หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234599
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

สาขา
นครปฐม
เสนานิคม
ราชบุรี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี
พะเยา
เตาปูน
พญาไท
พิษณุโลก
คลองปาง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นครราชสีมา
สระบุรี
ชลบุรี
สนามเป้า
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พญาไท
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กส.ทบ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.51
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.72 พัน.721
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.2 พัน.4
พบ.
พล.ร.4
พล.ร.5
พัน.บ.41
พัน.สร.22 บชร.2
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.14
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
รพ.อานันทมหิดล
สง.สด.จว.น.ว.
สพธ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 27 หน่วย

วันที่เช็ค : 23 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
46,117.49
115,578.58
87,807.41
1,985,858.23
504,102.78
1,550,064.41
1,681,707.71
847,297.35
102,880.41
63,110.25
508,890.80
593,165.96
422,201.95
1,739,925.11
364,728.05
94,948.57
158,475.01
3,208.01
1,185,893.03
1,605,796.33
376,791.96
309,989.20
336,222.57
909,618.10
373,469.88
158,810.12
2,410,798.40
18,537,457.67

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234599
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
ราชบุรี
สํานักราชดําเนิน
นาสาร
เตาปูน
ราชบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
น่าน
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
ชลบุรี
พะเยา
งามวงศ์วาน
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พญาไท
น่าน
สํานักราชดําเนิน
ราชบุรี
สุรินทร์
พะเยา
น่าน
สุราษฎร์ธานี
สํานักราชดําเนิน
สนามเป้า
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
พะเยา
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กช.
กพ.ทบ.
กรม ทพ.45
ขส.ทบ.
ช.21
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.51
บ.จทบ.น.น.
บ.จทบ.ส.ฏ.
บ.จทบ.ส.ร.
บ.มทบ.14
ป.พัน.17 พล.ร.7
พธ.ทบ.
พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.2 พัน.15
มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.112 พัน.1
ร.17
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
รพ.ค่ายนวมินทราชินี

วันที่เช็ค : 23 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
92.35
1,432.63
4,892.78
6,686.00
3,935.00
5,541.00
200.00
2,675.00
1,596.14
2,559.57
8,138.00
1,552.00
3,256.00
5,379.00
13,048.74
39.52
1,628.00
7,543.00
3,074.00
1,280.00
24,287.45
24,423.58
7,597.00
33,390.75
21,588.34
7,164.00
5,278.92
7,943.58
5,349.00
2,484.00
4,638.97
2,866.00
5,349.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234599
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

สาขา
เตาปูน
นครนายก
นครนายก
ราชบุรี
งามวงศ์วาน
ศรีย่าน
ราชบุรี
กาญจนบุรี
บางเขน
เตาปูน
ปทุมธานี
สุราษฎร์ธานี
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
ถนนจันทน์
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.ช.กช.
รร.พธ.พธ.ทบ.
รร.ส.สส.
ร้อย ช.ซบร.หนัก
ร้อย ลว.ไกล 9
วศ.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
สตน.ทบ.
สบ.ทบ.
สส.
รวม 51 หน่วย

วันที่เช็ค : 23 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
4,988.00
200.00
200.00
10,984.00
49.50
2,274.00
3,134.04
350.36
2,210.00
5,102.00
1,629.00
8,516.38
2,675.00
185.28
1,270.57
2,842.00
1,721.00
10,325.96
285,566.41

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234599
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
เตาปูน
ปัตตานี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
สุรินทร์
ลพบุรี
ลพบุรี
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ขว.ทบ.
ป.71 พัน.712
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
ศฝยว.ทบ.
ส.พัน.35 นสศ.
สถานพักฟื้น
สลก.ทบ.
รวม 13 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 23 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
317,790.79
186,163.28
120,000.00
517,428.56
69,480.73
204,669.45
104,847.23
194,462.15
47,281.71
446,867.59
60,000.00
150,000.00
76,280.45
2,495,271.94
21,318,296.02

