หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25122561
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
กองบัญชาการกองทัพบก
เลย
ฮอด
เสนานิคม
พนัสนิคม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปราจีนบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พนัสนิคม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เชียงใหม่
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
เลย
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
นครนายก
ปราจีนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ชุมพร
เชียงใหม่
แพร่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กรม ทพ.21
กรม ทพ.36
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
บชร.1
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.พัน.7 พล.ร.7
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.2
พัน.สห.12
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.33
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รร.กส.กส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.พ.ร.

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
16,987.83
5,294.12
2,072.40
12,804.20
8,887.59
5,803.62
1,489.00
1,911.00
8,527.21
19,785.00
10,700.30
9,418.00
1,911.00
17,623.73
22,311.00
28,021.75
3,357.18
2,293.00
2,293.00
4,428.00
5,915.00
2,827.00
4,960.00
7,129.17
1,911.00
4,550.62
10,915.00
10,344.10
8,559.00
8,310.00
13,954.00
5,607.00
6,877.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25122561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รวม 33 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
277,777.82

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25122561
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
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
สระแก้ว
สระแก้ว
ราชบุรี
กาญจนบุรี
แจ้งวัฒนะ
พิษณุโลก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
ปากช่อง
ราชบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
ย่อยถนนสรงประภา
ทุ่งสง
พิษณุโลก
ชุมพร
ลพบุรี
พะเยา
แจ้งวัฒนะ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กคช.กช.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กช.
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กวก.กช.
กสษ.1 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ร.4
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทน.1
ทน.1
ทน.1
นปอ.
บชร.4
ป.4
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.711
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
47,429.45
85,540.83
101,099.19
179,890.81
69,665.59
110,036.61
57,000.00
100,000.00
156,356.78
131,194.10
45,627.56
66,018.59
73,084.13
100,000.00
270,000.00
41,844.73
50,257.70
121,202.71
141,994.14
40,000.00
73,286.83
70,478.47
111,333.20
57,394.14
57,583.18
140,000.00
49,013.79
320,177.17
126,000.00
36,000.00
220,819.51
237,000.00
30,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25122561
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
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สนามเป้า
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
คลองปาง
ราชบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ปราณบุรี
สนามเสือป่า
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
นครพนม
อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.3
พล.ร.9
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.8
พัน.สห.31
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.6 พัน.21
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
95,028.96
139,407.28
53,868.87
179,325.67
78,020.25
114,000.00
42,970.63
157,941.40
30,000.00
40,532.22
58,000.00
30,997.99
83,505.28
133,000.00
190,000.00
208,873.25
190,819.13
131,977.88
100,000.00
312,854.16
100,000.00
168,000.00
221,925.34
127,245.36
140,000.00
180,288.65
63,971.37
100,000.00
176,263.62
72,702.39
108,228.35
66,851.65
274,755.28

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25122561
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
เพชรบูรณ์
งามวงศ์วาน
สํานักราชดําเนิน
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
เพชรบุรี
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
นราธิวาส
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
สุรินทร์
นครพนม
นครพนม
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สตูล
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ชุมแพ
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
นครนายก
เตาปูน
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ยย.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.151 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.3
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.6 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.3
ร.9 พัน.2
รพศ.4
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รร.จปร.
ศคย.ทบ.
ศม.

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
21,198.72
490,336.13
65,613.30
150,000.00
182,968.21
154,000.00
79,733.06
100,000.00
90,000.00
56,400.23
210,713.08
113,000.00
30,000.00
53,255.80
180,000.00
140,852.76
109,395.26
120,000.00
84,091.32
105,611.78
155,018.00
150,000.00
100,000.00
72,460.09
167,053.86
100,000.00
201,661.10
134,321.40
29,000.00
66,198.47
31,753.75
440,891.49
86,968.46

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25122561
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

สาขา
สระบุรี
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
กระทุ่มแบน
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ถนนพิบูลสงคราม
เพชรบุรี
ภูเก็ต
ยโสธร
ราชบุรี
สงขลา
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี
อํานาจเจริญ
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
อยุธยา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศม.
ศร.พัน.1
ศศท.
ศศท.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ส.1
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.ย.
สธน.ทบ.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
รวม 128 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
120,000.00
26,000.00
7,000.00
156,654.52
39,167.61
160,000.00
300,000.00
134,079.62
190,639.86
53,025.66
130,000.00
76,540.96
190,630.04
104,251.91
52,899.10
43,002.44
49,305.95
69,101.09
175,791.34
467,049.73
159,685.26
150,528.13
177,511.83
231,562.03
340,718.10
252,727.51
70,000.00
23,150.65
82,957.44
15,995,161.24

