หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495966
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขา
สํานักราชดําเนิน
ย่อยถนนสรงประภา
สํานักราชดําเนิน
หาดใหญ่
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
สํานักราชดําเนิน
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
ปตอ.1 พัน.7
มทบ.11
มทบ.42
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
รร.กบ.ทบ.
ส.พัน.23 ทภ.3
รวม 8 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
77,052.67
36,349.90
428,180.76
102,753.27
1,436.88
21,020.53
6,837.86
71,602.36
745,234.23

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495966
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

สาขา
อุบลราชธานี
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ราชบุรี
ราชบุรี
พัทลุง
พัทลุง
ทุ่งสง
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
หาดใหญ่
ราชบุรี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ทุ่งสง
ราชบุรี
ราชบุรี
อุบลราชธานี
หาดใหญ่
ตรัง
หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สตูล
ตลาดสันติสุข
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สงขลา
ทุ่งสง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.23
กรม ทพ.42
ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
บ.จทบ.ร.บ.
พล.พัฒนา 1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.พัฒนา 1
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.42
ร.15 พัน.4
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.5 พล.ร.5
รวม 29 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
16,637.60
23,147.00
800.00
1,911.00
2,340.70
1,940.89
1,911.00
27,774.84
12,363.00
3,802.00
27,943.00
60.62
2,522.00
4,047.40
7,267.23
6,533.99
17,487.36
14,499.05
27,627.96
8,639.00
3,897.14
30.64
12,312.00
3,209.00
2,111.40
9,416.96
8,819.00
7,688.69
3,821.00
260,561.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495966
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
ปัตตานี
ปากช่อง
แจ้งวัฒนะ
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ขอนแก่น
ลพบุรี
พะเยา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เตาปูน
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ปราณบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
สระบุรี
อรัญประเทศ
เชียงใหม่
พะเยา
สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา
ปราณบุรี
บุรีรัมย์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
พิษณุโลก
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
กรม ทพ.44
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง พธ.พล.1รอ.
ขกท.
ขว.ทบ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ทภ.2
นรด.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.8
ป.71 พัน.712
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.3
พล.ปตอ.
พล.ร.6
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
ร.25 พัน.3
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.4
รพศ.5

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
40,687.85
54,004.23
134,000.00
249,297.55
58,400.95
18,704.67
31,000.00
120,000.00
49,000.00
373,000.00
136,614.78
100,000.00
43,000.00
160,000.00
70,858.38
105,721.77
202,181.74
42,000.00
96,356.21
77,000.00
71,000.00
240,000.00
70,000.00
50,000.00
30,000.00
128,798.24
100,000.00
103,000.00
384,697.80
80,000.00
84,607.43
41,459.05
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495966
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

สาขา
สํานักราชดําเนิน
เตาปูน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วังน้อย
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สงขลา
ปากช่อง
ทุ่งสง
สนามเสือป่า
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รร.ขว.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
รวม 46 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
150,000.00
90,825.81
140,000.00
147,000.00
80,000.00
150,000.00
1,003,749.04
60,000.00
36,040.54
48,165.05
11,000.00
30,000.00
40,000.00
5,632,171.09

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495968
ลําดับ
1

สาขา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ยศ.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 61
จํานวนเงิน
220,000.00
220,000.00
6,857,966.79

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 52495966
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี
ส.อ. ยุทธการ อินทร์สวา
ร.ท. จํารัส ลูกอินทร์
พ.อ. สมคิด จันทร์ทรัพย์
ร.ต. อํานาจ คงบุ่งคล้า
ร.ต. กระจ่าง รามแก้ว
ร.ท. วิญBู สงวนรักษ์
จ.ส.อ. สุริยา วิเศษแก้ว
จ.ส.อ. นิคม ต่อศิลป์
ร.ต. สรศักดิE วงศ์อนุ
ส.ท. สุชานนท์ แคล้วศรี
จ.ส.อ. เธียรวิชญ์ หอมจันทร์
จ.ส.ท. ณรงค์ชยั ดอนมูลไพร
จ.ส.อ. ไกรวุฒิ วรรณชัย

เลขที#บญั ชี
001-100-2009-00327-72
001-100-2004-05452-80
001-100-2004-06689-61
001-100-2004-02233-88
001-100-2004-09952-36
001-100-2004-12625-51
001-100-2004-00125-97
001-100-2004-04666-82
001-100-2004-10944-64
001-100-2014-00066-63
001-100-2004-13063-87
001-100-2005-00365-23
001-100-2004-09850-26

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 61
หน่วย

กพ.ทบ.
ปตอ.1 พัน.7
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.42
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
ส.พัน.23 ทภ.3
รวม เงินอทบ.ฝาก 13 ราย

จํานวนเงิน
77,052.67
36,349.90
306,416.09
121,764.67
102,753.27
7,067.61
607.37
12,887.15
1,436.88
458.40
3,905.53
2,932.33
71,602.36
745,234.23

