หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

สาขา
น่าน
กาญจนบุรี
สนามเป้า
พิษณุโลก
ลพบุรี
อุบลราชธานี
ปทุมธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
ป.9 พัน.19
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.4
มทบ.13
มทบ.22
ศซส.สพ.ทบ.
รวม 7 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
176,834.35
1,056,232.32
36,333.61
17,525.09
264,918.48
191,957.50
215,109.87
1,958,911.22

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
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
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
นางรอง
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปากช่อง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กคช.กช.
กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.26
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 2
กอง พธ.พล.ร.3
กอง สพบ.พล.ร.3
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.201
ช.21
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.51
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.2
ทภ.2
นสศ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.21
ป.3
ป.3 พัน.103
ป.3 พัน.3
ป.9 พัน.9
ปตอ.2 พัน.2
พล.พัฒนา 2
พล.ร.9
พล.รพศ.1
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
1,954.00
3,497.91
1,861.00
2,541.00
31,015.00
5,140.00
4,816.00
2,640.00
2,102.00
11,844.00
5,542.00
8,839.00
4,128.00
2,299.52
3,024.00
9,552.00
18,467.00
3,822.00
1,740.00
3,017.84
2,041.09
9,172.90
5,733.00
6,364.07
1,965.52
26,960.00
54.52
2,433.64
2,171.00
47.35
1,911.00
4,013.00
10,688.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
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
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
โรบินสัน สระบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
พัน.ร.มทบ.21
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.21
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.8
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.21
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รร.ช.กช.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย บก.พล.ร.3
ร้อย ปจว.ที่ 4
ร้อย ม.ลว.ที่ 3
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศปภอ.ทบ.2

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
1,163.00
12,019.10
1,163.00
4,034.96
14,384.00
15,904.00
12,080.73
4,394.00
4,776.00
2,171.00
13,125.00
4,967.00
5,350.00
54,605.01
65,804.00
7,210.97
5,400.00
4,642.00
1,551.58
5,349.00
7,920.30
4,967.00
43.01
5,541.00
19,312.05
10,506.00
5,514.33
4,776.00
2,025.00
3,439.00
1,911.00
11,873.41
1,911.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
ลําดับ
67
68
69
70

สาขา
นครราชสีมา
ลพบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศสพ.
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.35 นสศ.
รวม 70 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
6,649.00
7,489.00
6,285.00
5,915.00
547,568.81

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
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
งามวงศ์วาน
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ยะลา
ชุมพร
ระนอง
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
พระปฐมเจดีย์
เตาปูน
เตาปูน
ปากช่อง
ราชบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พัทลุง
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ลพบุรี
ศรีย่าน
นครราชสีมา
พะเยา
เตาปูน
เตาปูน
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ปัตตานี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
คลองปาง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.41
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.9
กอง รจ.มทบ.11
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.51
ทน.2
ทภ.2
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 รอ.
ป.3 พัน.103
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.11
พล.ร.15
พล.ร.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
24,000.00
157,801.34
853,670.60
196,134.45
118,385.38
100,000.00
164,000.00
84,401.99
18,272.98
101,229.32
176,736.41
92,814.89
147,255.81
80,000.00
240,000.00
150,000.00
89,172.94
203,000.00
50,000.00
73,424.76
98,903.92
218,920.76
47,608.67
143,127.32
35,671.17
72,209.90
81,000.00
60,000.00
149,940.57
184,000.00
29,000.00
75,608.35
105,320.54

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
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
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
หาดใหญ่
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปากช่อง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
เพชรบุรี
นครพนม
ร้อยเอ็ด
ปัตตานี
เมืองทองธานี
เมืองทองธานี
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
อุดรธานี
ยะลา
ยโสธร
ลําปาง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.21
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.8
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.21
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.8
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.15
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.2
ร.23
ร.29
ร.31 รอ.
ร.4 พัน.2

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
194,859.69
477,101.06
219,612.07
159,000.00
40,000.00
50,000.00
164,716.31
151,120.02
120,000.00
94,436.16
146,749.95
1,113,646.71
300,000.00
119,000.00
70,000.00
140,000.00
59,661.07
68,585.76
21,600.03
118,852.97
53,000.00
65,000.00
37,000.00
240,000.00
76,378.86
43,906.96
215,821.37
47,334.30
145,305.89
25,705.24
69,000.00
236,000.00
73,016.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
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

สาขา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เลย
กาญจนบุรี
นครพนม
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
นครนายก
พญาไท
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พญาไท
พญาไท
เตาปูน
สุราษฎร์ธานี
เพชรบูรณ์
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก
เชียงใหม่
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
เทสโก้โลตัสบึงกาฬ
ศรีสะเกษ
สตูล
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.5 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.
รร.สร.พบ.
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
วพบ.
วพบ.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สวพ.ทบ.
สส.
รวม 98 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
74,000.00
50,000.00
150,000.00
156,119.95
50,000.00
115,000.00
26,663.89
54,673.95
306,995.95
119,948.89
53,654.91
40,000.00
55,062.77
38,000.00
60,000.00
100,000.00
400,000.00
100,000.00
104,151.79
190,000.00
40,000.00
110,000.00
175,763.64
650,248.82
96,550.43
50,502.74
107,940.14
53,679.36
421,308.06
20,000.00
126,000.00
13,774,288.55