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขา
นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรี
พะเยา
พิษณุโลก
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
กระทุ่มแบน
ทุ่งสง
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
ปัตตานี
ปราณบุรี
งามวงศ์วาน
ศรีย่าน
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.4
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.พ.ย.
บ.จทบ.พ.ล.
บ.จทบ.ร.บ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.14
บ.มทบ.21
บ.มทบ.22
พัน.พัฒนา 3
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.สบร.24 บชร.4
มทบ.24
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.13
ร.153 พัน.1
รร.นส.ทบ.
รร.พธ.พธ.ทบ.
วทบ.
สห.ทบ.
รวม 20 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 25 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
1,380.00
1,550.00
190.86
1,103.86
1,518.00
473.86
1,050.00
700.00
2,011.00
484.00
792.00
476.86
950.00
1,914.00
1,000.00
819.00
1,071.00
283.86
70,815.00
880.00
89,463.30
16,362,402.36

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25122561
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

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

ร.ท. ยงยุทธ ตันเสี ยงสม
จ.ส.ท.สมเดช กุลฑลรัตน์
จ.ส.อ. ปราโมทย์ เรื องจุย้
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ ขาวสุก
จ.ส.อ.หญิง อัฑฒ์ษญาน์มาศ แย้มกระจ่าง
ส.ท. ภูริณฐั ตระกูลพุม่
ส.อ. อรรถสิ ทธิG พลนาคู
ส.อ. ศุภชัย สร้างแก้ว
ส.อ. เกียรติศกั ดิG พรหมมาวัน
ร.ท. บรรจง อัมพุธ
จ.ส.อ. ฤทธิเกียรติ จินาเดช
จ.ส.อ. ชลอ จิJมลิJม
ร.ต. ชาคริ ต ศรี สุวรรณ
ร.ต. วิสูตร รอตภัย
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิG ท่าไทย
จ.ส.อ. ชัยรัก งิดชัยภูมิ
จ.ส.อ. กุมสิ ริโชค ธนูทอง
พ.ต. สกล สุขปัJ น
พ.ต. สุทิน ทิรานุกลู
พ.ต ประชา คุม้ ภัย
ร.อ. ธนโชติ ปริ ญญาวาณิ ชย์
ร.ต. วิทูล ครองสระน้อย
จ.ส.อ. จิรศักดิG แสนทวี
จ.ส.อ. สรภัทธิG ประทุมพล
จ.ส.อ. วิชิต อ่างมัจฉา
ส.อ. ไตรสิ ทธิG ทํามิ
ร.ต. สมบัติ ลือพรม
จ.ส.อ. ไพโรจน์ มโนสมุทร
จ.ส.อ. วิชาญ มากต่าย
จ.ส.อ. ปาราเมศ ตาทอง
จ.ส.อ. พเยาว์ ขันโท
จ.ส.อ. เฉลิม ชื#นสว่าง
จ.ส.อ. สายัณ ไทยน้อย

001-101-2005-00171-83
001-101-2006-00155-82
001-101-2008-00497-72
001-101-2016-00380-85
001-101-2018-00250-89
001-101-2018-00250-98
001-101-2011-00186-97
001-101-2015-00014-17
001-101-2018-00234-16
001-101-2010-00446-84
001-101-2018-00249-01
001-101-2005-00502-85
001-101-2018-00220-64
001-101-2018-00220-73
001-101-2008-00579-93
001-101-2018-00217-19
001-101-2018-00217-28
001-101-2006-00330-10
001-101-2011-00202-58
001-101-2011-00268-36
001-101-2006-00767-87
001-101-2018-00234-61
001-101-2006-00983-45
001-101-2007-00797-10
001-101-2018-00234-98
001-101-2018-00253-99
001-101-2018-00234-43
001-101-2008-00067-04
001-101-2005-00028-80
001-101-2008-00052-55
001-101-2013-00362-39
001-101-2006-00982-93
001-101-2008-00192-67

