หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สาขา
แจ้งวัฒนะ
ศรีย่าน
พญาไท
พิษณุโลก
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ลพบุรี
ลพบุรี
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
พบ.
พัน.สห.31
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.33
มทบ.33
ร.23 พัน.1
ร.31 รอ.
ศสพ.
ศอ.สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 14 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
31,172.29
147,827.59
481,142.03
819.23
252,616.60
119,690.72
43,494.39
700,632.40
242,702.18
519,492.98
153,732.91
407,466.26
461,131.76
2,405,264.19
5,967,185.53

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
สุไหงโก-ลก
กาญจนบุรี
แจ้งวัฒนะ
กองบัญชาการกองทัพบก
พยุหะคีรี
เสนานิคม
ปราจีนบุรี
ลําปาง
สนามเป้า
สนามเสือป่า
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พญาไท
ถนนมหาจักรพรรดิ์
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
โรบินสัน สระบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
นครสวรรค์
เพชรบุรี
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
กรม สน.พล.ร.9
กอง สพบ.1
ขว.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ดย.ทบ.
ทภ.1
นรด.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.4 พัน.4
พบ.
พล.ร.11
พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.31
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
2,252.79
15,113.00
2,866.00
3,821.00
65.76
1,856.48
2,484.00
2,293.00
3,822.00
5,566.00
2,714.00
3,630.00
100.00
15,633.95
2,866.00
1,911.00
1,988.06
6,751.49
1,163.00
4,153.00
3,821.00
227.11
14,862.00
1,628.00
25,228.00
12,772.00
2,016.26
1,911.00
7,069.00
26,421.00
8,082.00
7,641.00
7,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25012562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สาขา
ชลบุรี
ปราณบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กาญจนบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ปราณบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
เชียงใหม่
พังงา
ฮอด
ยะลา
ลพบุรี
ลําพูน
สุพรรณบุรี
อํานาจเจริญ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รร.นส.ทบ.
รร.ป.ศป.
ร้อย สห.พล.ร.9
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศสร.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สวพท.
รวม 49 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
7,791.00
15,887.79
16,234.78
2,293.00
4,014.00
6,629.00
7,126.00
7,604.00
2,337.47
11,289.00
4,342.00
5,896.00
4,755.00
20,288.00
17,058.00
2,303.00
335,576.94

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25012562
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
สุไหงโก-ลก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ลําปาง
ศรีย่าน
ศรีย่าน
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
ยะลา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
เตาปูน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กคช.กช.
กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.23
กรม ทพ.33
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
จบ.
จบ.
ทน.1
ทน.4
ทภ.2
บชร.3
บชร.4
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.2 รอ.
ป.72
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
69,287.67
184,576.59
257,204.52
93,684.93
150,363.02
100,000.00
100,000.00
76,627.44
117,000.00
75,584.79
103,311.01
54,770.99
58,105.98
68,411.59
29,624.46
144,863.95
104,000.00
53,790.73
459,000.00
62,033.14
142,877.25
246,000.00
123,000.00
82,575.09
103,727.44
29,262.96
83,153.65
130,000.00
120,000.00
126,527.72
166,714.85
69,592.67
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25012562
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
นครราชสีมา
พนัสนิคม
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปากช่อง
ปากช่อง
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
พิษณุโลก
เพชรบุรี
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
ตาก
น่าน
สุราษฎร์ธานี
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
อุดรธานี
ตาก
พะเยา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.ปพ.รอ.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.22 บชร.2
ม.7 พัน.14
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.15
มทบ.22
มทบ.31
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.13
ร.14 พัน.2
ร.17

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
188,490.95
165,363.02
100,806.06
83,895.79
236,603.34
74,955.97
84,820.26
120,000.00
227,479.31
134,000.00
482,455.81
95,180.43
72,592.67
72,032.68
251,072.55
121,985.79
145,000.00
70,000.00
249,000.00
64,700.29
110,856.84
118,377.44
96,330.01
115,458.71
437,000.00
136,000.00
31,000.00
78,000.00
162,958.48
120,000.00
62,553.70
23,000.00
85,519.82