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24122561
ลําดับ
1
2

สาขา
นครราชสีมา
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
กรมพัฒนา 2
พัน.ปจว.
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 24 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
24,488.50
224.00
24,712.50
16,305,481.08

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปรี ชา มีอาจ
ร.อ. ชัยยา แก้วใหญ่(อ.)
ร.ท. ทองมาก โชคค้า
จ.ส.ต. ธวัชชัย พูนสุขคีรีกลุ
จ.ส.ท. หิ รัญ วงศ์เมืองจันทร์
จ.ส.ต. ศรัณยู ขุนงาม
ร.ต. บุญมา พรรณรักษ์
จ.ส.อ. ไสว ชวนประเสริ ฐ
จ.ส.อ.บุญเลิศ วุฒิ
จ.ส.อ. ทนงศิลป์ สอดส่อง
ส.อ. ฐิตินนั ท์ สุพรรณนนท์
พ.ท. สิ นศัลย์ พอดี
ร.ท.หญิง วิมล สุโพธิJ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-01376-47
001-100-2004-03385-92
001-100-2004-12402-49
001-100-2012-00082-83
001-100-2004-09036-60
001-100-2010-00437-38
001-100-2004-11933-67
001-100-2004-11028-33
001-100-2004-09082-03
001-100-2004-05539-33
001-100-2011-00486-99
001-100-2004-10487-20
001-100-2004-00695-68

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.32
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.4
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.22
มทบ.22
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 13 ราย

จํานวนเงิน
176,834.35
275,677.10
740,038.82
40,516.40
36,333.61
17,525.09
159,409.52
26,878.50
78,630.46
178,133.73
13,823.77
95,473.81
119,636.06
1,958,911.22

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24122561
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. ขวัญชัย หัวใจฉํ#า
พ.อ. วิทยา ศรี ลL าํ
จ.ส.อ. ฐกฤต เหมือนฤทธิJ
ร.ต. ไพโรจน์ บุญนาค
จ.ส.อ. ธํารงชาย ศรี หมอก
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ เพ็งสาย
พ.ต. วิเชียร จีนโน
ร.อ. ศุภสิ ทธิJ คําปลิว
ร.อ. สมศักดิJ ทับชา
ร.ท. สมชาย ดีด่านค้อ
จ.ส.อ. บุญศักดิJ ดาษดา
จ.ส.อ.ทวีศกั ดิJ นาคีย ์
ร.ต.พงษ์ธร วงศ์หมอ
ส.อ. ณรงค์ อินธรรม
จ.ส.ต. สมนึก บอขุนทด
จ.ส.อ. พิริยะโยธา เนื#องชมภู
ร.ต. วิทสัน สันทัด
ส.อ. มงคล เหล่าอํานาจ
ส.อ. ระวีวฒั น์ ริ นโพธิJสาน
จ.ส.อ. ประไพ ทองแย้ม
จ.ส.อ. มานพ เมาสูงเนิน
ร.ท. ชนะชน สิ งห์ทอง
ส.อ. เฉลิมศักดิJ หมายสุข
ร.ต. ประวิทย์ ติระการ
จ.ส.อ. สมศักดิJ แสงจันทร์
ร.ต. พนมกร นุ่มกลิ#น
ร.ต. นพดล สุขเกษม
จ.ส.อ. สําเริ ง มัน# คง
จ.ส.อ. ธนบูลย์ จรรยา
ส.อ. วิทยา ปาเจริ ญ
ส.อ. ยุทธภูมิ สุขศาลา
ร.ท. ปราโมทย์ อ่อนมิ#ง
จ.ส.อ. เรวัตร แสงพร

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00925-08
001-101-2018-00252-65
001-101-2005-00304-49
001-101-2010-00399-29
001-101-2012-00002-53
001-101-2014-00091-46
001-101-2007-00372-46
001-101-2009-00084-37
001-101-2010-00361-35
001-101-2011-00271-27
001-101-2005-00038-61
001-101-2006-00197-37
001-101-2006-00768-02
001-101-2018-00245-94
001-101-2015-00243-11
001-101-2006-00721-52
001-101-2014-00344-89
001-101-2018-00231-33
001-101-2005-00106-94
001-101-2008-00289-82
001-101-2012-00240-59
001-101-2007-00363-62
001-101-2012-00451-31
001-101-2006-00635-25
001-101-2007-00039-84
001-101-2018-00203-76
001-101-2018-00204-19
001-101-2009-00369-80
001-101-2017-00262-83
001-101-2018-00250-16
001-101-2015-00297-41
001-101-2018-00203-67
001-101-2018-00222-86

กคช.กช.
กช.
กช.
กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรมพัฒนา 2
กอง พธ.พล.ร.3
กอง พธ.พล.ร.3
กอง พธ.พล.ร.3
กอง สพบ.พล.ร.3
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.21
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.51
ช.พัน.51