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
กรม ทพ.36
กรม ทพ.36
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.พัน.7 พล.ร.7
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
2,512.00
80.30
4,203.00
5,171.00
4,122.74
898.79
40.12
2,866.00
2,388.00
25.40
2,047.00
700.00
5,000.00
3,200.00
1,745.00
300.00
1,859.20
5,158.00
698.00
2,980.00
51.59
2,827.00
34.38
43.01
2,872.83
26.40
1,489.00
1,911.00
1,286.21
3,821.00
3,420.00
4,394.00
3,018.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25122561
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
ร.ต. ประภาส สิ งห์อาจ
จ.ส.อ. จรัส แก้วหนองเสม็ด
จ.ส.ท. ราวี ทรวงคํา
จ.ส.อ. ณรงค์ ศรี สวัสดิG
พ.ต. ชัยพล รักษาพล
จ.ส.อ. วิวฒั น์ นามวงศ์
ร.ท. อัมพร โสภา
ร.ต. บุญศิลป์ ไชยวรรณ์
จ.ส.อ. ปรนัย หุนวงษ์
ส.อ.ยงยุทธ เทพศาสตรา
จ.ส.ต.อนันต์ พานศรี มหามาต
จ.ส.ท. จักรพงษ์ สี ใส
จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ คําเมือง
จ.ส.อ. สมบัติ สิ มอุด
ร.ต. สมพร พอกสนิท
จ.ส.อ. มานพ ถึงอินทร์
จ.ส.อ. บัญชา ซื#อสัตย์คมสัน
จ.ส.อ. ขวัญนคร เสาทองหลาง
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิG โพธิGทอง
จ.ส.อ. ธวัช ตุ่ยไชย
ร.ต. พนม ชูทอง
จ.ส.อ. แสวง รามสันเทียะ
จ.ส.อ. สุริยนต์ สายบัว
จ.ส.อ. สําราญ รัตนวงษ์
จ.ส.อ. เดชารัตน์ จําปา
พ.ต. สมศาสตร์ เครื อนวล
จ.ส.อ. เฉลิม กาบทอง
ร.ต. บุญธรรม แก้วมา
ร.ต.สมนึก ชุ่มใจ
จ.ส.อ. ณรงค์ ศุภลักษณ์
จ.ส.อ.ชาญพิสุทธิG วิเชียรเมธาภพ
ส.อ. รณยุทธ สงฆ์อุทก
ส.อ. พงศ์พินิจ สุยะ

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00267-10
001-101-2005-00730-46
001-101-2006-00649-68
001-101-2018-00249-47
001-101-2008-00507-69
001-101-2007-00430-89
001-101-2008-00640-36
001-101-2008-00018-06
001-101-2006-01051-95
001-101-2005-00200-26
001-101-2009-00360-78
001-101-2015-00058-39
001-101-2008-00748-48
001-101-2012-00406-86
001-101-2010-00468-95
001-101-2005-01142-55
001-101-2005-01142-73
001-101-2008-00180-55
001-101-2012-00402-97
001-101-2018-00253-80
001-101-2008-00826-43
001-101-2005-01038-33
001-101-2007-00799-05
001-101-2010-00205-78
001-101-2016-00388-72
001-101-2006-00132-74
001-101-2005-00601-49
001-101-2005-01289-48
001-101-2007-00831-66
001-101-2006-00510-34
001-101-2006-00886-67
001-101-2009-00221-09
001-101-2018-00249-74

พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.2
พัน.สร.2
พัน.สห.12
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33

จํานวนเงิน
3,821.00
2,656.00
2,094.00
3,802.00
4,566.00
1,911.00
1,911.00
41.56
1,163.00
1,107.74
5,521.00
3,897.00
1,911.00
5,731.00
3,248.00
2,999.00
50.21
3,630.00
1,911.00
54.52
2,500.00
11,079.00
3,822.00
2,808.00
2,102.00
6,686.00
4,776.00
3,248.00
1,600.00
6,832.00
100.00
3,416.75
1,163.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25122561
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. ณัฐพงศ์ นามวงค์พรหม
ร.อ. สาคร วงษ์สุรินทร์
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ ชาติมนตรี
จ.ส.อ. สุรวิทย์ ผลถวิล
จ.ส.ต. พิทกั ษ์ ปุ่ มแก้ว
ร.ต. ประวิทย์ ทาแดง
จ.ส.ต. คชาวุธ สามใจ
จ.ส.ต. ชรัญTู จันทร์กาวี
ร.ต. ประหยัด บุญมา
ร.ต. เทิดศักดิG พงษ์โสภณ
จ.ส.อ.หญิง พเยาว์ ทันมา
ร.ต. นิกร อุ่นนะ
จ.ส.อ. ภุชงค์ โชชัยชาญ
ส.อ. วัชรพงษ์ สุบิน
ร.อ. กิตติพนั ธุ์ มีอุดร
จ.ส.อ. คํานึง อํามหริ ด
ส.อ. สุภาพ นะวะศรี
ส.อ. ดนัย วงค์กา
จ.ส.อ. ประทีป พรมสาท
ร.อ. ดุสิต ทุมเกิด
พ.ต. บุญเลิศ ส่งศรี
ร.ท. พัลลภ โอริ ส
จ.ส.ท. ปรี ชา เชาวนะ
ส.ท. คณากร โรจนจันทร์
พ.อ.(พิเศษ) พรชัย นพรัตน์
จ.ส.อ. สมบัติ เทวรัตน์
จ.ส.อ. อนุวตั ิ สังข์ทอง
พ.ต. วันชัย สุวรรณสิ งห์
จ.ส.อ. ศิรพงศ์ แสงใส
พ.ต. สมหมาย บุญยงค์
จ.ส.ท.รัฐชีร์ พุทธิโรจน์ชนกุล
พ.ต. ประทิพย์ ไชยชนะ
จ.ส.อ. เอกชัย ไชยวัง

