หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495940
ลําดับ
1
2
3

สาขา
พิษณุโลก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ศพม.
สลก.ทบ.
รวม 3 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
4,352.67
163,598.79
191,946.36
359,897.82

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495940
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
นครราชสีมา
สุไหงโก-ลก
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุดรธานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุดรธานี
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
เพชรบุรี
อุดรธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.11
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทน.2
ทภ.2
บ.จทบ.บ.ร.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.15
บ.มทบ.21
บ.มทบ.24
ป.3
ป.3 พัน.103
ป.3 พัน.13
ป.6
ป.6 พัน.16
ปตอ.2 พัน.2
พล.ร.6
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 2
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
มทบ.15
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.24
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13

วันที่เช็ค : 26 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
9,956.00
3,342.00
3,055.00
2,842.00
9,444.51
7,016.32
7,585.00
21,276.00
12,004.00
9,267.20
2,171.00
11,482.86
2,171.00
6,344.00
3,057.00
1,911.00
7,186.72
24,483.99
26.66
896.00
28,358.69
24,230.00
2,675.00
2,171.00
12,295.00
9,530.08
38,593.44
5,197.00
2,178.00
6,834.51
12,184.69
3,913.59
21.87

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495940
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

สาขา
อุดรธานี
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
ปราณบุรี
ปราณบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
อุดรธานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.3
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.กสร.ศสร.
รร.นส.ทบ.
รร.ป.ศป.
ร้อย ลว.ไกลที่ 6
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.6 พล.ร.6
รวม 52 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
21.87
1,791.00
9,741.95
16,729.00
2,171.00
1,922.70
44.05
4,012.00
13,979.55
4,076.00
19,127.71
13,792.18
10,944.82
6,981.00
13,128.58
16,716.00
4,547.00
11,389.00
9,155.00
453,971.54

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495940
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
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
ปากช่อง
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
แจ้งวัฒนะ
พิษณุโลก
คลองปาง
ลพบุรี
สระบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ศรีย่าน
ปราจีนบุรี
ศรีย่าน
หล่มสัก
เพชรบุรี
สระบุรี
นครพนม
สุรินทร์
ลําปาง
หาดใหญ่
สํานักราชดําเนิน
ตรัง
ยโสธร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กรม บ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง พธ.สกอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ป.3 พัน.103
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.6
ป.72
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5
พล.พัฒนา 3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ป.ศป.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.32
มทบ.42
ยศ.ทบ.
ร.15 พัน.4
ร.16

วันที่เช็ค : 26 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
44,703.17
100,000.00
70,000.00
63,124.40
91,696.35
23,029.10
30,946.61
64,000.00
24,000.00
86,898.75
80,583.79
100,000.00
85,000.00
60,000.00
37,376.40
385,469.21
55,000.00
71,916.95
200,000.00
103,379.40
150,000.00
233,262.67
19,000.00
200,000.00
130,634.77
135,000.00
45,855.27
80,257.08
40,000.00
38,075.35
202,130.11
97,000.00
80,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495940
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

สาขา
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
ลพบุรี
ทุ่งสง
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
นครนายก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ศรีย่าน
ลพบุรี
พญาไท
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลําปาง
กระทรวงกลาโหม
ปากช่อง
ลพบุรี
สนามเสือป่า
ถนนมหาจักรพรรดิ์
สาขาหนองบัวลําภู
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.23
ร.23 พัน.3
ร.31 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
รร.ส.สส.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สร.พบ.
ร้อย ปจว.ที่ 1
ร้อย ปจว.ที่ 2
ร้อย ปจว.ที่ 3
ร้อย ปจว.ที่ 4
ร้อย ลว.ไกลที่ 6
วพม.
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศศท.
ศสท.กส.ทบ.
ศสพ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.น.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
รวม 63 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
35,000.00
179,503.41
68,000.00
85,000.00
100,000.00
100,000.00
43,000.00
91,601.61
75,000.00
75,000.00
23,635.99
139,000.00
300,000.00
70,000.00
43,055.15
227,893.59
121,940.07
74,463.77
49,471.04
39,703.12
137,692.04
117,000.00
45,476.73
180,875.94
185,738.74
235,071.97
78,000.00
159,419.92
27,098.47
40,000.00
6,375,980.94