จํานวนเงิน
1,954.00
42.91
2,827.00
628.00
1,861.00
2,541.00
8,634.00
5,540.00
5,200.00
6,304.00
3,057.00
2,280.00
2,714.00
2,426.00
4,816.00
200.00
300.00
2,140.00
2,102.00
7,641.00
4,203.00
2,714.00
2,828.00
300.00
300.00
400.00
700.00
1,911.00
1,628.00
3,600.00
4,128.00
500.00
1,745.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24122561
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. ปิ ยวัฒน์ หมู่เมี#ยง
จ.ส.อ. สราวุธ ไทยลี#
จ.ส.อ. พงศกร มิ#งสงฆ์
จ.ส.ท. สายยนต์ ภูมิพกั ตร์
จ.ส.อ. อลงกต โสมนัส
พล.ต. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
จ.ส.อ. ดิเรก ขําทับ
ส.อ.หญิง เพ็ญนภา เดชมงคลวัฒนา
ส.อ. วรุ ตน์ สี สงั ข์
จ.ส.อ. จักรพงศ์ โขวัฒนา
จ.ส.อ. วีระยุทธ มานะดี
ส.อ. คณาพิสุทธิJ แท่งทองหลาง
จ.ส.อ. ชาญยุทธ พรหมมณี
ส.อ. วีรพล พลทามูล
จ.ส.ต.สุรศักดิJ กล่อมไธสง
ส.ท. สยาม สุโพธิJ
ส.อ. ชลธี วงษ์มาก
จ.ส.อ. ภาคภูมิ นุ่มวัฒนะ
จ.ส.อ. ธวัชชัย พินทอง
ส.ท. สุทธิพงษ์ ธรรมแท้
จ.ส.ต. ธนนท์ พงษ์ศรี
ส.ต. ณัฐวุฒิ นันกระโทก
พ.ต. พงศ์ธร วิลาวรรณ
พ.ต. สุรศักดิJ เคนถาวร
พ.ต. วิชยั นะโนนชัย
จ.ส.อ.พิเชษฐ มงคลแก้ว
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิJ อิ#มโพธิJ
ส.อ. กฤษฎา ปัL นพิพฒั น์
ร.ต. สุวทิ ย์ แก้วอาจ
ส.อ. สุพรชัย ยานสุวรรณ์
ส.ท. อัฐชา วิชาสาร
จ.ส.ท. เอกชัย ประชุมสาย
จ.ส.อ. สมทบ น้อยปุก

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00252-56
001-101-2006-00383-89
001-101-2006-00398-83
001-101-2005-00508-14
001-101-2009-00527-20
001-101-2018-00230-54
001-101-2005-01459-45
001-101-2018-00247-25
001-101-2018-00214-27
001-101-2005-00130-80
001-101-2009-00012-03
001-101-2018-00231-15
001-101-2007-00055-75
001-101-2018-00230-72
001-101-2014-00036-56
001-101-2014-00035-40
001-101-2018-00202-06
001-101-2007-00706-03
001-101-2009-00423-89
001-101-2018-00245-85
001-101-2018-00253-17
001-101-2018-00231-06
001-101-2004-00501-52
001-101-2005-00134-60
001-101-2005-00269-23
001-101-2007-00379-18
001-101-2012-00310-13
001-101-2018-00253-08
001-101-2014-00062-28
001-101-2018-00252-83
001-101-2018-00218-52
001-101-2018-00252-47
001-101-2011-00323-05

ช.พัน.51
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.2
ทน.2
ทภ.2
นสศ.
นสศ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.21
บ.มทบ.21
ป.3
ป.3 พัน.103
ป.3 พัน.103
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.9 พัน.9
ป.9 พัน.9
ป.9 พัน.9
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
พล.พัฒนา 2
พล.พัฒนา 2
พล.พัฒนา 2
พล.พัฒนา 2
พล.พัฒนา 2
พล.ร.9
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9

จํานวนเงิน
54.52
1,861.00
1,163.00
7,641.00
1,911.00
18,467.00
1,911.00
1,911.00
1,740.00
343.39
2,674.45
2,041.09
7,000.00
2,172.90
1,911.00
1,911.00
1,911.00
3,248.00
3,115.07
1.00
54.52
1,911.00
11,630.00
5,444.00
5,396.00
2,579.00
1,911.00
54.52
2,388.00
45.64
2,171.00
47.35
1,911.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24122561
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
ร.ต. อภิชยั ชวาฤทธิJ
จ.ส.ท. ศิริชยั ชื#นเกิดลาภ
ร.ต. พล ปลืLมมะลัง
จ.ส.อ.พศวีร์ ดีทองหลาง
จ.ส.ท. คมกริ ช ขึLนเสี ยง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ พลยุทธ
ร.ต. พยนต์ จันทร์แจ้ง
ร.ต. อดุลย์ ฉํ#าแสง
ร.ต. บรรจง อินประดิษฐ์
จ.ส.ต. ธนกร ทรัพยสกุลศักดา
จ.ส.อ. ยุทธนา มาทัพ
ร.ท. ปิ ยวัฒน์ อังกีรัตน์
ร.ต. บุญรอด โพธิJบอน
จ.ส.อ. ณรงค์เดช รัตนา
ร.ต. ไพโรจน์ ตัLงรุ่ น
จ.ส.ท. ประกิต เภสัชชะ
จ.ส.อ. พล จะสูงเนิน
พล.อส. ปทาน พรมาโนช
พล.อส. วิทสุทร แสงเกตุ
ร.อ. เฉลิมฤทธิJ เสนคําสอน
จ.ส.อ. อนุชา เอี#ยมจาด
ร.อ. กฤษณ์ อินทกาน์
ร.ต. ธวัชร ขวัญอ่อน
จ.ส.อ. เดชา พรหมหลวงศรี
จ.ส.อ. นิธิพฒั น์ ชุ่มขุนทด
จ.ส.อ. เอกชัย พนาลิกลุ
จ.ส.อ. วรพัทธ์ ธนเลิศปุญญกิตติ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เขียวงาม
จ.ส.อ.วุฒิศกั ดิJ เพิ#มพูน
พ.ต.สมศักดิJ ดิเรกผล
จ.ส.อ. อนันท์ พละเดช
จ.ส.อ. วรชัย อึงขุนทด
จ.ส.อ. รักศักดิJ ซาหยอง