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00249-83
001-101-2014-00337-18
001-101-2015-00041-31
001-101-2018-00234-70
001-101-2010-00326-61
001-101-2008-00136-34
001-101-2012-00229-27
001-101-2018-00225-05
001-101-2006-00649-86
001-101-2008-00240-29
001-101-2012-00072-38
001-101-2008-00739-55
001-101-2018-00249-10
001-101-2016-00413-44
001-101-2018-00249-56
001-101-2010-00073-55
001-101-2007-00727-80
001-101-2005-00792-44
001-101-2008-00180-28
001-101-2014-00309-79
001-101-2018-00234-89
001-101-2011-00079-29
001-101-2005-00592-31
001-101-2018-00234-52
001-101-2012-00458-76
001-101-2005-00298-05
001-101-2008-00032-66
001-101-2012-00306-52
001-101-2008-00460-58
001-101-2009-00459-24
001-101-2010-00271-82
001-101-2012-00083-61
001-101-2006-00252-42

มทบ.33
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รร.กส.กส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.

จํานวนเงิน
200.00
300.00
0.18
3,057.00
2,293.00
2,293.00
2,102.00
2,326.00
3,821.00
2,094.00
2,827.00
2,866.00
698.00
1,396.00
1,911.00
3,111.00
2,107.17
1,911.00
4,550.62
2,931.00
2,484.00
3,489.00
1,911.00
100.00
5,540.00
2,808.00
1,996.10
3,821.00
4,738.00
5,731.00
2,579.00
13,954.00
791.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25122561
ลําดับ
100
101

ชื#อบัญชี
ส.อ. วีรภัทร ธนาภาทิวตั ถ์
พ.ต. เอกธนา คงกุลวัฒนะ

เลขที#บญั ชี
001-101-2018-00236-10
001-101-2008-00557-19

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61
หน่วย

สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.พ.ร.
รวม เงินฝากเกิน 101 ราย

จํานวนเงิน
4,816.00
6,877.00
277,777.82

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25122561
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.อ. ปุณณวิช กลิ#นนิรัญ
พ.อ. (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รุ ้งรัชร จันทร์ชม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภาคภูมิ สร้อยอากาศ
จ.ส.อ. วีระศักดิG ตันหลง
จ.ส.อ. สุทธี อังคณิ ต (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทศพล พลงาม
จ.ส.อ. อภิรักษ์ กอรัตน์
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ มัน# คง (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. องอาจ ศรี ภิรมย์
จ.ส.อ. สถาพร ศิริมา (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.อ. วิเศษเวโรจน์ วิเศษศรี (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เจษฎาพงษ์ ปาละกา (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ดํารงเกียรติ ผิวทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุริยา เธียรสุวภาพ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อรรถพล พรานเจริ ญ (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ทองแดง แก้วหะวงษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุชาติ สมบัติวงษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ตรี เทพ แววสายพิณ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สนิท อิ#มพูล (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ศุภชัย มากทองหลาง
จ.ส.อ. จาตุรงค์ จําปาวงษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สมคิด ดิฐจํานงค์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาญชัย ญาวงศ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ คําเนตร
จ.ส.อ. มนตรี สุวรรณศิลป์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ฐาปกรณ์ เกษกลิ#นหอม (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ท. สุวทิ ย์ รวยลาภ
พ.ท. สุชาติ สุปินตา
ร.ต. ยงยุทธ เนียมเปี ย (คํJาประกัน 1 ราย)
ร.อ. พุฒิเศรษฐ์ ตัJงเชยวิไล
ร.ต. ธงชัย แสงขาว
จ.ส.อ. วีระวัตร บุญศรี