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25012562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

สาขา
สุราษฎร์ธานี
สกลนคร
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ชุมแพ
อุดรธานี
สุรินทร์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เตาปูน
สระบุรี
สระบุรี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
สนามเป้า
ปัตตานี
กาฬสินธุ์
เชียงใหม่
ถนนพิบูลสงคราม
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.25 พัน.3
ร.3
ร.5 พัน.1
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.บ.
สตน.ทบ.
สบ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 88 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
50,000.00
613,111.23
44,483.68
266,763.69
113,000.00
72,445.09
82,952.26
68,877.81
90,034.40
99,247.96
131,590.00
240,322.84
30,000.00
134,516.13
68,943.57
39,000.00
301,774.23
59,000.00
341,898.72
187,993.76
318,622.83
103,000.00
11,960,740.56

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25012562
ลําดับ
1

สาขา
นครนายก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.สง.สด.จว.น.ย.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
1,166.14
1,166.14
18,264,669.17

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 25012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื#อบัญชี
ส.อ. สิ ริศกั ดิ8 พูลสวัสดิ8
ร.ท.หญิง อวยพร แสร์สนธิ8(อ.)
พ.อ.หญิง ฤดีวรรณ บุญโพธิ8ทอง
ร.ต.หญิง วิภารัตน์ กันสิ งห์
พล.อส. ภคพล มาทองธนากิจ
พ.อ.วิรัช ภู่กลัน#
พ.อ. วันชาติ วราสิ นธุ์
ร.ท. อินสอน ลือไชย
ร.ท. พงษ์สิน เพ็งสถิตย์
ร.ต. ประดิษฐ์ วิริยะ
จ.ส.อ. สายยนต์ โชติอน้
จ.ส.อ. สงวนศักดิ8 เรื องสันเทียะ
พ.ต. สมบูรณ์ ศรี สวัสดิ8
จ.ส.อ. เชาวลิต เจริ ญพันธ์
พ.ท. มานพ ทัศนบรรจง
พล.อ. โสภณ สงวนวงษ์
พล.ท. สมชาติ แน่นอุดร
พล.ต.หญิง กนกพร เข็มเพ็ชร
จ.ส.อ. บุญเลิศ วรรณกีI

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00064-45
001-100-2004-02435-31
001-100-2004-00872-09
001-100-2004-02490-30
001-100-2017-00707-35
001-100-2004-11998-93
001-100-2004-10696-53
001-100-2004-06260-35
001-100-2004-11177-29
001-100-2004-00252-72
001-100-2004-12676-80
001-100-2004-04849-98
001-100-2004-12901-83
001-100-2004-07180-99
001-100-2004-12517-59
001-100-2004-09796-90
001-100-2004-03734-70
001-100-2004-06367-77
001-100-2004-07601-71

กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
พบ.
พบ.
พัน.สห.31
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
ร.23 พัน.1
ร.31 รอ.
ศสพ.
ศอ.สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 19 ราย

จํานวนเงิน
31,172.29
147,827.59
364,320.75
116,821.28
819.23
252,616.60
119,690.72
71,929.49
411,354.69
217,348.22
43,494.39
242,702.18
519,492.98
153,732.91
407,466.26
224,764.34
2,405,264.19
220,082.24
16,285.18
5,967,185.53