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234599
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.ต. วิเชียร เขียวรี
ร.ต. ฉัตรกฤด ปานรักเพื#อน
ส.อ. ธนากรณ์ บุญกาญจน์
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ รอดทุกข์
ร.ต.ประทุม ทองสัมฤทธิD
ร.ต. นิติ ศรี สุภาพ
ร.ต. วิชยั นิ#มดิษฐ์
ร.ต. เกรี ยงไกร วงษ์นอ้ ย
ร.ต. สุรพงค์ เกษสําโรง
ร.ต. รังสรรค์ เลิศสุภาผล
ร.ต. ประจบ ด้วงกลํ#า
ร.ต. ประสาร ปลืHมจิต
จ.ส.อ. สวัสดิD ทิมเม่น
จ.ส.อ. กมล ศิริเดช
จ.ส.อ. นภดล วนกลาง
จ.ส.อ. ทองสุข ล่องลอย
จ.ส.อ. สุเทพ กาญจนลักษณ์
จ.ส.อ. บัณฑิตย์ พุสิงห์
จ.ส.อ. สุชาติ โนรี วงศ์
จ.ส.อ. ถนอม ศึกษา
จ.ส.อ. ไพทูร วงษ์นิกร
ร.ท. วรยุทธ เพ็งยิมH
ร.ท. ธีรภัทร ดาราแสน
ร.ต. ภิญโญ แดงขุนวัง
ร.ต. มาโนช เด็ดแก้ว
ร.ต.วิรัญ สุขวัฒน์
ร.ต. อมร มัน# แก้ว
ร.ต. จําลอง เมฆโพธิD
จ.ส.อ. ศิลป์ ชัย แก้วเมือง
จ.ส.อ. ศรี เคน ทิพย์รักษ์
จ.ส.อ. ยศวัต ทองมีมา
จ.ส.อ. พิพฒั น์ ด้วงโต
จ.ส.อ. สมบัติ มีบุญนาค

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09138-70
001-100-2004-12318-61
001-100-2013-00242-08
001-100-2004-01808-52
001-100-2004-01057-72
001-100-2004-01626-89
001-100-2004-01627-31
001-100-2004-02121-15
001-100-2004-05789-05
001-100-2004-05952-94
001-100-2004-09290-66
001-100-2004-09426-50
001-100-2004-03325-07
001-100-2004-03577-73
001-100-2004-07104-86
001-100-2004-08152-59
001-100-2004-02516-00
001-100-2004-06062-35
001-100-2004-09554-50
001-100-2004-10423-55
001-100-2004-10548-46
001-100-2004-00954-57
001-100-2004-09103-69
001-100-2004-03122-02
001-100-2004-04826-80
001-100-2004-07261-86
001-100-2004-08760-10
001-100-2004-09103-14
001-100-2004-03117-99
001-100-2004-06779-05
001-100-2004-08312-11
001-100-2004-09937-33
001-100-2004-11477-20

กส.ทบ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.51
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104

จํานวนเงิน
46,117.49
99,728.90
15,849.68
87,807.41
92,040.81
254,035.31
158,472.66
149,392.01
268,514.77
110,593.62
155,589.15
226,752.29
238,753.83
131,091.57
129,260.05
71,362.16
48,731.88
5,193.00
174,509.06
106,833.12
168,835.72
185,537.01
267,374.63
59,607.03
11,867.59
66,514.17
169,196.39
294,989.03
75,549.29
31,661.10
62,344.78
162,572.42
10,853.34