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00893-23
001-300-2018-00902-31
001-300-2018-00899-61
001-300-2018-00893-05
001-300-2018-00893-14
001-300-2018-00890-59
001-300-2018-00892-26
001-300-2018-00893-32
001-300-2018-00898-00
001-300-2018-00895-72
001-300-2018-00898-82
001-300-2018-00897-49
001-300-2018-00901-34
001-300-2018-00887-22
001-300-2018-00897-85
001-300-2018-00898-55
001-300-2018-00887-04
001-300-2018-00891-83
001-300-2018-00900-19
001-300-2018-00901-61
001-300-2018-00891-56
001-300-2018-00892-62
001-300-2018-00894-66
001-300-2018-00889-08
001-300-2018-00890-22
001-300-2018-00903-01
001-300-2018-00902-86
001-300-2018-00892-44
001-300-2018-00887-59
001-300-2018-00902-59
001-300-2018-00899-70
001-300-2018-00888-65
001-300-2018-00895-63

กคช.กช.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กช.
กช.
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กวก.กช.
กสษ.1 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ร.4
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทน.1
ทน.1
ทน.1
นปอ.
บชร.4
ป.4
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.711

จํานวนเงิน
47,429.45
101,099.19
85,540.83
118,890.81
61,000.00
110,036.61
69,665.59
57,000.00
100,000.00
156,356.78
131,194.10
270,000.00
45,627.56
73,084.13
100,000.00
66,018.59
121,202.71
41,844.73
50,257.70
141,994.14
40,000.00
73,286.83
70,478.47
111,333.20
57,583.18
140,000.00
57,394.14
49,013.79
320,177.17
126,000.00
36,000.00
53,524.63
167,294.88

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25122561
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. นพดล พรหมเสน
จ.ส.อ. พิชาติ เมืองมูล
จ.ส.อ. ขวัญไชย ศรี สุทยะคุณ
ร.ต. เริ งชัย ว่านวัด (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤษฎา มามาก (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สวัสดิG ผ้างาม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุชาติ ไม้แก่นจันทร์
ร.ท. ปิ ติวชั ระ พาเจริ ญตะคุ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อมรฤทธิG ตรงประสิ ทธิG
ส.อ. นราธร เคียงสันเทียะ
จ.ส.อ. จําลอง ละหุ่ง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศุภกิจ พึ#งไทย
จ.ส.อ. ยุทธิศกั ดิG จริ ตงาม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศราวุฒิ เวชการ (คํJาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ท. ณัฐพล วิรัตน์คาํ เขียว (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. อัฏฐวัฒน์ เชาว์เกิดสว่าง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุริยะ อัฒจักร (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนดล ฝายสุธา (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เฉลิมพล งอสอน (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อิทธิชยั เชิงเทิน (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระชัย ทองประ
จ.ส.อ. นฤสรณ์ เผ่าต๊ะใจ
จ.ส.อ. ธีรพล นิลศรี (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คณิ ต แย้มพรชัย (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. มนตรา มาลีวตั ร (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. จักรพี เลี#ยมสมบัติ
ร.อ. วิศรุ ธ สามสี (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ประกิจ เล้าวงค์
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ธิราช
จ.ส.อ. ภราดร กาญจนอุดม
จ.ส.อ. ปิ ยะพล สระศรี สม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จีระศักดิG ภู่กนั (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จิระพงษ์ วงค์คาํ (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00890-68
001-300-2018-00890-77
001-300-2018-00897-12
001-300-2018-00893-50
001-300-2018-00901-89
001-300-2018-00894-57
001-300-2018-00894-84
001-300-2018-00891-38
001-300-2018-00892-35
001-300-2018-00883-15
001-300-2018-00891-65
001-300-2018-00887-40
001-300-2018-00900-00
001-300-2018-00897-30
001-300-2018-00889-26
001-300-2018-00886-98
001-300-2018-00888-01
001-300-2018-00892-71
001-300-2018-00890-04
001-300-2018-00890-13
001-300-2018-00887-68
001-300-2018-00894-02
001-300-2018-00894-11
001-300-2018-00893-96
001-300-2018-00896-24
001-300-2018-00896-33
001-300-2018-00896-06
001-300-2018-00894-93
001-300-2018-00895-81
001-300-2018-00896-15
001-300-2018-00896-42
001-300-2018-00898-46
001-300-2018-00891-74

ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.3
พล.ร.9
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.8
พัน.สห.31