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25012562
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. ไพบูลย์ ยางศรี
ส.ต. ประณัย หนูยอ้ ย
ร.ต.พงษ์ธร วงศ์หมอ
จ.ส.อ. อาคม รอดสูง
จ.ส.อ. สาธิต บุญชู
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 ควรตะขบ
จ.ส.อ. วันศักดิ8 มุขกัง
ส.อ. โสรัจ นิลวัฒน์
ร.ต. ประกอบ สิ นปรุ
จ.ส.อ. วุฒิชยั รอดเจริ ญ
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 จึงธนาเจริ ญ
จ.ส.อ. สุธิศกั ดิ8 ชาญศิริ
จ.ส.อ. ชนาธิป ตันศิริขจรวงค์
จ.ส.อ. สุระชัย จันทร์หอม
พล.อส. นพพร ภูพนั นา
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ8 ปานช้าง
จ.ส.อ. บรรพต ศรี คาํ
พ.ต. ไพโรจน์ สาวงษ์
ร.อ. บุญถิ#น กองคํา
จ.ส.อ. รณชัย อิ#มใจพงษ์
จ.ส.อ. ประพันธ์ คันธศร
ร.ต. วรพจน์ บุญนา
พ.อ.(พิเศษ) หญิง กฤติกา ชุมพลบัญชร
พ.อ.หญิง พิชา คล้ายสิ งห์
พ.อ.หญิง ฤดีวรรณ บุญโพธิ8ทอง
พ.ท. เจษฎา แก่นโพธิ8
พ.ต.อรรถพล ชูอรุ ณ
พ.ต.หญิง นิลุบล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ร.ท. กิตติ8 สัญชยานุกลู
ร.ท.หญิง ธมนชนก นิยมการ
จ.ส.อ. ธานนท์ นนทการ
ร.ต. สวรรค์ โกษาจันทร์
ส.อ. กฤษฎา ปัI นพิพฒั น์

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00661-50
001-101-2015-00251-43
001-101-2006-00768-02
001-101-2005-00035-88
001-101-2015-00287-51
001-101-2015-00302-06
001-101-2018-00273-15
001-101-2012-00205-49
001-101-2018-00256-72
001-101-2007-00701-44
001-101-2018-00264-40
001-101-2013-00273-47
001-101-2015-00209-17
001-101-2005-01171-28
001-101-2013-00285-13
001-101-2006-00637-56
001-101-2007-00396-97
001-101-2011-00050-28
001-101-2018-00254-05
001-101-2010-00621-03
001-101-2005-00588-52
001-101-2018-00136-86
001-101-2012-00116-75
001-101-2009-00600-11
001-101-2018-00216-94
001-101-2006-00321-54
001-101-2011-00226-54
001-101-2014-00309-15
001-101-2018-00272-36
001-101-2017-00297-85
001-101-2005-00086-53
001-101-2008-00599-46
001-101-2018-00253-08

กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กอง สพบ.1
ขว.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทภ.1
ทภ.1
นรด.
นรด.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.4 พัน.4
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พล.ร.11
พล.ร.9

จํานวนเงิน
131.79
2,121.00
2,714.00
2,866.00
2,789.00
3,114.00
3,630.00
2,866.00
3,821.00
65.76
1,856.48
2,484.00
2,293.00
1,911.00
1,911.00
3,821.00
1,745.00
1,086.00
1,628.00
764.00
2,866.00
100.00
5,300.00
300.00
2,600.00
3.66
2,326.00
15.29
3,200.00
400.00
1,489.00
2,866.00
1,911.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25012562
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.ท. สุรพล เสนารา
จ.ส.อ. วัลลภ วิชา
จ.ส.อ. สงกรานต์ อ่อนแฮน
จ.ส.อ. สมทบ น้อยปุก
จ.ส.อ. ปริ ญญา ทองคํา
จ.ส.อ. ยุทธนา มาทัพ
ร.ท. ธรรณ์ญธร ชาตะพา
จ.ส.ท. ชวลิต ศรี ไชย
จ.ส.อ. กฤชวรรต มูลจันทร์
จ.ส.อ.ศุภฤกษ์ มืดขุนทด
จ.ส.ต. ธิติ หอทอง
จ.ส.อ. อภิชาติ เชาว์ขนุ ทด
จ.ส.อ. สุบิน ปาระมี
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ สังเมฆ
จ.ส.อ. รุ่ งอรุ ณ หาญสุวรรณ์
จ.ส.อ. พิทูน เขื#อนเพชร
จ.ส.ต. ธีรศักดิ8 จงกลาง
ร.ต. พีรพัฒน์ กําลังดี
พ.ท. วัชริ นทร์ โรจนศิริ
ร.ท. จุฬา ทันวงศ์
ร.ต. ไพโรจน์ พราหมณ์นอ้ ย
ร.ท. ชัยมงคล มุ่งเจริ ญ
ร.ต. เสน่ห์ เมืองถาวร
จ.ส.อ.อุทิศ สุขโข
จ.ส.อ. วัฒนะ สว่างทองหลาง
จ.ส.ท. บุญเลิศ โพธิ8พว่ ง
จ.ส.อ. ณรงค์ หับเผย
ส.อ. มานพ บุตรเนตร
พล.อส. พาธี ประเทือง
จ.ส.อ. สุพจน์ เขียวทวิส
จ.ส.อ. สุทศั น์ นาคปลืIม
จ.ส.อ. จรัส เนียมหอม
จ.ส.อ. ถาวร ขันคํานันต๊ะ