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234599
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. ประชัน ชวนมา
จ.ส.อ. เผียน คําเด่นเหล็ก
ร.ท. ประยงค์ บุญทศ
ร.ท.สุวรรณ์ ปลืHมสุข
ร.ท.ณรงค์ ศรี อาํ ไพ
ร.ท. วิชยั ศรี ชมภู
ร.ต. บังอาจ เนตรนิล
ร.ต. อุกฤษณ์ สุวรรณภาพทอง
จ.ส.อ. เลียบ ทรัพย์สายทอง
จ.ส.อ. ขจร กองศิริ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิD โตสูง
จ.ส.อ. ไพโรจน์ สิ งห์ป้อม
ร.ต. ไชยวัฒน์ ภาจะนนท์
ร.ต. อัครเดช ตันสุหชั (อ.)
ร.ต. เผด็จ ทิพย์นวล
จ.ส.อ. ยุพราช จันทร์เพ็ญ
จ.ส.อ. มานัส เลิศคําฟู
จ.ส.อ. ประสิ ทธิD เชืHอสะอาด
จ.ส.อ. กชศักดิD ปล้องนาค
จ.ส.อ. เลอร์สนั ต์ วัฒนกุล
จ.ส.อ. สุทิน โพธิเจริ ญ
ร.ต. สมาน สุทธิประภา
ร.ต. ธนกร พงษ์ศิริ
พ.ท.หญิง เฉลา แสงสว่าง
ร.ท. มานพ ศรี เกษ
ร.ท. อําพน สุทศั น์
ร.ท. ประจวบ สิ งห์คง
ร.ท. รณรงค์ นนทะมา
จ.ส.อ. อุดร ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. สุรัตน์ ดวงดี
จ.ส.อ. สุนทร เกตุเจริ ญ
จ.ส.อ. สายหยุด มัง# คัง#
จ.ส.อ. วินยั คล้ายจําแลง

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11825-65
001-100-2004-12591-31
001-100-2004-00114-91
001-100-2004-02626-42
001-100-2004-11062-64
001-100-2004-11888-42
001-100-2004-02851-39
001-100-2004-09978-54
001-100-2004-01044-36
001-100-2004-02065-03
001-100-2004-07158-61
001-100-2004-08552-84
001-100-2004-11948-70
001-100-2004-09188-02
001-100-2004-11305-99
001-100-2004-01865-46
001-100-2004-03265-51
001-100-2004-05643-73
001-100-2004-08276-70
001-100-2004-09452-68
001-100-2004-13067-85
001-100-2004-01107-10
001-100-2004-11088-19
001-100-2004-05292-73
001-100-2004-06290-41
001-100-2004-09405-64
001-100-2004-11869-69
001-100-2004-02188-09
001-100-2004-09974-74
001-100-2004-03202-01
001-100-2004-05962-66
001-100-2004-09495-38
001-100-2004-10334-18

ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พบ.
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.4
พล.ร.5
พล.ร.5
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41

จํานวนเงิน
22,604.76
129,392.87
298,294.14
119,526.49
83,394.96
164,820.48
283,744.34
270,280.61
84,605.40
129,241.21
142,560.13
105,239.95
135,142.26
145,271.02
15,947.58
226,669.86
16,616.86
2,637.74
175,882.57
37,758.54
91,370.92
77,555.31
25,325.10
63,110.25
264,373.49
71,414.41
173,102.90
380,466.78
212,699.18
50,472.90
80,327.42
58,163.20
233,238.43

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234599
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
พ.ท. ดําริ ห์ ชาลี
พ.ต. ธราพงษ์ ดวงกลาง
พ.ต.พิทกั ษ์ ราญมีชยั
พ.ต. สันธาน จุลศักดิDเมธี
ร.ท. สนัน# ไชยสงคราม
ร.ท. ปรี ชา ประทุมแก้ว
ร.ท. ประดุง พาสูงเนิน
ร.ต. กิตติพงษ์ กําลังทวี
จ.ส.อ.บุญชม ศรี ลาศักดิD
จ.ส.อ. วีระ ชาอินทร์(อ.)
จ.ส.อ. สุขมุ ทองนาค
จ.ส.อ. ยุทธศิลป์ จันทร
จ.ส.อ. ณรงค์ ยวงเพชร
จ.ส.อ. วิชา สุรภา
ร.ท. ไพบูลย์ หาญสันเทียะ
พ.อ. วิจิน แย้มจัน#
ร.ต. ทรงโปรด งามสมทรง
จ.ส.ต. สุริยนั สพานหล้า
ร.อ. สรร พลหาญ
ร.อ. ประสิ ทธิD ชมผล
ร.ท. ประสงค์ สายแวว
ร.ท. อนุฤทธิD พากโพธิD
ร.ต. ทองใบ เบ้าดูลา
ร.ต. วิทยา มิชารี
ร.ต. สมชาย กันตรง
จ.ส.อ. หัส พันธ์สุวรรณ
จ.ส.อ. สรศักดิD วิลาจันทร์
จ.ส.อ. บัณฑิต อุ่นคํา
จ.ส.อ. ประจักร ใจเอืHอ
จ.ส.อ. บัวหลัน สมสูง
จ.ส.อ. มณเทียร จําปาทอง
จ.ส.อ. สว่าง ประชุมวงศ์
จ.ส.อ. ถาวร พาผล(อ.)