จํานวนเงิน
100,000.00
137,000.00
30,000.00
139,407.28
95,028.96
53,868.87
179,325.67
114,000.00
78,020.25
42,970.63
157,941.40
30,000.00
40,532.22
58,000.00
30,997.99
190,000.00
83,505.28
133,000.00
65,549.92
143,323.33
190,819.13
10,000.00
100,000.00
21,977.88
127,010.99
265,800.27
100,000.00
47,053.89
94,914.35
168,000.00
100,000.00
127,245.36
140,000.00

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25122561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กฤชวรรต มูลจันทร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมชาย ชมเชย
จ.ส.อ. พรประเสริ ฐ เพราะดี
จ.ส.อ. วรพล ตะเภาพงษ์
จ.ส.อ. บุญเลิศ โพธิGพว่ ง
จ.ส.อ. ณรงค์ หับเผย (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดิGสุริยา พิมพ์บุญมา (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต.หญิง ชลทิพย์ สายงาม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิทยา ยืนสุข (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ศุภวัฒน์ ศรี สงค์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร เคีJยมก้อม
ร.ต.หญิง ศุภวรรณ แกแง้ว (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปั ญญา หิ รัญสุข (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุสรณ์ เทวะสิ ทธิG (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง นํJาผึJง จิตตะคาม (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง ศิริญญา หลักทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สัญญา แก้วนา
ร.ต. จําลอง รอดพวง
จ.ส.อ. ไพบูลย์ วรรณสิ นธุ์
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ศรี ชาดา
จ.ส.อ. วชิระ นาคอ่อน
จ.ส.ท. ธนะไชย เครื# องทิพย์
ร.ต. สัญญา พิศนอก
จ.ส.อ. นิคม วงษ์บุญธรรม
จ.ส.อ. สมบัติ ปิ# นแก้ว
จ.ส.ต. เฉลิมพงษ์ วะศรี
จ.ส.ท. เอกราช ศิริอกั ษร (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิG ศรี ชื#น
จ.ส.ต. สุรศักดิG ศิริเย็น
ส.อ. วุฒิพงษ์ พรมคง
ส.ต. ปกเกล้า คูเมือง
ส.ท. กรวิทย์ วรรณสิ นธุ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. โสภณ กระทุ่มแก้ว

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00894-20
001-300-2018-00899-25
001-300-2018-00893-41
001-300-2018-00895-09
001-300-2018-00893-87
001-300-2018-00896-51
001-300-2018-00901-98
001-300-2018-00897-58
001-300-2018-00897-67
001-300-2018-00897-76
001-300-2018-00901-25
001-300-2018-00885-55
001-300-2018-00885-64
001-300-2018-00885-73
001-300-2018-00885-82
001-300-2018-00885-91
001-300-2018-00892-80
001-300-2018-00895-27
001-300-2018-00895-90
001-300-2018-00888-29
001-300-2018-00888-47
001-300-2018-00888-38
001-300-2018-00892-53
001-300-2018-00897-94
001-300-2018-00888-83
001-300-2018-00888-92
001-300-2018-00889-35
001-300-2018-00890-86
001-300-2018-00890-95
001-300-2018-00891-10
001-300-2018-00891-01
001-300-2018-00896-60
001-300-2018-00887-77

ม.5 พัน.20 รอ.
ม.6 พัน.21
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ยศ.ทบ.
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.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.151 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.19 พัน.1

จํานวนเงิน
180,288.65
63,971.37
176,263.62
100,000.00
108,228.35
72,702.39
66,851.65
94,050.30
120,449.18
60,255.80
21,198.72
112,673.95
89,501.03
135,488.56
113,749.19
38,923.40
65,613.30
182,968.21
150,000.00
60,000.00
54,000.00
40,000.00
100,000.00
79,733.06
60,000.00
30,000.00
56,400.23
117,751.27
47,961.81
30,000.00
15,000.00
113,000.00
30,000.00