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495940
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
นครศรีธรรมราช

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.มทบ.13
บ.มทบ.21
บ.มทบ.23
บ.มทบ.41
รวม 4 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
207.00
154.00
94.00
819.00
1,274.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495942
ลําดับ
1

สาขา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
คส.สพ.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 26 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
237,466.79
237,466.79
7,428,591.09

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495940
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
ร.อ. ชัยรัตน์ ขานสันเทียะ
พล.อ. สายัณห์ สวัสดิ>ศรี
พล.ท. วชิรทิตย์ ยีส# าคร

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06701-06
001-100-2004-12979-82
001-100-2004-01006-61

มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ศพม.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 3 ราย

จํานวนเงิน
4,352.67
163,598.79
191,946.36
359,897.82

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495940
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
พ.ท. โสภณ ยาทิพย์
จ.ส.อ. ดวง ตรี จงั หรี ด
จ.ส.อ. วีรยุทธ ศรี แสนยงค์
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ศรี งาม
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ยางศรี
จ.ส.อ. วิยทุ ธ เขียววรรณ
ส.อ.ณรงค์ ภูคาํ วงค์
ส.อ. ภคิน อินอุ่นโชติ
จ.ส.อ. สุขสันต์ แทนผักแว่น
ส.อ. วีระพล จรรยาวิชานนท์
ร.ท. ไพรวัลย์ โพธิ>สวัสดิ>
จ.ส.อ. เฉลิมพล พลเยีย# ม
จ.ส.ท. ทรงศักดิ> บรรจง
จ.ส.อ. วรวุทธ ปั ญญาใส
ส.อ. วัชรพงษ์ บุญนิรันดร์
จ.ส.อ. กัมปนาท นาคขุนทด
ส.อ. พิริยะพงษ์ ศักดิ>สถาพร
พ.ต. คันธสิ ทธิ> บุพาโล
พ.ต. มนตรี สุริยบุตร
พ.ต. พสิ ษฐ์ วราภัสร์ธีรพร
จ.ส.อ. สมนึก บุญนาค
จ.ส.ต. ปรี ชา เหลืองอ่อน
พ.ท. เติมศักดิ> ทุลนั ไธสง
พ.ต. ธณวรรักษ์ โมคภา
จ.ส.อ. บุญทัน วิเชียรศรี
จ.ส.อ. บุญมี ตีเงิน
จ.ส.อ. สุรชัย สางห้วยไทร
ร.ต. ชัยพิมล ไชยแหม่ง
จ.ส.อ. มนิจ ไพรบึง
ร.ต. กิตติพงษ์ แท่นหิ น
ร.ต. มานพ กุยแก้ว
จ.ส.อ. ประกาศิต อยูน่ อก
จ.ส.อ. พุฒิศกั ดิ> ใจงาม

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00358-99
001-101-2011-00176-16
001-101-2011-00431-34
001-101-2014-00106-74
001-101-2007-00661-50
001-101-2014-00487-01
001-101-2004-00089-64
001-101-2014-00391-01
001-101-2018-00042-80
001-101-2018-00044-75
001-101-2008-00662-29
001-101-2014-00040-99
001-101-2018-00045-09
001-101-2004-00318-83
001-101-2004-00340-75
001-101-2005-01378-85
001-101-2013-00239-43
001-101-2010-00077-26
001-101-2010-00274-74
001-101-2013-00030-46
001-101-2008-00215-90
001-101-2005-00118-24
001-101-2018-00011-59
001-101-2004-00270-93
001-101-2004-00158-76
001-101-2004-00234-31
001-101-2005-01064-32
001-101-2006-00795-44
001-101-2007-00887-54
001-101-2018-00055-62
001-101-2008-00589-92
001-101-2010-00349-51
001-101-2018-00045-18

กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทน.2
ทน.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
บ.จทบ.บ.ร.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.15
บ.มทบ.21
บ.มทบ.21
บ.มทบ.24
ป.3
ป.3
ป.3 พัน.103