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05062-18
001-100-2004-03229-26
001-100-2004-04113-45
001-100-2004-04640-82
001-100-2004-05052-91
001-100-2004-10844-49
001-100-2004-12864-54
001-100-2004-07821-55
001-100-2004-00076-29
001-100-2004-04297-42
001-100-2004-04364-69
001-100-2004-05432-82
001-100-2004-05548-26
001-100-2004-07238-97
001-100-2004-06051-11
001-100-2004-03588-51
001-100-2004-01958-09
001-100-2011-00253-33
001-100-2004-00923-80
001-100-2004-04546-50
001-100-2004-02863-96
001-100-2004-10924-11
001-100-2004-07506-79
001-100-2004-12187-63
001-100-2004-12921-36
001-100-2004-01393-53
001-100-2004-02028-53
001-100-2004-02701-64
001-100-2004-02818-87
001-100-2004-05067-40
001-100-2004-05527-12
001-100-2004-08737-49
001-100-2004-09069-95

พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.5 พัน.20 รอ.
มทบ.14
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1

จํานวนเงิน
354,226.05
281,882.44
164,622.16
195,170.59
19,847.85
49,443.02
34,635.55
391,513.22
91,885.83
40,855.69
31,803.57
10,827.64
34,882.45
38,329.05
364,728.05
94,948.57
158,475.01
3,208.01
46,945.29
218,614.74
280,857.85
93,939.52
271,952.70
90,685.32
182,897.61
63,278.21
119,630.40
94,613.46
117,601.70
93,715.34
12,995.67
557,972.63
65,964.45

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234599
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิD คชมิตร
จ.ส.อ. ศักดิDณรงค์ วงศาสนธิD(อ.)
จ.ส.อ. ประหยัด บรรชิต
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิD หนุนภักดี
ร.ต. ปรี ชา คณะคุณ
ร.ต. อลงกรณ์ ฉวีรักษ์
ร.ท. อาจินต์ เกิดกุญชร
จ.ส.อ.โป๊ ะ ทรัพย์ประเสริ ฐ
พ.ต. จรัญ โนนดี
พ.ต. จิระ ธนะศรี
ร.ต. สุเทพ ก่อศิลป์
จ.ส.อ. ธวัช ไล้เลิศ
ร.ท. วีระพัฒน์ อุ่นมี
ร.ท. สมพงษ์ สุขวัฒนา
จ.ส.อ. สมยศ ศรี ไพสนธิD
พ.อ.(พิเศษ) โชคชัย เกษจํารัส
พ.ท.ลิดร โก้กระโทก
พล.อ. พัฒนา มาตร์มงคล
พล.ต. เกรี ยงไกร อิทธิเดชารณ
พ.ท. จงกล ญาณมงคลศิลป์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-11146-34
001-100-2004-11307-66
001-100-2004-12663-71
001-100-2004-04622-79
001-100-2004-09944-59
001-100-2004-10131-22
001-100-2004-01749-85
001-100-2004-03116-74
001-100-2004-01428-43
001-100-2004-07828-09
001-100-2004-08076-76
001-100-2004-02491-00
001-100-2004-00678-16
001-100-2004-08274-85
001-100-2004-11431-04
001-100-2004-08138-26
001-100-2004-00395-21
001-100-2004-04913-50
001-100-2004-02094-12
001-100-2004-08422-35

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61
หน่วย

ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ว.
สพธ.
สพธ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 119 ราย