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25122561
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. สราวุธ ทับถมยา (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิG รานอก
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิG วงษ์เลิศ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. รงกรณ์ ปั ดชัยยัง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิG อุตสาหะ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ญาณวัฒน์ ปลัง# ดี
จ.ส.ท. อนิรุทธิG บุณยรัตนะ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วศินพงศ์ สังข์ช่วย
จ.ส.ท. ปรเมษฐ์ ศรี สว่าง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤษณ์ ช่วยเยียวยา
จ.ส.อ. ณัฐพล ชุ่มกลาง (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ภักดี อเวรา
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ดามะพร
จ.ส.อ. พงศ์สนั ต์ ทองรัตน์
จ.ส.ต. เซน สี สนั
จ.ส.ต. วัชรพงษ์ วงศ์ปัน
จ.ส.อ. จักรกฤษ์ แก้วอนันต์
ร.อ. เกษมสันต์ อินตุ่น
จ.ส.อ. ธีรศักดิG อินทรแหยม
พ.อ. ทรงกลด ประทุมวัลย์
ร.ท. ฉลวย รัตนคํา
จ.ส.อ. อดุลวิทย์ วงษ์ทน
จ.ส.อ. คมสันต์ ขุนสมจิตต์
ร.ท. ชุมพล ศรี คาํ มา
จ.ส.อ. ศุภกฤต ภรณ์อ่อนฉิ ม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศุภกฤต ภรณ์อ่อนฉิ ม (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พนทัช แช่มช้อย (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ดุษฎี แสนขวา
ร.ต. กรณ์ ศิลปะ
จ.ส.อ. สเกณฑ์ กิตติศุภมานนท์
จ.ส.อ. บุญสื บ สิ งหนพ
จ.ส.อ. วีรศักดิG สุโกมล
พ.ต. ศุภเสฏฐ์ มูลสาร (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00900-37
001-300-2018-00889-62
001-300-2018-00902-22
001-300-2018-00893-78
001-300-2018-00896-88
001-300-2018-00887-86
001-300-2018-00893-69
001-300-2018-00899-89
001-300-2018-00890-40
001-300-2018-00901-16
001-300-2018-00899-34
001-300-2018-00899-16
001-300-2018-00901-43
001-300-2018-00899-43
001-300-2018-00895-36
001-300-2018-00895-45
001-300-2018-00889-71
001-300-2018-00888-56
001-300-2018-00901-52
001-300-2018-00891-47
001-300-2018-00889-99
001-300-2018-00887-95
001-300-2018-00892-08
001-300-2018-00894-75
001-300-2018-00902-04
001-300-2018-00902-04
001-300-2018-00902-13
001-300-2018-00896-79
001-300-2018-00897-21
001-300-2018-00899-07
001-300-2018-00900-91
001-300-2018-00901-07
001-300-2018-00895-54

ร.19 พัน.3
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.6 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.3
ร.9 พัน.2
รพศ.4
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รร.จปร.
ศคย.ทบ.
ศม.
ศม.
ศม.
ศร.พัน.1
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ส.1
ส.1
ส.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
53,255.80
180,000.00
140,852.76
109,395.26
120,000.00
84,091.32
105,611.78
155,018.00
150,000.00
100,000.00
72,460.09
167,053.86
100,000.00
201,661.10
94,321.40
40,000.00
29,000.00
66,198.47
31,753.75
440,891.49
33,488.56
53,479.90
120,000.00
26,000.00
7,000.00
103,731.65
52,922.87
160,000.00
39,167.61
300,000.00
34,079.62
100,000.00
123,721.05

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25122561
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

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

001-300-2018-00888-74
ร.ต. บัณฑิต ฟองลม
001-300-2018-00902-77
จ.ส.อ. ทินกร เวชกามา (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00894-39
ส.อ. สุรไกร สารสมัคร
จ.ส.อ. สุขนิรันดร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (คํJาประกัน001-300-2018-00895-18
2 ราย)
001-300-2018-00900-55
จ.ส.อ. บวร นาทันริ (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00900-64
จ.ส.อ. สุชาติ จิตรเจริ ญ (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00892-99
จ.ส.อ. รณยุทธ เฉลิมสุข
001-300-2018-00889-80
ส.อ. ศตวรรษ บุตรนาแพง (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00888-10
จ.ส.อ. เอกฉัตร คล่องแคล่ว
001-300-2018-00898-37
ร.ต. นพดล เสื อมาก (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00898-91
ร.อ. ไฉน จันทร (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00899-52
ร.ต. อภิชาติ มะเดื#อ (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00900-28
จ.ส.อ. อธิเชษฐ์ บุตรสงกา (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00902-40
จ.ส.อ. ประยูร เฉื# อยโนรี (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00902-68
จ.ส.อ. ธงชัย พลทา
001-300-2018-00900-46
ส.ท. สุทิศ ใจพินิจ (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00901-70
ส.ท. ชัยมงคล เชียงกูล (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00898-64
พ.ต. ภราดร โพธิGทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00889-44
พ.อ. เอกรัฐ มาลัย (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00889-53
ส.อ. ธนากร เทียวประสงค์ (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00898-19
ส.อ. สุประวัติ ถนอมชาติ (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00898-28
ส.อ. ประจวบ สาวิสิทธิG (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00900-73
พ.ท. กิตติพล บัวเวช (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00898-73
พ.ต. ทวี ปั ญญาจิตร (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00900-82
จ.ส.อ. พิพฒั น์ชยั พิมพัฒน์ (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00891-29
ร.อ. วุฒิพงศ์ แดงหนูงาม (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00889-17
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ปิ# นทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
001-300-2018-00896-97
ร.ท. ธนายุ นุ่มเจียง
001-300-2018-00899-98
พ.ต. วรเมธ สุขสวัสดิG
001-300-2018-00887-31
ร.ต. กฤษณ์ รุ จิรัต