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00418-30
001-101-2018-00272-54
001-101-2006-00641-99
001-101-2011-00323-05
001-101-2018-00273-06
001-101-2008-00015-41
001-101-2007-00676-81
001-101-2013-00327-65
001-101-2018-00262-28
001-101-2008-00871-43
001-101-2015-00075-09
001-101-2012-00036-76
001-101-2012-00356-48
001-101-2013-00431-69
001-101-2014-00163-59
001-101-2018-00016-90
001-101-2018-00262-73
001-101-2005-00773-61
001-101-2006-00179-60
001-101-2009-00108-76
001-101-2016-00271-77
001-101-2018-00200-02
001-101-2018-00200-11
001-101-2006-01010-01
001-101-2010-00251-11
001-101-2012-00319-25
001-101-2018-00271-39
001-101-2018-00271-20
001-101-2018-00271-11
001-101-2005-00865-72
001-101-2007-00469-43
001-101-2008-00479-05
001-101-2014-00067-23

พัน.ขส.กรม สน.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.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.31
มทบ.31
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
77.06
1,911.00
64.49
1,911.00
4,776.00
1,163.00
3,362.00
791.00
3,821.00
15.56
211.55
3,687.00
1,911.00
2,484.00
3,248.00
2,369.00
1,163.00
1,628.00
2,942.00
5,731.00
200.00
200.00
200.00
5,578.00
3,381.00
1,911.00
2,503.00
1,628.00
954.00
9,142.00
3,630.00
10.26
2,006.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25012562
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. นิคม วงษ์บุญธรรม
จ.ส.อ. คุณากร สุปัญญา
จ.ส.อ. สุรพล เปรมมะโน
ร.ต. คมกฤช ดีมาก
ร.ต. มนัส อ่อนนาค
ร.ต. เอกสิ ทธิ8 ศรี วเิ ศษ
จ.ส.อ. วรวิทย์ ปั กกาโล
จ.ส.อ. สรายุทธ แสงนาค
จ.ส.ต. ธงชัย สิ งห์แก้ว
ส.อ. ปริ ญญา การเมืองปั ก
จ.ส.ต.อุเทน อ่อนพิมพ์
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ8 โอฬาฤกษ์
ร.ต.พิเชษฐ เซ็นน้อย
จ.ส.อ. จีระศักดิ8 สัพโส
จ.ส.ต.อนิรุทธิ8 บุณยรัตนะ
จ.ส.อ. ประจวบ กําไธสง
ส.อ.หญิง ศรุ ตา ซึมกลาง
ส.อ.หญิง ณัชชา ศิริสกุลกาญจน์
ร.ท. อรรถสิ ทธิ8 ทองศรี สืบสกุล
ร.ต. อุทยั โฮตา
จ.ส.อ. สุติพงษ์ ปั ญญาใจ
ร.ท. ส่งศิลป์ จามจุรี
จ.ส.ท. สุขศิริ เทพจินดา
จ.ส.ต. วิษณุพงษ์ โชติพว่ ง
ส.ท. สหชัย บวบเมือง
ร.อ. ขจิต ขําอินทร์
ร.ต. ธนาศักดิ8 กองแก้ม
จ.ส.อ. ประเทือง เงินอ่อน
จ.ส.อ. วสันต์ ธรรมสิ ทธิ8
ส.อ. ภาคภูมิ เอี#ยมทอง
พ.ท. กิตติ8ธเนศ อัครวัฒน์เกศกุล
ร.ต. ก้องภพ ธนะบุญปวง
จ.ส.อ. มนัส เขียวอ่อน