จํานวนเงิน
271,580.30
96,929.28
111,514.89
5,490.58
262,826.50
108,474.88
159,001.10
150,988.10
56,177.31
206,825.75
39,098.13
34,121.38
121,239.43
411,107.77
377,270.90
169,735.16
203,734.72
1,686,376.14
158,810.12
724,422.26
18,537,457.67

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234599
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. สุเวช ประดิษฐวงค์
ส.อ.หญิง อรวรรณ ศรี สวัสดิD
ร.ต. ถนอม อินทรบุตร
ส.อ. พนมพร นวลใส
พ.อ.(พิเศษ) สุทธิพงษ์ พรหมสวัสดิD
พ.อ.(พิเศษ)หญิง เติมสุข กูรประวัติ
ร.อ. ระพีพฒั น์ สังขกนิษฐ์
จ.ส.อ.หญิง วีระยา ติยะโคตร
พ.ต. อาคม ทองพวง
พ.ท. ฉลอง มีวรรณี
ร.ต. ชาตรี วัดบัว
ร.ต. นิรันดร์ ศรี แสง
ร.ต. สุรวัศ สวัสดี
จ.ส.อ. ปั ญญา ภู่เหมาะ
จ.ส.ท. เนรมิต ศรี สุทธิวงศ์
ส.อ. ประสบโชค คมกรด
ส.อ. บุญเชิด น้อยเมือง
พ.ต. พรเทพ ศรี ประจันต์
ส.อ. ชัยณรงค์ ยอดชลูด
พ.อ. ประสิ ทธิD โกสี นาม
จ.ส.อ. สมชาย ใจบุญ
จ.ส.อ. ชูชาติ ธิยานัน
จ.ส.ต. ทรงพล ทองทัพ
ร.ท. ยศชัย คําจีน
ร.ต. อุดมศักดิD บรรเด็จ
ร.ต. นภดล ตนะศุภผล
จ.ส.อ. วันชัย อุปนันท์ชยั
พ.ต. วิรัตน์ เทพสุรินทร์
ส.อ. กิตติศกั ดิD รัตนวรรณ
จ.ส.อ. อดุลย์ จันต่อ
จ.ส.อ. ชาญชัย อินทร์บุญ
จ.ส.ท. บุญเพ็ง ชูไทย
ส.อ. สมชาย พรมแสง

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-01437-25
001-101-2014-00480-48
001-101-2012-00054-43
001-101-2017-00300-46
001-101-2008-00493-47
001-101-2007-00654-16
001-101-2014-00479-97
001-101-2005-00655-88
001-101-2016-00278-21
001-101-2011-00177-86
001-101-2006-00634-82
001-101-2017-00300-37
001-101-2017-00295-63
001-101-2017-00302-95
001-101-2014-00479-88
001-101-2017-00296-15
001-101-2011-00401-73
001-101-2008-00358-49
001-101-2005-00837-51
001-101-2010-00123-75
001-101-2008-00541-45
001-101-2015-00118-85
001-101-2017-00061-55
001-101-2009-00327-53
001-101-2006-00055-85
001-101-2006-00097-58
001-101-2008-00107-16
001-101-2005-00114-08
001-101-2007-00909-99
001-101-2005-01148-48
001-101-2012-00224-22
001-101-2017-00301-16
001-101-2008-00025-59

กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กช.
กช.
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กรม ทพ.45
ขส.ทบ.
ช.21
ช.21
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.51
ช.พัน.51
บ.จทบ.น.น.
บ.จทบ.ส.ฏ.
บ.จทบ.ส.ร.
บ.มทบ.14
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.11 มทบ.11