จํานวนเงิน
2,280.00
2,171.00
2,714.00
2,791.00
2,411.00
931.00
2,171.00
884.00
1,911.00
931.00
3,712.51
3,821.00
1,911.00
4,069.00
2,947.32
5,292.00
2,293.00
1,911.00
4,419.00
3,381.00
5,826.00
5,739.00
12,004.00
3,799.00
438.20
5,030.00
2,171.00
6,757.00
4,725.86
2,171.00
3,630.00
2,714.00
3,057.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495940
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. เจษฎา สี เสมอ
จ.ส.อ. สําเนียง จันทรลา
จ.ส.ต. พิทกั ษ์ ราชธานี
ส.อ. ณัฐภัทร ศรี สุภกั ดิ>
จ.ส.อ. เทอดศักดิ> ญาณโกมุท
จ.ส.อ. ศราวุฒิ มีทรัพย์
จ.ส.อ. สุวรรณ คาระวะ
จ.ส.อ. วรวุฒิ สารัง
จ.ส.อ. ประวิทย์ เอืRอฐานะดิษฐ์
จ.ส.อ. กรุ งศรี ผากํ#า
ส.อ. สุริยนั ต์ โยธะพันธ์
ส.อ. พงษ์เพชร คําทวี
จ.ส.ต. ประสิ ทธิ> กระจ่างโพธิ>
ส.ท. จักรี ไกยสวน
ส.ท. จักรี ไกยสวน
จ.ส.อ. จํานงค์ บุญกลาง
ส.ท. พิทยา โสดา
ร.ต. ศักดิ>ศรี พลีกร
จ.ส.อ. อัครรัตน์ เคนวิเศษ
ส.อ. สามารถ รักชาติยง#ิ ชีพ
จ.ส.อ. วันชัย ผลลําใย
จ.ส.ท.วันชัย ดอดกระโทก
จ.ส.อ. นัฐพงษ์ ปั กปิ# นทอง
ร.ท. พงษ์สรรค์ นะทะศิริกลุ
จ.ส.อ. ปฏิญญา สุระชัย
จ.ส.อ. ไพรบูรณ์ ปะนามเก
จ.ส.อ.นิติพล ยาทาเปีR ย
ส.อ. สถาวร กตุดทอง
จ.ส.อ. ทิวากร จอมขวัญ
จ.ส.อ. พีระยุทธ โนนสังข์
ส.อ. อภิรติ เกตุสาระธรรม
ส.ต.สมชาย วิจารณ์
ส.ต.สมชาย วิจารณ์

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00040-77
001-101-2004-00302-46
001-101-2016-00195-30
001-101-2018-00044-66
001-101-2004-00156-18
001-101-2004-00085-93
001-101-2004-00157-33
001-101-2004-00187-03
001-101-2004-00316-89
001-101-2014-00489-05
001-101-2004-00077-89
001-101-2014-00488-99
001-101-2008-00288-67
001-101-2018-00051-64
001-101-2018-00051-64
001-101-2018-00060-66
001-101-2013-00413-92
001-101-2015-00025-68
001-101-2005-00272-96
001-101-2005-00851-20
001-101-2008-00662-92
001-101-2010-00520-54
001-101-2018-00044-84
001-101-2010-00447-54
001-101-2004-00102-97
001-101-2004-00285-24
001-101-2004-00097-41
001-101-2004-00247-04
001-101-2004-00355-33
001-101-2017-00067-84
001-101-2018-00048-73
001-101-2007-00705-06
001-101-2007-00705-06

ป.3 พัน.13
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ปตอ.2 พัน.2
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
1,911.00
43.01
3,821.00
3,322.71
3,076.00
6,406.05
1,559.00
2,241.38
3,817.89
3,054.65
2,303.00
2,026.02
26.66
27.00
869.00
7,216.63
21,142.06
3,152.00
4,394.00
1,911.00
11,629.00
1,911.00
1,233.00
2,675.00
2,171.00
1,911.00
2,961.00
2,187.00
2,522.00
2,714.00
1,633.05
0.01
7,897.02