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2011-00170-78
001-101-2011-00136-01
001-101-2018-00261-76
001-101-2005-00515-58
001-101-2005-00515-49
001-101-2014-00064-95
001-101-2005-00774-13
001-101-2018-00261-85
001-101-2015-00171-35
001-101-2015-00066-70
001-101-2016-00199-01
001-101-2018-00216-67
001-101-2005-01453-52
001-101-2018-00274-03
001-101-2013-00464-67
001-101-2015-00309-69
001-101-2018-00261-58
001-101-2018-00261-67
001-101-2006-00157-86
001-101-2007-00300-49
001-101-2012-00252-43
001-101-2018-00209-50
001-101-2009-00354-40
001-101-2013-00072-37
001-101-2019-00000-34
001-101-2016-00074-83
001-101-2004-00521-78
001-101-2017-00034-22
001-101-2018-00252-01
001-101-2009-00244-53
001-101-2018-00216-30
001-101-2015-00252-77
001-101-2015-00157-20

ร.111 พัน.2
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
ร้อย สห.พล.ร.9
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
1,911.00
3,439.00
3,630.00
5,731.00
8,978.00
4,203.00
6,113.00
1,396.00
2,847.00
2,369.00
2,866.00
7,641.00
4,012.00
466.00
2,522.00
4,298.00
1,911.00
1,582.00
1,600.00
2,000.00
1,200.00
1,700.00
2,987.81
4,890.00
1,509.98
5,349.00
7,443.46
2,208.80
1,233.52
2,293.00
4,014.00
3,057.00
3,572.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 25012562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ชื#อบัญชี
ร.ต. ยรรยง โวงประโคน
จ.ส.อ. ธนเดช พรมรัตน์
จ.ส.อ.ชยุต เกษมจิตต์
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ อินทรชัย
พ.ต.คะเณย์ มีหิIน
ร.ต. เกียรติศกั ดิ8 รอดคํา
พ.อ. อนุชาติ กลิ#นฤทธิ8
พ.ต. ชัยยศ เภรี กลุ
ร.ต.พิเชษฐ บุญปก
ส.อ. อนุวฒั น์ คุม้ ฉายา
ส.ท. กฤตพล ธรรมดี
จ.ส.อ. ม.ล.พงษ์ศกั ดิ8 เกษมสันต์
จ.ส.อ. พิษณุ โพธิชยั
พ.ต. ภราดร โพธิ8ทอง
จ.ส.อ. มนตรี เทียมศรี
จ.ส.อ. วิรัช สวัสดิ8พาณิ ชย์
พ.ต. ทรงพล คําภู
ส.อ. สุมน เชืIอชาญ
ส.อ. สุประวัติ ถนอมชาติ
ส.อ. ประจวบ สาวิสิทธิ8
จ.ส.ต. สมหมาย วีสนั เทียะ

เลขที#บญั ชี
001-101-2012-00460-15
001-101-2013-00365-03
001-101-2007-00302-25
001-101-2008-00307-47
001-101-2007-00112-66
001-101-2008-00606-23
001-101-2009-00561-60
001-101-2006-00183-49
001-101-2006-00953-75
001-101-2016-00014-34
001-101-2017-00224-45
001-101-2009-00277-60
001-101-2010-00630-41
001-101-2018-00262-19
001-101-2010-00106-50
001-101-2013-00430-71
001-101-2007-00270-36
001-101-2010-00452-12
001-101-2016-00187-44
001-101-2018-00261-94
001-101-2009-00321-60

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สวพท.
รวม เงินฝากเกิน 120 ราย

จํานวนเงิน
2,770.00
4,356.00
3,821.00
3,783.00
6.47
2,331.00
11,289.00
4,342.00
2,714.00
2,274.00
908.00
1,698.00
3,057.00
11,710.00
3,229.00
5,349.00
6,686.00
4,069.00
4,256.00
2,047.00
2,303.00
335,576.94