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00359-96
001-101-2018-00247-16
001-101-2005-00708-72
001-101-2007-00386-34
001-101-2018-00069-41
001-101-2018-00225-50
001-101-2004-00524-79
001-101-2005-01461-20
001-101-2006-00120-35
001-101-2014-00218-29
001-101-2008-00015-41
001-101-2010-00458-87
001-101-2008-00246-30
001-101-2015-00013-56
001-101-2005-00810-90
001-101-2007-00346-74
001-101-2009-00403-81
001-101-2010-00299-13
001-101-2018-00230-81
001-101-2015-00113-71
001-101-2006-01123-53
001-101-2004-00037-92
001-101-2009-00121-75
001-101-2005-00417-91
001-101-2011-00220-98
001-101-2015-00273-27
001-101-2018-00238-23
001-101-2018-00252-38
001-101-2007-00934-55
001-101-2008-00498-15
001-101-2018-00238-32
001-101-2004-00032-51
001-101-2008-00217-76

พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.ร.มทบ.21
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8

จํานวนเงิน
2,102.00
1,911.00
3,152.00
6,280.00
1,256.00
1,163.00
3,821.00
4,967.00
41.10
3,190.00
1,163.00
1,721.00
20.96
2,293.00
4,776.00
3,821.00
2,522.00
1,163.00
2,102.00
11,319.00
4,585.00
5,406.00
2,187.00
36.13
51.59
2,484.00
1,911.00
5.01
4,394.00
4,776.00
2,171.00
2,484.00
6,686.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24122561
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.อ. ศุภาศัย ป้ องทองหลาง
ส.อ. พิทกั ษ์เกียรติ เทพบุตร
จ.ส.อ. ถาวร วงค์ขนั ธ์
ร.ต. สันติภาพ สมบูรณ์
จ.ส.อ. สุบิน ปาระมี
พ.ท. วิรัช จันทร์เมืองไทย
พ.อ. อาคม ว่องวานิช
พ.อ. วิรัช ภู่กลัน#
พ.ต. เกษม ทองม่วง
ร.ต. กฤชชัย นิ#มสมบุญ
ร.ต. วิชยั วงศ์มะณี
จ.ส.อ. สาธิต ธรรมกิจ
จ.ส.อ. ชัชชัย มหาพราหมณ์
ส.อ.หญิง ภัทรกัญญา พรรณกมล
พ.อ. ปรี ชา พยอมใหม่
พ.อ.หญิง อภิสรา ศรี เรื อน
พ.ต. ภัทร ธีรภัทรพลเดช
ร.ต.สามารถ ธงจันทร์
ร.ท. ณรงค์ฤทธิJ อุ่นธานี
ร.ต. ทรงยศ แสงวิเชียร
จ.ส.อ. ยอดชาย เคลือบขุนทด
ส.อ. ปลืLม ดังกลาง
จ.ส.อ. เฉลิมชัย รวมผักแว่น
ส.อ.หญิง สุนนั ทวดี อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์
ส.อ. ชูศกั ดิJ คําอ่อน
ส.อ. สุพบั ก้าวกระโทก
จ.ส.อ. ศราวุธ เวชเคน
ส.ท. ธงรบ ยอดภิรมย์
ส.อ. สุเทียน สมพงษ์
ร.ต.ธีรพงศ์ อินทนนท์
ร.ต. จุมพล ดีแซง
จ.ส.อ. เรื องชัย จวงโคตร
พ.อ.หญิง วรรณกร คําเดช

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00110-07
001-101-2018-00250-25
001-101-2018-00211-17
001-101-2007-00144-76
001-101-2012-00356-48
001-101-2008-00760-31
001-101-2009-00131-47
001-101-2018-00205-98
001-101-2008-00369-18
001-101-2006-00018-62
001-101-2007-00692-18
001-101-2018-00247-61
001-101-2005-00605-83
001-101-2018-00252-74
001-101-2005-00222-73
001-101-2008-00288-03
001-101-2004-00434-35
001-101-2005-00533-61
001-101-2007-00615-26
001-101-2013-00286-74
001-101-2006-00908-02
001-101-2008-00292-82
001-101-2017-00305-96
001-101-2005-01326-13
001-101-2018-00231-97
001-101-2018-00232-03
001-101-2005-00431-97
001-101-2010-00191-38
001-101-2018-00230-63
001-101-2006-00501-87
001-101-2005-00462-00
001-101-2005-00642-97
001-101-2018-00200-66

ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
ร.23
ร.23
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.1
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
1,861.00
2,094.00
4,967.00
3,439.00
1,911.00
20,649.00
3,605.00
1,100.00
7,641.00
100.00
16,100.00
2,171.00
2,102.00
1,137.01
5,559.00
6,815.00
7,040.00
18,994.00
7,208.00
4,585.00
2,326.00
1,163.00
6,977.00
2,694.00
1,163.00
1,280.00
2,560.00
2,200.00
2,450.97
2,200.00
3,200.00
4,642.00
600.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24122561
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
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิJ ทองไทย
ส.อ. สุรเกียรติ สอนนา
จ.ส.อ. ทัศนะ นาคสวาท
จ.ส.อ. ประพัฒน์ นัดดาพรหม
ส.อ. ณัฐพล ทองฟัก
ส.อ. สุภวุฒิ มีสนั ทัด
ส.อ. ชาญชัย สัมมาชีพ
จ.ส.ต. ธวิช ปั จฉิ ม
ร.ต. มานะ ผะกาเกษ
จ.ส.อ. สุรเดช มีสมโรจน์
ร.อ. จริ นทร์ บัวเล็ก
พ.ท. ประวิช อิ#มเจริ ญ
พ.ต. วุฒิศกั ดิJ ตูป้ ระทุม
ร.อ. รัชพล จิตรอําพัน
ร.ท. ปรี ชาญ สิ นประเสริ ฐ
ร.ต. ประโยชน์ พุทธิจุน
ร.ต. ทินกร อุ่นเรื อน
ร.ต. บุญเลิศ ลักษณะแก้ว
ร.ท. วิเชียร เวชยางกูล
ส.อ. มนัสพงษ์ พวงศรี แก้ว
ส.อ. สุรนนท์ มรกต
ส.ท. ปฏิธาน ธรรมยศ
จ.ส.อ. พนํา ธงพลังแสง
ส.อ. พงศธร จํLานอก
จ.ส.อ. จักรพงษ์ สอนอ่อง
ส.ท. ณัฏฐ์ชธร ศิริดุสิตาสกุล
ร.ท. เทิดศักดิJ พาชอบ
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิJ ไกรรัตน์
จ.ส.ต. ทรงศักดิJ กองดิน
ส.อ. ธัชชัย เปรมทา
ส.อ. ณัฐวัฒน์ ภักดี
ร.ท. ชัยญะ เกลาโพธิJ
พ.ท. แสนสุข โพธิJงาม

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00199-95
001-101-2006-00704-55
001-101-2005-00379-10
001-101-2009-00314-62
001-101-2010-00486-44
001-101-2018-00252-92
001-101-2005-00141-40
001-101-2008-00247-91
001-101-2018-00247-34
001-101-2018-00246-91
001-101-2007-00650-18
001-101-2014-00515-10
001-101-2005-00353-56
001-101-2018-00227-36
001-101-2018-00203-85
001-101-2006-00713-39
001-101-2013-00185-89
001-101-2018-00203-94
001-101-2007-00131-94
001-101-2018-00231-51
001-101-2018-00231-60
001-101-2018-00231-42
001-101-2007-00058-21
001-101-2018-00231-24
001-101-2008-00503-89
001-101-2018-00075-24
001-101-2018-00253-26
001-101-2005-01062-47
001-101-2006-00871-54
001-101-2018-00201-36
001-101-2018-00201-45
001-101-2017-00087-28
001-101-2009-00193-18

รพ.ค่ายสุรนารี
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย บก.พล.ร.3
ร้อย บก.พล.ร.3
ร้อย บก.พล.ร.3
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ศปภอ.ทบ.2
ศฝ.นศท.มทบ.21

จํานวนเงิน
951.58
5,349.00
5,731.00
1,911.00
13.70
264.60
4,967.00
43.01
3,439.00
2,102.00
5,540.00
156.05
4,107.00
698.00
3,700.00
1,911.00
1,200.00
2,000.00
10,506.00
1,692.33
1,911.00
1,911.00
4,776.00
2,025.00
3,439.00
1,911.00
27.41
2,931.00
5,559.00
100.00
3,256.00
1,911.00
3,057.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24122561
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญเลิศ ชังภัย
พ.ท. สุรชาติ สมานกุล
ร.อ. จักรี มาศวิเศษ
ร.อ. สุชิน พัฒน์ภากุล
ร.ท.ขันทอง แผนสุพฒั น์
ร.ต. ถาวร ดวงปาโคตร
จ.ส.ท. ชาญณรงค์ พันธะเสน

เลขที#บญั ชี
001-101-2009-00164-27
001-101-2007-00240-93
001-101-2009-00014-52
001-101-2004-00027-75
001-101-2013-00439-56
001-101-2007-00707-00
001-101-2010-00348-09