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61
หน่วย

ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ส.ข.
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.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.ย.
สง.สด.จว.อ.ย.
สธน.ทบ.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 162 ราย

จํานวนเงิน
66,918.81
53,025.66
130,000.00
76,540.96
83,357.93
107,272.11
104,251.91
52,899.10
43,002.44
49,305.95
69,101.09
78,049.73
176,000.00
105,791.34
70,000.00
104,000.00
109,000.00
159,685.26
119,077.22
31,450.91
73,337.74
104,174.09
232,096.32
231,562.03
108,621.78
118,133.01
134,594.50
70,000.00
82,957.44
23,150.65
15,995,161.24

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเบีJยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 25122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื#อบัญชี
พ.ท. ชวลิต เคลือบยิมJ
จ.ส.อ. โกมล สิ งหล
ส.อ. สมยศ รุ่ งกลิ#น
จ.ส.อ.บุญช่วย กาติ\บ
ร.ต. เสงี#ยม คัฒมาตย์
จ.ส.อ. ภิรมย์ มณี รัตน์
จ.ส.อ.สมเกียรติ คล้ายสุบรรณ
จ.ส.อ. พล เกษรกลิ#น
จ.ส.อ. นิวฒั น์ ฟักอุดม
ร.ต. วัตสนามชัย มานะการ
จ.ส.ต.ธน อุดมฤทธิG
จ.ส.ต. อุทยั บุตรบัว
ส.อ. กิตติพล พุม่ โพธิGนอ้ ย
จ.ส.อ. อโนชา เกียล่น
จ.ส.อ. สายันต์ รัตนพันธ์
ส.อ. วัฒนา มีสิงห์
พ.ท. ไตรรงค์ พุม่ พูน
ส.อ. ปิ ยะ เหลื#อมหมื#นไวย์
จ.ส.ท. สรัฐ ผลพิบูลย์
จ.ส.ต. วิษณุพงษ์ โชติพว่ ง
ร.ต. บุตรดี ทัดเทียม
พ.อ. ปองภพ พุม่ พวง (ประกันภัย 89,699)
จ.ส.อ. สายทอง แสงจันทร์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 25 ธ.ค. 61
หน่วย

001-500-2007-00388-08
ทภ.4
001-500-2005-00618-17
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2006-00187-99
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2004-00396-97
บ.จทบ.พ.ย.
001-500-2004-00486-22
บ.จทบ.พ.ล.
001-500-2007-00411-85
บ.จทบ.พ.ล.
001-500-2006-00384-74
บ.จทบ.ร.บ.
001-500-2007-00408-21
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2005-00059-54
บ.มทบ.14
001-500-2009-00062-87
บ.มทบ.21
001-500-2004-00428-86
บ.มทบ.22
001-500-2004-00427-61
บ.มทบ.22
001-500-2005-00312-78
พัน.พัฒนา 3
001-500-2004-00274-34
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
001-500-2006-00539-41
พัน.สบร.24 บชร.4
001-500-2011-00064-22
มทบ.24
001-500-2005-00482-96
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
001-500-2010-00047-71
ร.13
001-500-2009-00101-47
ร.153 พัน.1
001-500-2010-00100-46
รร.นส.ทบ.
001-500-2004-04718-75
รร.พธ.พธ.ทบ.
001-500-2015-00062-06
วทบ.
001-500-2006-00508-01
สห.ทบ.
รวม เงินฝากเบีJยประกันล่วงหน้า 23 ราย
รวมเช็คเลขที# 25122561 286 ราย
รวมสัง# จ่ายทัJงหมด 286 ราย

จํานวนเงิน
1,380.00
950.00
600.00
190.86
836.00
267.86
1,518.00
473.86
1,050.00
700.00
1,530.00
481.00
484.00
792.00
476.86
950.00
1,914.00
1,000.00
819.00
1,071.00
283.86
70,815.00
880.00
89,463.30
16,362,402.36
16,362,402.36