จํานวนเงิน
70.29
22.06
36.63
1,396.00
4,776.00
28.76
33.11
54.91
6,686.00
3,935.00
2,675.00
2,866.00
200.00
2,675.00
13.78
1,582.36
2,559.57
8,138.00
1,552.00
3,256.00
2,388.00
698.00
2,293.00
3,821.00
7,009.00
2,171.00
47.74
39.52
1,628.00
1,861.00
3,821.00
1,861.00
1,163.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234599
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
พล.อส. อนุวตั ร คํางาม
จ.ส.อ. ปกรณ์ ประทุมแก้ว
พ.ท. ชาญชัย เหรี ยญจู
พ.อ.ศุภชัย พจนะศิลป
พ.ท. จําลอง ฤกษ์วธิ ี
พ.ท.หญิง อุดมรัตน์ เหล่าวัฒนา
พ.ท.หญิง จันทร์ทิรา ชูศกั ดิD
พ.ต. บรรจง จิรพัฒนาภรณ์
ร.ท. เพชรรัตน์ แสงวิเศษ
จ.ส.อ. กานดิศ ไทยภักดี
จ.ส.ท. ธนพัฒน์ พริH งสกุล
ส.อ. ไพฑูรย์ ภู่เขียว
พล.ต วสันต์ ทัพวงศ์
พ.อ. สมเด็จ พวงผกา
ร.อ. ศุภโชค กาญจนสุขเมฆิน
จ.ส.อ. ทศพร ธรรมมา
จ.ส.อ. หัสดิน คชเสนี
จ.ส.อ. ณรงค์ มีทรัพย์
จ.ส.อ. ศราวุฒิ คนอยู่
จ.ส.อ. อภิเลปน์ อัมพวะศิริ
จ.ส.ท. ฉลอง นาต๊ะ
ส.อ. วัชระ ศรี ชยั วาลย์
ส.อ. วันชนะ เขียวพรม
พ.อ.(พิเศษ) ดุษิต ปุระเสาร์
พ.อ.(พิเศษ) รุ ศมนตรี จิณเสน
พ.ต. สุทธิศกั ดิD วงษ์ยอด
ร.ท. เอกชัย ยานา
ร.ต. ประทีป สมจิตต์
จ.ส.อ. ณัฐพล หมื#นหาญ
จ.ส.อ. สมาน ใบยา
จ.ส.อ. ร่ มเกล้า กมลธง
ส.อ. โชดก สุนทรเมือง
พล.อส. พรทวีวฒั น์ คํานันท์

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00293-96
001-101-2017-00298-73
001-101-2006-00911-20
001-101-2006-00914-21
001-101-2014-00477-57
001-101-2005-00546-07
001-101-2016-00354-59
001-101-2012-00156-17
001-101-2017-00283-79
001-101-2007-00414-25
001-101-2009-00033-99
001-101-2012-00397-23
001-101-2008-00325-69
001-101-2005-00424-80
001-101-2008-00541-90
001-101-2009-00314-80
001-101-2010-00095-02
001-101-2012-00415-51
001-101-2017-00248-05
001-101-2017-00262-92
001-101-2008-00611-36
001-101-2012-00421-70
001-101-2014-00472-98
001-101-2005-00924-67
001-101-2012-00151-21
001-101-2005-00473-06
001-101-2017-00298-55
001-101-2013-00278-24
001-101-2010-00301-68
001-101-2012-00477-86
001-101-2017-00298-64
001-101-2016-00206-42
001-101-2007-00658-69