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25012562
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 (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. เอกชัย เอมโกษา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วินยั มณี จนั ทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชะออม อยูท่ อง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิเชียร ลักษมิกานต์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ8 ไชยสงคราม
ร.ต. วุฒิภทั ร เลขยันต์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ธวัชชัย ดวงพิลา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภูชิต วินดี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 พรหมโลกา (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. วัลลภ บัวประทุม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท.หญิง ทองทิพย์ ร่ มรื# น (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อิทธิพนั ธิ8 ธูปทอง (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.อ.หญิง พงษ์จนั ทร์ แม่นปื น (คํIาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ศุภชัย ครบพล (คํIาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ต. จักรพันธุ์ คําผอง (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วราวุฒิ แย้มเกตุ
จ.ส.อ. อรรฐพณ จันทรศรี
ส.ท. ธีระ ชมขวัญ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ณรงค์ อ้นพา (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ท. บรรจง จอมเกาะ
จ.ส.อ. รัฐศาสตร์ เดชแพ
พ.อ. ชัชวินทร์ สร้อยทอง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทรงยศ กาญจนศิราธิป (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธนวัฒน์ ชูขนั ธ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อนุวฒั น์ รักอาชีพ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรรธนัย ศรี วรสาร (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อภิชาติ มากแย้ม
ส.ท. นราธิป นันทราช (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อภิชาติ สิ งห์ปี (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เกียรติภิวฒั น์ เพ็งสถิตย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วุฒิชยั ชาธิพา
จ.ส.อ. มนต์ศกั ดิ8 พรหมเมตตา (คํIาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00144-61
001-300-2019-00144-25
001-300-2019-00144-34
001-300-2019-00144-43
001-300-2019-00144-52
001-300-2019-00150-35
001-300-2019-00150-08
001-300-2019-00150-71
001-300-2019-00154-06
001-300-2019-00151-05
001-300-2019-00146-47
001-300-2019-00153-36
001-300-2019-00144-70
001-300-2019-00155-85
001-300-2019-00149-48
001-300-2019-00142-76
001-300-2019-00153-81
001-300-2019-00152-93
001-300-2019-00149-20
001-300-2019-00144-16
001-300-2019-00143-82
001-300-2019-00149-84
001-300-2019-00136-84
001-300-2019-00148-78
001-300-2019-00148-87
001-300-2019-00144-89
001-300-2019-00149-75
001-300-2019-00149-11
001-300-2019-00151-23
001-300-2019-00148-50
001-300-2019-00153-09
001-300-2019-00155-03
001-300-2019-00149-02

กคช.กช.
กช.
กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.23
กรม ทพ.33
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
ขส.ทบ.
จบ.
จบ.
ทน.1
ทน.4
ทภ.2
บชร.3
บชร.4
บชร.4
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.2 รอ.
ป.72
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2

จํานวนเงิน
69,287.67
117,812.65
66,763.94
162,128.58
95,075.94
93,684.93
150,363.02
100,000.00
100,000.00
76,627.44
117,000.00
75,584.79
103,311.01
68,411.59
58,105.98
54,770.99
29,624.46
144,863.95
104,000.00
53,790.73
459,000.00
62,033.14
142,877.25
132,000.00
114,000.00
123,000.00
82,575.09
103,727.44
29,262.96
130,000.00
83,153.65
166,714.85
126,527.72