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61
หน่วย

ศฝ.นศท.มทบ.21
ศสพ.
ศสพ.
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
รวม เงินฝากเกิน 172 ราย

จํานวนเงิน
3,592.00
3,668.00
3,821.00
4,585.00
1,700.00
3,821.00
2,094.00
547,568.81

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24122561
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. นิยม พุทธสาเดช
จ.ส.อ. ธานี อะเมกอง
จ.ส.อ. ณัฐวรรธน์ จันทร์อญั ชุลี (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ริพงศ์ มาคําสาย (คํLาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ชิงชัย ชินณวงษ์
ร.ต. สรายุทธ อาทรกิจ
ร.ต. ชยางกูร ศรี หิรัญ (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จรัส แก้วเมือง (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.ต. พิษณุ จันทร์แจ่มศรี (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดา สิ ทธิธญ
ั กรรม (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อาคม รอดสูง (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรภัทร์ คล้ายจินดา
พ.ท. ฉลอง มีวรรณี
จ.ส.อ. สมคิด แสนวิบูลย์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. นรพงศ์ ธีระสุ (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธีรชัย ศิริพิน (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมรภูมิ เสฐียรโกเศศ (คํLาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วันรบ ฮะเฮ็ง (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ขวัญ ทองสังข์
ร.ต. สํารวย ทิพโพด
ร.ต. วีรวัฒน์ วงศ์ทองดี (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทวี พรมศรี นอ้ ย (คํLาประกัน 2 ราย)
พ.อ. สรพงษ์ ลือขจร
จ.ส.อ. อนุชา ผิวนวล
จ.ส.อ. นิมิต ลาลํLา (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อานนท์ โพธิJพนู (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ชัยชาญ ป้ องท้าว (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุรศักดิJ ขันทอง (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. แดนชัย ขันหิ น
จ.ส.อ. อํานวย สุระโคตร (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ไตรลักษณ์ ปุณณาวรรธน์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อลงกรณ์ ขจรภพ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณรงค์ อุปการคํา

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00877-23
001-300-2018-00877-05
001-300-2018-00886-70
001-300-2018-00886-89
001-300-2018-00882-36
001-300-2018-00882-45
001-300-2018-00875-92
001-300-2018-00876-08
001-300-2018-00886-61
001-300-2018-00880-23
001-300-2018-00875-56
001-300-2018-00873-98
001-300-2018-00879-63
001-300-2018-00880-50
001-300-2018-00886-43
001-300-2018-00886-52
001-300-2018-00878-20
001-300-2018-00886-25
001-300-2018-00873-70
001-300-2018-00883-60
001-300-2018-00884-76
001-300-2018-00875-65
001-300-2018-00881-84
001-300-2018-00882-63
001-300-2018-00876-99
001-300-2018-00885-19
001-300-2018-00880-14
001-300-2018-00891-92
001-300-2018-00882-27
001-300-2018-00875-74
001-300-2018-00875-83
001-300-2018-00894-48
001-300-2018-00876-80

กก.พธ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.9
กอง รจ.มทบ.11
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.51
ทน.2
ทภ.2
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.3 พัน.103
ป.พัน.17 พล.ร.7

จํานวนเงิน
24,000.00
853,670.60
95,002.40
62,798.94
99,314.55
96,819.90
64,366.37
54,019.01
100,000.00
164,000.00
84,401.99
18,272.98
49,166.15
52,063.17
100,265.35
76,471.06
92,814.89
147,255.81
80,000.00
240,000.00
150,000.00
89,172.94
203,000.00
50,000.00
139,899.04
98,903.92
79,021.72
73,424.76
47,608.67
64,036.00
79,091.32
35,671.17
72,209.90

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24122561
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. สิ โรตม์ ศรี มหาพรหม
ส.อ. จักรกริ ช ทรงกระโทก (คํLาประกัน 2 ราย)
พ.ท. เสริ มศักดิJ โกสิ ยารักษ์
ร.ต. สวรรค์ โกษาจันทร์
ร.ท. เกรี ยงไกร หงษ์ทา (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วรัตม์ฐนัน รําเจริ ญ
ส.อ. อภิวฒั น์ หอมแก้ว (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เพนิญ ไชยรัตน์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นพดล มีสมศักดิJ
จ.ส.อ. วัลลภ วิชา
ร.อ. พิสิษฐพงศ์ กงพะลี
จ.ส.อ. โชคชัย สิ งห์สุวรรณ
จ.ส.อ. ณรงค์เดช ศรี ละวรรณ
จ.ส.อ. ธนพล ดวงรัตน์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วชิระ กลิ#นศรี สุข
ร.อ. สิ ริชยั ศรี สุข
ร.ต. เจด็จ เกิดโภคา
จ.ส.อ. วนสณฑ์ บุญเจือจันทร์
จ.ส.อ. กัมปนาท ก่อคุณพิพฒั น์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ศิริศกั ดิJ เณรตาก้อง
ส.อ. พงพิทกั ษ์ สิ ลาแสง
จ.ส.อ. ไพรัช กองมณี
จ.ส.อ. พิเชษฐ จุมพลศรี
จ.ส.อ. ประสงค์ ภักดิJศรี วงศ์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พีรพงษ์ มามขุนทด
จ.ส.ท. จักรพงษ์ ศิริโภคานนท์
จ.ส.อ. สมัย มูลศรี (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิวฒั น์ หาเรื อนธรรม (คํLาประกัน 2 ราย)
ร.อ. เสน่ห์ เสื ออบ
ร.ท. ธรรณ์ญธร ชาตะพา (คํLาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สมงาม โชคสวัสดิJ
จ.ส.อ. ชวลิต ศรี ไชย (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.ต. พิเชียร กองคํา