พัน.สห.11 มทบ.11
ม.2 พัน.15
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
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.)
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
1,911.00
1,280.00
4,652.00
2,000.00
8.45
1,200.00
1,911.00
3,800.00
400.00
2,503.00
4,833.00
2,980.00
24,423.58
7,597.00
7,880.00
3,729.48
3,630.00
2,484.00
8,568.00
2,180.87
2,345.40
2,293.00
280.00
25.34
10,854.00
3,878.00
1,745.00
200.00
100.00
100.00
2,102.00
100.00
2,484.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234599
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
พ.ต. พัชรพงศ์ ศิริรัตนานุกลู
จ.ส.อ. นิรุตต์ ยอดวงศ์
พ.อ.(พิเศษ) กล้าณรงค์ ไพรี พา่ ยฤทธิเดช
จ.ส.อ. ปรี ชา ปานสมุทร
จ.ส.อ. รัฐภูมิ วงค์ศิริ
ส.อ. สนธสิ ทธิD อุ่นแก้ว
ส.ท. ณัฐพล บรรหาร
ส.ต. อภิชาติ เนตรแสงศรี
จ.ส.อ. วิทยา รัตนสันติ
จ.ส.ต. ณรงค์ รักขัน
ร.ต. ชายชล กมลรัตน์
จ.ส.ต. เอกสิ ทธิD ศรี วเิ ศษ
ส.อ. ดาวทรงกลด มัยขุนทด
ส.อ. สดาวุฒิ พลภา
พ.ต. สายชล อินตรา
จ.ส.อ. ณัฐพล โชติธรรม
จ.ส.อ. สิ ริอนันต์ คลังสุวรรณ
ส.อ. ณัฐพล น้อมระวี
ร.ต. อํานาจ พันแสน
จ.ส.ต. อมรฤทธิD ทูลประสม
พ.ต.สว่างพงษ์ จันทมาลา
จ.ส.อ. สุรัตน์ ชัยลาด
จ.ส.อ. พรวิวฒั น์ ไร่ เจริ ญ
ส.อ. คํารณ พงษ์สุข
ร.ท. มนูน สายเพชร
จ.ส.อ. ชัชชล ชํานาญวงษ์
จ.ส.อ. ชนะภัย โพธิDทอง
จ.ส.ท. ณเรศ ธนบัตร
จ.ส.ต. คํารนท์ พรมบุตร
พ.ท.หญิง นํHามนตร์ ศิริมาศ
ส.อ. คารมณ์ ลอแท
จ.ส.อ. สุรศักดิD ด้วงโต
จ.ส.อ. วิสูตร เกษมสถาพร

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2017-00305-05
001-101-2017-00305-14
001-101-2005-01327-65
001-101-2006-00035-32
001-101-2017-00308-79
001-101-2017-00308-88
001-101-2014-00176-31
001-101-2016-00410-98
001-101-2014-00226-24
001-101-2007-00755-83
001-101-2006-00141-21
001-101-2014-00064-95
001-101-2008-00777-57
001-101-2015-00272-02
001-101-2009-00031-86
001-101-2017-00302-68
001-101-2017-00229-77
001-101-2017-00298-46
001-101-2012-00004-57
001-101-2005-00304-03
001-101-2008-00569-58
001-101-2012-00418-89
001-101-2017-00300-19
001-101-2018-00001-14
001-101-2005-01363-45
001-101-2009-00190-08
001-101-2012-00440-26
001-101-2014-00478-18
001-101-2014-00478-90
001-101-2017-00298-82
001-101-2014-00337-63
001-101-2006-00515-57
001-101-2012-00157-14

มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.112 พัน.1
ร.17
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.พธ.พธ.ทบ.
รร.ส.สส.
ร้อย ช.ซบร.หนัก
ร้อย ช.ซบร.หนัก
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
วศ.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
4,776.00
2,388.00
5,278.92
3,572.00
1,103.00
1,911.00
1,031.50
326.08
5,349.00
2,484.00
18.24
4,585.00
35.73
2,866.00
5,349.00
4,988.00
200.00
200.00
4,776.00
6,208.00
49.50
2,274.00
1,911.00
1,223.04
69.72
69.90
70.49
69.76
70.49
2,210.00
5,102.00
1,163.00
466.00

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234599
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ชื#อบัญชี
ร.ต. ณรงฤทธิD พริ กบางงอน
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ความหมัน#
จ.ส.อ. หัตถชัย เกตุกาํ พล
จ.ส.อ. หัตถชัย เกตุกาํ พล
ส.อ. ศิริศิลป์ ศรี อุไร
พ.ต. ยุทธพงษ์ เขื#อนพันธุ์
ร.ต. นํHามนต์ เหมาะสิ งห์
จ.ส.อ. สันติ ตระกูลมีชยั
จ.ส.อ. ไกรทอง คําจันทร์
ร.ต. ฉลอง ศรี ลาอ่อน
ร.ต. สุทธินนั บุญทรัพย์
พ.ต. กฤตพันธ์ เชิงชาญฤทธา
จ.ส.อ. อรุ ณ ลูกนก
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ปิ ยะพร วามะสิ งห์
จ.ส.อ. รณชัย โมกข์กระแสร์
จ.ส.อ. สิ ทธิพงค์ กาบเกษร
จ.ส.อ. หงส์ เย็นเพ็ชร
จ.ส.อ. บุญส่ง แสนสน
จ.ส.อ. เสรี โกมลรัตน์
จ.ส.อ. สมศักดิD ศิริการ