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25012562
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.ท. โสพล เม็งไธสง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัยอนันต์ พันแสน (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สันติชน แหวนแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. อนันต์ นพนิยม
จ.ส.อ. สาโรจน์ ตรี สง่า (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาติชาย แดงสง่า (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมสมัย บุญรักษา (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั สี ทบั ทิม (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เชิดศักดิ8 โยธะการี (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สุทธิศกั ดิ8 นยโกวิทย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สนธยา กาวิละ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีรพันธ์ วรสาร (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภรัณยู อุทรักษ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพโรจน์ บุญสูง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. พีรดนย์ ภาชะโน (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อลงกรณ์ พันธุ์กาํ แหง
จ.ส.อ. ชูชาติ ดีเกตุ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เตชิต ทองโสภา (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อุเทศ วาจาเสนาะ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ประณต แย้มเยืIอน (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ไตรรัตน์ ตรี นนท์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คฑาเพ็ชร เรณูรส (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. พงศ์พสั พนมผา
ร.อ. ถนอมศักดิ8 เมฆสงค์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สนธิพนั ธ์ คําบาง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เศกศักดิ8 อินทร์ละม่อม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทศพร วงษ์ใหญ่ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ปริ ญญา เหล่าชุมพล
ร.ท. เดชา ประสมศรี
จ.ส.อ. วิศิษฏ์ วงศ์วศิ ิษฏ์รังสี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรสิ งห์ พันธุตา (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พงพันธ์ คําวัน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วีรชน คุม้ ภัย

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00156-00
001-300-2019-00151-14
001-300-2019-00143-64
001-300-2019-00148-41
001-300-2019-00155-49
001-300-2019-00149-66
001-300-2019-00146-10
001-300-2019-00154-15
001-300-2019-00143-73
001-300-2019-00156-91
001-300-2019-00147-35
001-300-2019-00148-96
001-300-2019-00153-27
001-300-2019-00156-64
001-300-2019-00153-63
001-300-2019-00145-68
001-300-2019-00145-77
001-300-2019-00145-86
001-300-2019-00145-95
001-300-2019-00146-01
001-300-2019-00145-59
001-300-2019-00153-45
001-300-2019-00147-53
001-300-2019-00147-62
001-300-2019-00153-90
001-300-2019-00144-98
001-300-2019-00145-04
001-300-2019-00151-96
001-300-2019-00152-84
001-300-2019-00153-54
001-300-2019-00148-14
001-300-2019-00152-02
001-300-2019-00150-26

ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปพ.รอ.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.22 บชร.2
ม.7 พัน.14
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.15
มทบ.22
มทบ.31

จํานวนเงิน
120,000.00
69,592.67
100,000.00
188,490.95
165,363.02
100,806.06
83,895.79
136,603.34
100,000.00
74,955.97
94,188.73
134,000.00
133,290.58
84,820.26
120,000.00
121,987.18
37,913.39
109,412.43
113,142.81
100,000.00
95,180.43
72,592.67
111,914.96
139,157.59
72,032.68
56,183.67
65,802.12
145,000.00
70,000.00
249,000.00
64,700.29
110,856.84
118,377.44

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25012562
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. พิเชฐ เตือนจิตร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นิสิต ดอกเทียน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อํานาจ เที#ยงปราณี
ส.อ. เอนกพงศ์ พิบูลย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ศราวุธ เสื อชาวป่ า (คํIาประกัน 2 ราย)
พล.อส. เศกสรร ช่วยยิมI (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิทกั ษ์ ได้เลิศ
จ.ส.อ. ประยูร พรมเทศ
จ.ส.ต. กิตตพงศ์ บุญจอง
ส.อ. จีรศักดิ8 ล้ามกระโทก
ร.ต. มาณะชัย คิดไร (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยิง# ศักดิ8 สายนาค (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประเวช สิ งห์สุด
ส.อ. ทวีศกั ดิ8 พัฒนาจาวกุล
ส.อ. เมธี มัฆวาร (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ทนงศักดิ8 มากบุญ
จ.ส.อ. โกสม สังฆพรม
จ.ส.อ. นัฐวุฒิ พงษ์สมบูรณ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มนตรี ภิรมย์มาก (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัฒนา ภูโอบ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศราวุธ ปุบผะโก (คํIาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. คณพศ หล้าเพชร์
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ชัยฤาชา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เสกสรร สุขนึก (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ขวัญใจ วรรณอุดม
จ.ส.ท.หญิง ยุภา ศรี โสดาพล (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. นริ นทร์ มะละศิลป์
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ8 กันมหา
ร.อ. อดิศร พัสตรานนท์
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 มัน# ที#สุด (คํIาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สุวรรณ โตยัน (คํIาประกัน 1 ราย)
ส.อ. คฑาวุธ ภูเบ้าทอง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงศ์นริ นทร์ ทัศโน