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00881-20
001-300-2018-00880-32
001-300-2018-00882-90
001-300-2018-00882-81
001-300-2018-00880-78
001-300-2018-00878-39
001-300-2018-00880-05
001-300-2018-00879-90
001-300-2018-00890-31
001-300-2018-00892-17
001-300-2018-00877-78
001-300-2018-00877-87
001-300-2018-00877-96
001-300-2018-00878-02
001-300-2018-00878-11
001-300-2018-00884-94
001-300-2018-00885-00
001-300-2018-00882-18
001-300-2018-00887-13
001-300-2018-00884-30
001-300-2018-00884-21
001-300-2018-00883-06
001-300-2018-00884-12
001-300-2018-00878-48
001-300-2018-00878-57
001-300-2018-00883-88
001-300-2018-00877-41
001-300-2018-00876-71
001-300-2018-00875-01
001-300-2018-00875-10
001-300-2018-00875-38
001-300-2018-00875-29
001-300-2018-00879-81

ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.15
พล.ร.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.8
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.21

จํานวนเงิน
81,000.00
60,000.00
78,000.00
71,940.57
184,000.00
29,000.00
75,608.35
105,320.54
160,000.00
34,859.69
177,447.92
23,777.52
99,151.83
40,753.75
135,970.04
146,407.80
73,204.27
30,000.00
129,000.00
50,000.00
40,000.00
61,690.79
103,025.52
101,897.73
49,222.29
120,000.00
94,436.16
146,749.95
380,000.00
112,601.24
510,000.00
111,045.47
300,000.00

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24122561
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. กาญจนวัฒน์ ชลเดช (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. รุ ทธกร รัดถา
จ.ส.ต. สงกรานต์ สารมโน
พ.ท. วัชริ นทร์ โรจนศิริ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมควร รอดสําเริ ง (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤษกร มุขพรหม
จ.ส.อ. ณัฏฐ์ แงะสัมฤทธิJ
ร.ท. กิจจารักษ์ เสนามาตย์
จ.ส.อ. ขวัญเพชร ศรี ขนั แก้ว
จ.ส.อ. สถิตพงษ์ ท้วมสุนทร
จ.ส.อ. ยศกร กตเวที
จ.ส.อ. บัณฑิตย์ จีหุมา
ส.อ. นิรุด แสนมหาไชย
จ.ส.อ. ธรรมนูญ กระวานชิด (คํLาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สิ ทธิโชค แสงพร้อม (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุญสุวทิ ย์ วรรณนิยม (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. พรชัย ธรรมศรี (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรพจน์ ไชยเตกุล
ร.อ. ธงไชย สิ นศร
ส.อ. เอกพันธ์ วงษ์อยั รา
จ.ส.อ. จีระพงษ์ ไพรทูลย์
จ.ส.อ. ธนกฤต ทองสุข
จ.ส.อ. ภัทรพล นวลดอกไม้
จ.ส.อ. สมพงษ์ คําสิ งห์
จ.ส.อ. เอกชัย สุริฉาย
ส.อ. พุทธรักษ์ แก่นจันทร์
ร.ต. พิเชษฐ เซ็นน้อย (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กิตติศกั ดิJ แปลงศรี (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุพิศ อาษา (คํLาประกัน 1 ราย)
ส.ท. จีรศักดิJ ศรี อรรคจันทร์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เมธี กิ#งมาลา
ร.ต. กิตติพงษ์ หงษ์สูงเนิน (คํLาประกัน 2 ราย)
พ.ต.หญิง อิสรี ย ์ กีรติปรี ชานนท์ (คํLาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00885-46
001-300-2018-00875-47
001-300-2018-00883-51
001-300-2018-00874-04
001-300-2018-00884-85
001-300-2018-00882-72
001-300-2018-00877-32
001-300-2018-00880-41
001-300-2018-00874-68
001-300-2018-00874-77
001-300-2018-00877-14
001-300-2018-00877-69
001-300-2018-00878-75
001-300-2018-00876-26
001-300-2018-00873-34
001-300-2018-00873-43
001-300-2018-00885-28
001-300-2018-00872-46
001-300-2018-00881-66
001-300-2018-00883-24
001-300-2018-00878-84
001-300-2018-00878-93
001-300-2018-00879-09
001-300-2018-00879-18
001-300-2018-00879-27
001-300-2018-00879-36
001-300-2018-00873-52
001-300-2018-00885-37
001-300-2018-00886-34
001-300-2018-00874-95
001-300-2018-00882-54
001-300-2018-00873-89
001-300-2018-00873-61

ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.8
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.15
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.2
ร.23
ร.29
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ