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495940
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. จิรวัฒน์ มีจกั ร
จ.ส.อ. ธีรภัทร์ หงสกุล
จ.ส.อ. วราพงษ์ จีนนอก
ส.อ. สุรสิ ทธิ> พิมพ์โคตร
พ.ท. เสน่ห์ ไกรจันทร์
จ.ส.อ. ประหยัด บุญทวี
ร.ต.วิมล อุตะมะ
จ.ส.อ.นาวี นิติวฒั นะ
จ.ส.อ.บรรจง วาพันสุ
จ.ส.อ.ชัยวุฒิ ภูนาเมือง
จ.ส.ท. พงษ์พนั ณ์ จันทร์เจือ
ส.อ. มงคล อุปพงษ์
ส.อ. ชวกร ทองเทียม
ร.ต. มานะ กุลชา
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ นาคโต
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ สุทธิวงษ์
จ.ส.อ. บุญธรรม อ่อนจันทร์
จ.ส.อ. สุรัตน์ อุดมโภชน์
ร.ต. อณุรักษ์ ศรี ลาํ ใต้
ส.ต. พัฒนาพล เสงี#ยมทรัพย์
ส.อ. ธีระพัฒน์ พลภูเมือง
จ.ส.ท. จรู ญฤทธิ> ฤทธิขนั
จ.ส.ต. พิทยา สี มาเคน
จ.ส.อ. หัสตะชัย เนตรวงษ์
จ.ส.อ. สุรพงษ์ นรสาร
จ.ส.อ. กิจติพงษ์ แสงอรุ ณ
จ.ส.อ. สุทิน สุทธาบุญ
จ.ส.อ. โชคชัย วุฒิยา
ส.อ. อนุสรณ์ อ่อนทองหลาง
ส.อ.สราวุธ สุทธลักษณ์
จ.ส.อ. ทศกร คําแสงดี
จ.ส.ท. สาโรช จันทวรรณ
จ.ส.อ. จิระดนย์ คงแสง

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00866-12
001-101-2010-00400-59
001-101-2018-00045-36
001-101-2012-00208-77
001-101-2004-00300-60
001-101-2014-00489-78
001-101-2004-00377-44
001-101-2007-00123-44
001-101-2004-00084-32
001-101-2004-00232-28
001-101-2018-00057-48
001-101-2009-00077-66
001-101-2018-00057-57
001-101-2014-00488-53
001-101-2016-00189-20
001-101-2017-00194-78
001-101-2010-00625-29
001-101-2014-00491-08
001-101-2005-01031-98
001-101-2015-00299-27
001-101-2018-00042-44
001-101-2011-00272-33
001-101-2011-00272-42
001-101-2012-00285-14
001-101-2016-00040-15
001-101-2018-00051-37
001-101-2014-00201-12
001-101-2014-00489-69
001-101-2017-00300-00
001-101-2005-01020-65
001-101-2004-00340-02
001-101-2005-00464-95
001-101-2018-00044-93

มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.24
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.3
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
38,593.44
3,286.00
1,911.00
2,178.00
6,820.00
14.51
2,047.00
43.69
2,866.00
698.00
2,293.00
512.00
3,725.00
36.59
1,489.00
2,388.00
21.87
21.87
1,791.00
7,448.95
2,293.00
2,714.00
2,923.00
2,025.00
4,846.00
4,221.00
2,171.00
11.70
1,911.00
44.05
4,012.00
3,821.00
2,293.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495940
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
ส.อ.หญิง รัชนี แทนมา
ส.อ.หญิง รุ่ งตะวัน บุราณรมย์
ส.อ.หญิง ศรัณย์รักษ์ จันทร์มณี ภรณ์
ร.ต. อุดม หวังกลุ่มกลาง
จ.ส.อ. อํานาจ เชืRอแก้ว
ร.ท. ไพศาล กุศลวัตร
ร.ต. จิระวัตร์ ยันต์เจริ ญ
ร.ต. สยาม สี มา
จ.ส.อ. ประทีป ทองคํา
จ.ส.อ. สนองแก้ว โพธิ>ชู
จ.ส.อ. อิทธิศกั ดิ> เนตรคุณ
จ.ส.อ. ทวิชย์ เพชรสุระ
ส.อ. อรรถชัย นาคคํา
จ.ส.อ. สัมพันธ์ ปิ# นเอก
จ.ส.อ. สันติ สุขใส
จ.ส.ท. สมคิด สมจิตร
ร.ต. คมสันต์ จันทร์โนนม่วง
ส.อ. เวช นามบุญแผง
จ.ส.อ. ชยพัทธ์ พาพันธุ์
จ.ส.อ. วีรพันธ์ ทัง# ทอง
จ.ส.อ. สุขสรรค์ ชูแก้ว
พ.ต. พิทกั ษ์ พลศรี
ร.อ. เอ๋ โพธิ>ขาว
ร.ต. นิติพล ท้าวอุ่นเรื อน
จ.ส.อ.ประยูร มีแสง
จ.ส.ต. พงษ์พิสิฐ อาบสุวรรณ์
จ.ส.อ. สมจิตต์ บัตรสูงเนิน
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ> ทัพวิชยั
จ.ส.อ. สมพงษ์ กานัง
ส.ท. จิระศักดิ> แสงพรม
ส.ท. ประสาร ผาสุข
ร.อ. สุเมฆ ศุภเลิศ
ร.อ. เสนีย ์ เชืRอกุณะ

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00061-10
001-101-2007-00432-29
001-101-2014-00037-26
001-101-2014-00486-68
001-101-2010-00428-80
001-101-2008-00613-30
001-101-2007-00256-30
001-101-2018-00058-18
001-101-2008-00635-50
001-101-2009-00351-85
001-101-2012-00207-61
001-101-2014-00080-86
001-101-2018-00060-93
001-101-2006-00605-00
001-101-2018-00051-28
001-101-2004-00171-75
001-101-2010-00388-78
001-101-2009-00290-32
001-101-2008-00328-60
001-101-2013-00456-17
001-101-2014-00173-49
001-101-2018-00055-99
001-101-2014-00059-64
001-101-2018-00055-80
001-101-2006-00581-89
001-101-2005-01325-34
001-101-2006-00200-70
001-101-2014-00482-33
001-101-2016-00311-98
001-101-2018-00005-76
001-101-2018-00030-05
001-101-2014-00486-95
001-101-2004-00351-44

รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.นส.ทบ.
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.
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ศป.
ศป.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
3,171.00
2,102.00
2,592.55
2,866.00
1,210.00
4,814.00
1,582.00
700.00
2,171.00
3,630.00
2,153.45
2,484.00
1,593.26
8,825.18
4,967.00
10,944.82
3,916.00
3,065.00
4,776.00
2,541.00
5,811.58
3,439.00
10,716.00
700.00
1,861.00
4,547.00
4,776.00
1,163.00
1,628.00
1,911.00
1,911.00
1,745.00
3,256.00