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00150-80
001-300-2019-00151-87
001-300-2019-00146-83
001-300-2019-00146-92
001-300-2019-00147-08
001-300-2019-00147-17
001-300-2019-00150-44
001-300-2019-00155-12
001-300-2019-00156-82
001-300-2019-00155-94
001-300-2019-00149-93
001-300-2019-00155-76
001-300-2019-00151-78
001-300-2019-00151-50
001-300-2019-00146-29
001-300-2019-00155-21
001-300-2019-00152-11
001-300-2019-00152-20
001-300-2019-00152-39
001-300-2019-00152-48
001-300-2019-00148-32
001-300-2019-00147-26
001-300-2019-00149-57
001-300-2019-00146-38
001-300-2019-00150-17
001-300-2019-00150-99
001-300-2019-00157-25
001-300-2019-00157-16
001-300-2019-00154-60
001-300-2019-00153-18
001-300-2019-00153-72
001-300-2019-00150-53
001-300-2019-00151-41

มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.13
ร.14 พัน.2
ร.17
ร.25 พัน.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.5 พัน.1
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.42

จํานวนเงิน
96,330.01
115,458.71
50,000.00
162,000.00
125,000.00
100,000.00
36,000.00
100,000.00
78,000.00
31,000.00
162,958.48
120,000.00
62,553.70
23,000.00
85,519.82
50,000.00
250,028.79
98,416.33
115,666.11
149,000.00
44,483.68
57,554.57
176,000.00
33,209.12
113,000.00
72,445.09
50,000.00
32,952.26
68,877.81
99,247.96
90,034.40
131,590.00
70,322.84

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 25012562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ชื#อบัญชี
ส.อ. จักรเทพ ชาติวฒั นา (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมชาย ธาราภูมิ
ร.ต. สันติพล แสวงผล (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พัฒฑิพงศ์ ประสมศรี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รณฤทธิ8 เหลืองอร่ าม (คํIาประกัน 1 ราย)
พ.อ. ชยุต เทพทิพย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธวัชชัย พรมลา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วีระวุธ บางปา (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ท. วิภู เลาหะคามิน
พ.อ.(พิเศษ) ราชิต ไชยมิ#ง
พ.ท.หญิง สุรียพ์ ร โคตะ (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ต. เพ็ญ สุทธิบูรณ์ (คํIาประกัน 1 ราย)
ร.ท. ทินกร ทองอ่วม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สันติสุข สมารังคสุต (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นิธิศ บุญรอด (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พงศธร พ่วงอร่ าม (คํIาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี
001-300-2019-00151-32
001-300-2019-00151-69
001-300-2019-00156-73
001-300-2019-00148-69
001-300-2019-00150-62
001-300-2019-00143-37
001-300-2019-00143-55
001-300-2019-00143-46
001-300-2019-00149-39
001-300-2019-00155-58
001-300-2019-00146-56
001-300-2019-00146-65
001-300-2019-00156-19
001-300-2019-00156-28
001-300-2019-00146-74
001-300-2019-00148-23

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62
หน่วย

ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สตน.ทบ.
สบ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 115 ราย

จํานวนเงิน
170,000.00
30,000.00
134,516.13
68,943.57
39,000.00
110,000.00
86,774.23
105,000.00
59,000.00
341,898.72
180,622.83
34,000.00
88,008.32
99,985.44
104,000.00
103,000.00
11,960,740.56

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบีIยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 25012562
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
ร.ต. ประเสริ ฐ ศรี บุญทิพย์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 62
หน่วย

001-500-2008-00305-68
บ.สง.สด.จว.น.ย.
รวม เงินฝากเบีIยประกันล่วงหน้า 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 25012562 255 ราย
รวมสัง# จ่ายทัIงหมด 255 ราย

จํานวนเงิน
1,166.14
1,166.14
18,264,669.17
18,264,669.17

