (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00871-85
ร.อ. จีระศักดิM ปานรักษา (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00871-76
ร.ท. วิชาญ สมีแจ้ง
001-300-2018-00871-67
ร.ต. ผดุงเกียรติ กองทอง
001-300-2018-00871-58
จ.ส.ต. ธนกฤต แสนสิ ทธิM (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนพงศ์ หวังประสพกลาง (คํUาประกัน 2 ราย) 001-300-2018-00871-03
001-300-2018-00871-12
จ.ส.อ. สุรพงษ์ กลิ#นศรี สุข (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00870-15
ร.ต. พงษ์ศกั ดิM สังข์สอน
001-300-2018-00870-24
ร.ต. จักรพงษ์ วรภัฎ
001-300-2018-00870-33
จ.ส.อ. วิเชียร สมงาม
001-300-2018-00868-21
จ.ส.อ. ศิวพล ห้วยหงษ์ทอง
001-300-2018-00869-37
จ.ส.อ. มนตรี ทิพย์หนองแวง
001-300-2018-00870-60
จ.ส.ต. พงษ์พนั ธ์ แสงจันทร์
001-300-2018-00870-97
จ.ส.อ. กมลสันต์ คุณริ ยา
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ครุ ธดิลกานันท์ (คํUาประกัน 2 ราย) 001-300-2018-00867-06
จ.ส.อ. วัฒนะ สว่างทองหลาง (คํUาประกัน 2 ราย) 001-300-2018-00869-55
001-300-2018-00869-64
จ.ส.อ. อุทิศ สุขโข (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00862-92
ส.อ. มานพ บุตรเนตร
001-300-2018-00869-73
ส.อ. สุรินทร์ คําช่วย (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00868-58
พ.ต. รวมชัย กรโสภา
001-300-2018-00865-20
พ.ต. สิ ทธิศกั ดิM โรจน์พานิชกุล
001-300-2018-00869-91
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ สุขสุทธิM (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00870-06
จ.ส.อ. ศิริวชั ร รามณี ย ์ (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00863-35
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ ธุระกิจ (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00864-05
จ.ส.อ. อนุสรณ์ โสภากุล (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00867-51
ร.ต. ชัยยุทธ อุปทะ
001-300-2018-00867-60
จ.ส.ท. อานนท์ เชืUอเมืองพาน
001-300-2018-00871-49
ร.ต. สมผล นิ#มนวล (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00866-90
จ.ส.อ. พรชัย วังเวช (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00871-30
จ.ส.อ. บัณฑิต สุขศรี (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00864-50
จ.ส.อ. ธนิต รุ จิรางกูร (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00864-69
จ.ส.อ. สุริยา ช่างไม้ (คํUาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00864-78
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เพชรเศษ (คํUาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61
หน่วย

พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.7 พัน.8
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.151 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.3
ร.17 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.25
ร.25
ร.25

จํานวนเงิน
106,561.25
90,245.20
394,328.50
70,478.47
200,000.00
45,018.00
60,719.09
119,684.07
70,000.00
30,000.00
30,000.00
54,147.94
48,000.00
20,250.62
170,000.00
88,110.39
98,701.19
104,039.63
100,000.00
190,000.00
339,449.96
47,161.56
119,464.38
84,995.37
124,305.00
244,362.09
60,000.00
159,958.58
111,690.79
109,438.28
48,707.53
30,457.64
93,353.20