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495940
ลําดับ
133
134

ชื#อบัญชี
ส.อ. ไสว บุญมาเรื อง
จ.ส.อ. ชวลิต วรกมล

เลขที#บญั ชี
001-101-2004-00308-66
001-101-2005-00805-41

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61
หน่วย

ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
รวม เงินฝากเกิน 134 ราย

จํานวนเงิน
2,293.00
1,861.00
453,971.54

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495940
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
พ.อ.(พิเศษ) ชัยณรงค์ เชียงทอง
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ> สัมมาโภชน์
จ.ส.อ. ศิริมงคล พลนิกร
จ.ส.ท. พิพฒั น์ ทองรักษ์
ส.อ. โกวิทย์ ทะราภูมี
จ.ส.อ. อรรถวุฒิ ธรรมโม
พ.ต. ธวัชชัย อุทธา
จ.ส.อ. วรวุฒิ สารัง
ส.อ. อิสรภาพ แก้วบุญเรื อง
ร.ท. ชาญวิทย์ ไกรอํ#า
ร.ท. จํารัส รัตนภักดี
จ.ส.อ. สัญญา ย่อจันทร์
จ.ส.อ. เฉลิมพล ใจซื#อ
จ.ส.อ. ชัยยุทธ กาลาศรี
ร.ท. อรัญ คารมณ์
จ.ส.อ. วัฒนา สายบัว
จ.ส.ต. ธเนศพล เกตุวร
ส.อ. ณัฐวุฒิ แตงฉํ#า
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ> แจ่มเล็ก
พ.ต. จักรพันธ์ วสนาท
จ.ส.ต. เฉลิมฤทธิ> สะมะถะธัญกร
ส.อ. อิศรายุทธ จันทราภรณ์
จ.ส.อ. วิทยา ไผ่ผนั โฉม
จ.ส.อ. อนุรัตน์ พึ#งเงิน
ร.อ. ถนอม สวัสดิ>ตระกูล
จ.ส.อ. มานะ ยิง# ยวด
ส.อ. วิทวัส แววเพ็ชร
ร.ท. สุเทพ เทศมี
จ.ส.อ. บุญฤทธิ> เทียมทอง
พล.อส. อธิศกั ดิ> ถาวร
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ> มิ#งขวัญ
ร.อ. ปั ญญา พรหมมา
พ.ท. ยรรยง กิ#งแก้ว

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00233-81
001-300-2018-00235-94
001-300-2018-00230-35
001-300-2018-00232-48
001-300-2018-00232-84
001-300-2018-00230-53
001-300-2018-00231-05
001-300-2018-00231-41
001-300-2018-00233-27
001-300-2018-00234-33
001-300-2018-00230-17
001-300-2018-00233-18
001-300-2018-00233-45
001-300-2018-00234-79
001-300-2018-00233-54
001-300-2018-00235-03
001-300-2018-00234-97
001-300-2018-00234-88
001-300-2018-00235-76
001-300-2018-00235-58
001-300-2018-00231-78
001-300-2018-00231-87
001-300-2018-00232-66
001-300-2018-00235-12
001-300-2018-00235-30
001-300-2018-00235-21
001-300-2018-00230-26
001-300-2018-00232-75
001-300-2018-00229-11
001-300-2018-00229-66
001-300-2018-00230-71
001-300-2018-00231-50
001-300-2018-00230-08

กพ.ทบ.
กรม บ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง พธ.สกอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ป.3 พัน.103
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.6
ป.72
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.5
พล.พัฒนา 3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ป.ศป.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
44,703.17
100,000.00
70,000.00
63,124.40
91,696.35
23,029.10
30,946.61
64,000.00
24,000.00
86,898.75
80,583.79
100,000.00
85,000.00
60,000.00
37,376.40
170,469.21
180,000.00
35,000.00
55,000.00
71,916.95
140,000.00
60,000.00
103,379.40
150,000.00
31,168.62
202,094.05
19,000.00
200,000.00
90,000.00
40,634.77
135,000.00
45,855.27
80,257.08

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495940
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. วรพงษ์ พรมปิ งเครื อ
จ.ส.อ. ยุทธนา เทพชุม
พ.ท. ชาญณวัชร์ วัชรพุทธ
ส.อ. เกรี ยงไกร คชสง่า
จ.ส.อ. วีรโยธีน ทุมวงค์
ส.อ. เอกภพ แก้วนาทม
ส.อ. ศิริชยั อุดมดี
จ.ส.อ. มนตรี สื บชัย
จ.ส.อ. ไชยยา ภูสมจิตร
จ.ส.อ. ฐาปนพงศ์ พิลาแดง
ร.อ. ราชันย์ พ้องเสี ยง
ร.ท. วิสาร ทองอ่อน
พ.อ. สุพฒั น์ สุขี
จ.ส.ต.หญิง อุดมพร พงษ์บา้ นไร่
ร.ท. อนุรัตน์ ไพเรื องโสม
ร.ท. วิทยาธรณ์ ละม่อมอาภรณ์
ร.ท. ราชันย์ ชมพุฒ
ร.ต.หญิง ภวิณี ศรี จนั ทร์
พ.ต.หญิง วันทนา จริ ยพาณิ ชย์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ> อูปแก้ว
จ.ส.อ. ประโยชน์ ชมชวนพิศ
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ> บัวคํา
จ.ส.อ. ธนพล รอดวงษ์
จ.ส.อ. สําเริ ง นัยบุตร
ส.อ. ธนากรณ์ บุญประสาน
พ.อ. ชาญวิทย์ วิจารณ์
จ.ส.อ. สุพจน์ ละม่อม
ร.ต. สมโภชน์ หวังกุศล
จ.ส.อ. สุวมิ ล ไชยงาม
จ.ส.อ.หญิง ทรรศนีย ์ เกิดศรี พนั ธ์
พ.ท. สมสัก หาดสุด
จ.ส.อ. คํานึง อินทรประสพ
จ.ส.อ. คํานึง อินทรประสพ