เลขที#บญั ชี
001-101-2017-00007-62
001-101-2008-00665-02
001-101-2017-00304-08
001-101-2017-00304-08
001-101-2014-00466-15
001-101-2017-00300-73
001-101-2004-00438-42
001-101-2008-00165-25
001-101-2014-00478-27
001-101-2004-00477-32
001-101-2017-00255-49
001-101-2015-00113-80
001-101-2014-00093-13
001-101-2007-00821-58
001-101-2005-01371-86
001-101-2005-01231-47
001-101-2007-00227-03
001-101-2008-00600-76
001-101-2009-00361-57
001-101-2017-00301-07

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61
หน่วย

ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ส.1พัน.101
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
ส.พัน.1 พล.1 รอ.
สตน.ทบ.
สตน.ทบ.
สบ.ทบ.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
รวม เงินฝากเกิน 119 ราย

จํานวนเงิน
4,776.00
114.99
0.09
1,676.30
1,949.00
2,675.00
61.76
61.76
61.76
70.57
1,200.00
1,911.00
931.00
1,721.00
3,129.60
4,776.00
42.60
136.86
69.90
2,171.00
285,566.41

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234599
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื#อบัญชี
พ.ท. อดุลย์ ใจสุข
จ.ส.อ. ธนะชัย คําอ่อนดี
จ.ส.อ. พินิจ ชวลิต
ร.ต. ปราโมทย์ วีระพล
ร.ท. สุวฒั น์ชยั ทองรักษ์
ร.ท. ชยพร ธนารักษ์
ร.ท. ธงชัย นุชอุดม
ร.ต. อนุลกั ษณ์ พันธ์ดี
จ.ส.อ. สุรัตน์ คุม้ นิล
จ.ส.อ. ฐกฤต จันทรานสรณ์
จ.ส.ท. สายรุ ้ง เพชรใจศักดิD
จ.ส.อ. สุวชิ าน บุญญาปุณณัง
พ.ท. วินยั ปั ญญาหอม
จ.ส.อ. ศุภรักษ์ อดทน
จ.ส.อ. นพพร จันดาประดิษฐ์
จ.ส.อ. อิทธิพล สุตพรหม
จ.ส.อ. สําราญ ท้าวศิริกลุ
จ.ส.อ. สมาน ชมชื#น
ร.ต. มะนัด พุมมา
จ.ส.อ. เฉลิมพร เกตุสุวรรณ์
จ.ส.อ. บุญเลิศ คงแสง

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 23 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00033-32
001-300-2018-00033-41
001-300-2018-00034-11
001-300-2018-00033-50
001-300-2018-00035-18
001-300-2018-00035-27
001-300-2018-00035-36
001-300-2018-00035-09
001-300-2018-00035-45
001-300-2018-00034-75
001-300-2018-00034-84
001-300-2018-00033-78
001-300-2018-00033-87
001-300-2018-00034-93
001-300-2018-00034-39
001-300-2018-00034-48
001-300-2018-00034-57
001-300-2018-00034-66
001-300-2018-00034-02
001-300-2018-00033-96
001-300-2018-00033-69

ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ป.71 พัน.712
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ส.พัน.35 นสศ.
สถานพักฟืH น
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 21 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234599 259 ราย
รวมสัง# จ่ายทัHงหมด 259 ราย

จํานวนเงิน
200,672.02
117,118.77
186,163.28
120,000.00
44,782.73
118,765.94
292,040.93
61,838.96
69,480.73
104,669.45
100,000.00
104,847.23
194,462.15
47,281.71
97,867.59
200,000.00
80,000.00
69,000.00
60,000.00
150,000.00
76,280.45
2,495,271.94
21,318,296.02
21,318,296.02