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 21122561
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. ณัฐวุธ ทองมี (คํUาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิษณุ หลงสะ (คํUาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ธวัช ชูสงั กิจ
ร.ต. ชนินทร์ ชื#นพลี
จ.ส.อ. กษิดิศ เที#ยงแท้
จ.ส.อ. ศิริพงษ์ ภูนาแสง
ส.ท. วัชรพงษ์ พรหมปลูก (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัชชัย จันทร์ประดับ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต.หญิง นุชนาฏ ปุยะติ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิรันดน์ เศวตเศรนี
จ.ส.อ.หญิง ศยามล ชัยงาม
จ.ส.อ. สนาม มาลาพันธุ์
จ.ส.อ. จํารู ญ ยันตะศิริ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พยนต์ เอี#ยมสะอาด
ส.อ. ฉัตรชัย ใบเนียม
ร.ท. ปาลีวจั น์ เนียมฤทธิM (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สมยศ ลดาพัน (คํUาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. บุญเกิด หวังเจริ ญ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สมนึก นามเคน
จ.ส.อ. เริ งชัย ทองดํา (คํUาประกัน 2 ราย)
พ.ท. สมพร พันธ์ละออ (คํUาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ไพสาร โพธิMศรี (คํUาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ยรรยง โวงประโคน (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนเดช พรมรัตน์ (คํUาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ชินวงศ์ พรหมรักษ์ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิชิต เถินบุรินทร์ (คํUาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วุฒินนั ท์ ผารุ ธรรม (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สานิตย์ นิลคํา
ร.อ. นิพจน์ เกตุขนุ ทด (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุญเรื อง ซึ#งจ่าย (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรศักดิM โมฆรัตน์ (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิรัช สวัสดิMพาณิ ชย์
ส.อ. ฐิติพฒั น์ เชืUอชาญ (คํUาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00862-65
001-300-2018-00862-56
001-300-2018-00866-72
001-300-2018-00866-81
001-300-2018-00862-10
001-300-2018-00870-79
001-300-2018-00867-15
001-300-2018-00869-82
001-300-2018-00869-00
001-300-2018-00872-28
001-300-2018-00872-37
001-300-2018-00862-83
001-300-2018-00865-57
001-300-2018-00871-94
001-300-2018-00868-12
001-300-2018-00869-28
001-300-2018-00868-30
001-300-2018-00868-94
001-300-2018-00863-08
001-300-2018-00868-03
001-300-2018-00862-01
001-300-2018-00864-32
001-300-2018-00864-87
001-300-2018-00864-96
001-300-2018-00866-18
001-300-2018-00867-24
001-300-2018-00869-46
001-300-2018-00870-88
001-300-2018-00867-88
001-300-2018-00867-79
001-300-2018-00863-44
001-300-2018-00871-21
001-300-2018-00869-19

ร.25
ร.25
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.1
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
วทบ.
ศร.พัน.1
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.อ.จ.

จํานวนเงิน
56,380.46
73,789.61
116,269.62
30,000.00
78,000.00
100,000.00
60,000.00
160,000.00
36,720.13
40,000.00
180,000.00
50,000.00
40,067.95
98,967.53
50,000.00
80,170.10
49,562.65
62,496.66
50,000.00
90,673.95
138,056.83
158,377.51
156,518.95
93,043.95
239,644.23
115,175.08
73,946.56
80,212.97
226,000.00
125,968.88
108,191.28
48,964.74
100,591.80

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 21122561
ลําดับ
100
101
102

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00862-38
ส.อ.หญิง สุรีพร หยิบลํUา (คํUาประกัน 2 ราย)
สวพ.ทบ.
ส.ท.หญิง นงลักษณ์ พุทธาวงศ์ (คํUาประกัน 2 ราย) 001-300-2018-00862-47
สวพ.ทบ.
001-300-2018-00865-48
จ.ส.อ. บุญญรัตน์ รัตนกาญจน์
สสน.บก.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 21122561 272 ราย

จํานวนเงิน
106,000.00
101,000.00
55,293.77
12,466,746.91

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 21 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365421
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
ร.ต. มานัด ไวยภาค (คํUาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ศุภกิจ บุญเอืUอ (คํUาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00881-39
001-300-2018-00881-48

วันที#เช็ค : 21 ธ.ค. 61
หน่วย

รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 104 ราย
รวมเช็คเลขที# 54365421 2 ราย
รวมสัง# จ่ายทัUงหมด 274 ราย

จํานวนเงิน
140,000.00
133,180.81
10,106,093.53
273,180.81
12,739,927.72