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00234-60
001-300-2018-00234-42
001-300-2018-00233-72
001-300-2018-00229-57
001-300-2018-00229-93
001-300-2018-00234-06
001-300-2018-00232-57
001-300-2018-00233-36
001-300-2018-00230-44
001-300-2018-00235-85
001-300-2018-00236-00
001-300-2018-00234-24
001-300-2018-00234-51
001-300-2018-00235-49
001-300-2018-00233-63
001-300-2018-00235-67
001-300-2018-00236-28
001-300-2018-00233-90
001-300-2018-00229-39
001-300-2018-00231-96
001-300-2018-00232-02
001-300-2018-00232-11
001-300-2018-00232-20
001-300-2018-00232-39
001-300-2018-00230-99
001-300-2018-00232-93
001-300-2018-00230-62
001-300-2018-00233-09
001-300-2018-00229-48
001-300-2018-00231-32
001-300-2018-00236-19
001-300-2018-00231-23
001-300-2018-00231-23

มทบ.32
มทบ.42
ยศ.ทบ.
ร.15 พัน.4
ร.16
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.23
ร.23 พัน.3
ร.31 พัน.3 รอ.
รพ.ค่ายเทพสตรี ศรี สุนทร
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
รร.ส.สส.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สร.พบ.
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ลว.ไกลที# 6
วพม.
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศศท.
ศสท.กส.ทบ.
ศสพ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.

จํานวนเงิน
40,000.00
38,075.35
202,130.11
97,000.00
80,000.00
35,000.00
76,000.00
103,503.41
68,000.00
85,000.00
100,000.00
100,000.00
91,601.61
43,000.00
75,000.00
75,000.00
23,635.99
139,000.00
300,000.00
70,000.00
43,055.15
77,893.59
150,000.00
121,940.07
74,463.77
49,471.04
39,703.12
137,692.04
117,000.00
45,476.73
180,875.94
71,477.48
114,261.26

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495940
ลําดับ
67
68
69
70
71

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุรศักดิ> นามีผล
จ.ส.อ. นนทพัทธ์ พันสวัสดิ>
พ.ต. พงษ์ศกั ดิ> พันทะยู
จ.ส.อ. ยศธนา บุญหลี
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ นาคทอง

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00229-75
001-300-2018-00231-14
001-300-2018-00231-69
001-300-2018-00229-84
001-300-2018-00230-80

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61
หน่วย

สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.น.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 71 ราย

จํานวนเงิน
235,071.97
78,000.00
159,419.92
40,000.00
27,098.47
6,375,980.94

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีRยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 52495940
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เดชา ฉาบเพ็ชร์
จ.ส.อ. มนิจ ไพรบึง
จ.ส.อ. คํากรณ์ สรสัมฤทธิ>
จ.ส.อ. ประสันต์ อัยราชธนารักษ์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61
หน่วย

001-500-2009-00163-18
บ.มทบ.13
001-500-2007-00371-19
บ.มทบ.21
001-500-2004-00298-12
บ.มทบ.23
001-500-2004-00461-29
บ.มทบ.41
รวม เงินฝากเบีRยประกันล่วงหน้า 4 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495940 212 ราย

จํานวนเงิน
207.00
154.00
94.00
819.00
1,274.00
7,191,124.30

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495942
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ. นิธิชยั แสงทอง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-11012-41

วันที#เช็ค : 26 เม.ย. 61
หน่วย

คส.สพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495942 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 213 ราย

จํานวนเงิน
237,466.79
237,466.79
237,466.79
7,428,591.09