จํานวนเงิน
119,000.00
70,000.00
140,000.00
59,661.07
68,585.76
21,600.03
118,852.97
65,000.00
53,000.00
150,000.00
37,000.00
90,000.00
76,378.86
43,906.96
132,233.41
83,587.96
47,334.30
145,305.89
25,705.24
69,000.00
50,000.00
50,000.00
13,000.00
60,000.00
13,000.00
50,000.00
73,016.77
100,000.00
74,000.00
50,000.00
150,000.00
156,119.95
115,000.00

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24122561
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.ต. ไพศาล ประนัดเต
พ.ต. พินิจศักดิJ อุกาวงศ์
จ.ส.อ. ดําริ ชัยรัตน์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อภิมุข นิยมจันทร์
ส.อ. ยงยุทธ พุทธัง (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชาญณรงค์ บุญประดิษฐ์
ร.อ. สมยศ คล้ายพรหม (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธวัชชัย ชัยยอด (คํLาประกัน 2 ราย)
ร.อ. วชิรวิทย์ เบญจมาศ
จ.ส.ต. พรพิพฒั น์ ดาวษาวะ
จ.ส.อ. ประสาน พาใจอ่อน
จ.ส.อ. เทอดศักดิJ ธัญญะพานิช (คํLาประกัน 1 ราย)
พ.ท. สันติวตั ร บัวลาด
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เกษกุล
จ.ส.ต. สมบัติ ขันคํา
ร.ต. นริ นทร์ ผลทวี (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไปรมสิ ชฌ์ นาคะสิ งห์
จ.ส.ต. สมบูรณ์ กองสะดี (คํLาประกัน 1 ราย)
ร.อ. สมบูรณ์ จันทร์เที#ยง
ส.อ. โฆสิ ต นนท์ประสาท
ส.อ. โฆสิ ต นนท์ประสาท
ร.ต. วรายุทธ ธานีโต (คํLาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วีระชัย ลิ#มพันธ์ (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ดุษฏี จันทร์เพชร (คํLาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิโรจน์ โส้สะหมัน (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.อ. รณพี ศิริสาขา (คํLาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อัครวิชญ์ อัคกาญจน์ (คํLาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ประภาส ไชยทุม
พ.ต. ชยกุล ยอดพิกลุ
จ.ส.อ. สุวฒั น์ ยอดแก้ว
จ.ส.อ. มนตรี เทียมศรี (คํLาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ฐานันดร พวงมาลา
ร.อ. ชัยณรงค์ อย่าเสี ยสัตย์

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00881-93
001-300-2018-00874-31
001-300-2018-00880-96
001-300-2018-00881-02
001-300-2018-00878-66
001-300-2018-00881-11
001-300-2018-00880-69
001-300-2018-00874-59
001-300-2018-00882-09
001-300-2018-00874-22
001-300-2018-00881-75
001-300-2018-00886-07
001-300-2018-00883-97
001-300-2018-00881-57
001-300-2018-00873-16
001-300-2018-00880-87
001-300-2018-00883-42
001-300-2018-00886-16
001-300-2018-00876-17
001-300-2018-00877-50
001-300-2018-00877-50
001-300-2018-00872-55
001-300-2018-00872-64
001-300-2018-00872-73
001-300-2018-00872-82
001-300-2018-00872-91
001-300-2018-00873-07
001-300-2018-00884-03
001-300-2018-00883-33
001-300-2018-00874-13
001-300-2018-00879-72
001-300-2018-00876-35
001-300-2018-00876-44

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.
รร.สร.พบ.
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
วพบ.
วพบ.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.

จํานวนเงิน
50,000.00
26,663.89
97,494.92
79,501.03
54,673.95
130,000.00
119,948.89
53,654.91
40,000.00
55,062.77
38,000.00
60,000.00
100,000.00
400,000.00
100,000.00
104,151.79
190,000.00
40,000.00
175,763.64
11,000.00
99,000.00
105,011.87
186,440.05
96,498.52
77,213.62
94,946.56
90,138.20
96,550.43
50,502.74
107,940.14
53,679.36
306,263.62
51,006.23

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24122561
ลําดับ
133
134
135
136

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ยอดฉัตร สยุมพร
ส.ท. ทศพร พลศรี
ส.อ. นิธิพล เพชรสุข
จ.ส.อ. พงษ์สวัสดิJ อินทนาม

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00876-53
001-300-2018-00876-62
001-300-2018-00883-79
001-300-2018-00874-86

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61
หน่วย

สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สวพ.ทบ.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 136 ราย

จํานวนเงิน
4,535.28
59,502.93
20,000.00
126,000.00
13,774,288.55

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบีLยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 24122561
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จักรี อําลา (ประกันภัย 28810)
จ.ส.อ. ยุทธ ปุยเงิน

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 24 ธ.ค. 61
หน่วย

001-500-2016-00010-15
กรมพัฒนา 2
001-500-2010-00163-50
พัน.ปจว.
รวม เงินฝากเบีLยประกันล่วงหน้า 2 ราย
รวมเช็คเลขที# 24122561 323 ราย
รวมสัง# จ่ายทัLงหมด 323 ราย

จํานวนเงิน
24,488.50
224.00
24,712.50
16,305,481.08
16,305,481.08