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 52495966
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.ต. ไกรพล เจริ ญชัย
ร.ต. สิ ทธินนั ท์ หมู่ไพบูลย์
ร.ต.เหรี ยญชัย โยปั ดทุม
ส.อ. วราวุฒิ อุ่นผ่อง
ส.อ. พัฒนพงษ์ โฮมแพน
พ.ต. สวัสดิE ชายเกตุ
ร.ท. ประเทือง พุศลพงษ์
จ.ส.อ. พรสิ งห์ เนตรสายสกุล
จ.ส.อ. ยืนยง ชุมบ้านยาง
ส.อ. คทาวุธ ปรางเพ็ชร
จ.ส.ต. อนุพงศ์ ไชยจํานงค์
ส.อ. สิ ทธิโชติ ไชยเชษฐสุริยนั
พ.อ.(พิเศษ) ชลชัย เกิดแจ่ม
พ.อ. เดชภวิศวร์ อินทร์แหยม
ส.ท. โชค ยินดี
ร.ต. ชัยยศ สงขจร
ร.ท. สุวทิ ย์ ชูนินทร์
ร.ต.สมพรชัย หนูเอียด
จ.ส.อ. ชูสิน ฉิ มฉํ#า
จ.ส.อ. อุทยั วงศ์บุตรดี
ส.อ. ฉัตรชัย คุม้ สุข
ส.ท. เรื อรบ อบเชย
จ.ส.อ. ปรี ดา เอี#ยมกาย
จ.ส.อ. ปรากาญ มณี เนตร
ส.อ. เทอดชาติ ฉายารักษ์
ส.ท. จิรทีปต์ นิ#มน้อม
พ.ท. เลอศักดิE มีบาํ รุ ง
ร.ต. เกษม คาระมาตร
ร.ต.สมพงษ์ ละวู่
จ.ส.อ. ชัยศิลป์ อินทะพันธ์
จ.ส.อ. วีรพร พุม่ พา
จ.ส.ท. สุฑล โกศลสุนทร
จ.ส.ต.มนตรี ออทอศรี

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00156-24
001-101-2005-00704-83
001-101-2008-00016-11
001-101-2010-00569-53
001-101-2010-00015-82
001-101-2007-00042-66
001-101-2010-00028-64
001-101-2007-00535-09
001-101-2007-00535-18
001-101-2017-00042-81
001-101-2018-00072-87
001-101-2018-00052-98
001-101-2018-00074-45
001-101-2006-00399-99
001-101-2018-00074-63
001-101-2007-00196-48
001-101-2009-00549-31
001-101-2005-01070-79
001-101-2008-00775-35
001-101-2018-00073-57
001-101-2018-00078-70
001-101-2018-00073-66
001-101-2009-00528-90
001-101-2018-00073-48
001-101-2013-00047-71
001-101-2018-00073-39
001-101-2018-00066-13
001-101-2008-00146-24
001-101-2015-00315-06
001-101-2007-00501-31
001-101-2008-00102-75
001-101-2014-00216-70
001-101-2008-00183-10

กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
บ.จทบ.ร.บ.
พล.พัฒนา 1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
6,934.00
4,776.00
2,999.00
1,911.00
17.60
5,731.00
8,080.00
2,094.00
1,280.00
2,140.00
1,911.00
1,911.00
500.00
300.00
1,911.00
28.73
600.00
1,700.00
11.97
29.53
1,911.36
1,911.00
939.75
9,424.35
2,293.00
15,117.74
12,363.00
3,802.00
4,317.00
3,267.00
2,044.00
2,522.00
3,534.00

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 52495966
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ส.อ. สราวุฒิ แก้วคํา
ส.อ. ทรงวุฒิ ดอนคงมี
ส.อ. เกียรติศกั ดิE พละสุ
ส.อ. สุวฒั น์ บุไธสง
จ.ส.อ. ธานี สงจันทร์
จ.ส.อ. ราชัน นิยะมะ
จ.ส.อ. โกมล พรมรักษ์
ร.ต. กิตติศกั ดิE สังขรัตน์
ร.ต. ฐานปกรณ์ เสถียร
จ.ส.อ. วอน ภารกิจโกศล
ร.ต.วิโรจน์ อองกุลนะ
จ.ส.อ. สมศักดิE ชูเมือง
จ.ส.อ. สุนนั ท์ ศรี ระษา
พ.ต.หญิง อัญญาลักขณ์ จันทร
จ.ส.อ. สุนทร คูประสิ ทธิE
จ.ส.ต. นภาเดช นาโลม
จ.ส.อ.ไพโรจน์ พลานนท์
จ.ส.อ. คมสัน สี นวลสด
ส.ท. ชัยญะรัตน์ ปรัชญาดํารงพล
พล.อส. สาโรจน์ แผงโกฎิE
พล.อส. ธนา ฤทธิEเดช
พ.ต. ทัศนัย แก้วตุมกา
พ.ต. พีระพล ศรี สุข
ร.ต. ยรรยง ทองบุราณ
จ.ส.อ. ฉลาด รู ปโสม
พล.อส. กําแหง คะตะวงศ์
พ.ท. พงษ์ศกั ดิE เรื องมี
พ.ต. เพียร ทองอ่อน
ร.ต. วิรัตน์ ชุมพล
จ.ส.อ. อภินนั ท์ จันทร์ทอง
จ.ส.อ. ยุทธนา เทพชุม
ส.อ. ประกาศิต ทรงศิลป์
จ.ส.อ. เสรี ศรี มล

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2011-00431-16
001-101-2012-00457-06
001-101-2015-00289-91
001-101-2016-00416-09
001-101-2009-00382-25
001-101-2012-00365-68
001-101-2013-00072-00
001-101-2013-00197-19
001-101-2009-00315-41
001-101-2014-00108-87
001-101-2010-00312-19
001-101-2006-00005-26
001-101-2018-00078-98
001-101-2012-00353-38
001-101-2010-00445-32
001-101-2011-00168-02
001-101-2013-00148-48
001-101-2013-00299-01
001-101-2018-00078-07
001-101-2018-00060-11
001-101-2018-00079-68
001-101-2005-01332-23
001-101-2014-00256-58
001-101-2007-00768-47
001-101-2005-00959-78
001-101-2005-01069-73
001-101-2005-00524-96
001-101-2016-00157-29
001-101-2017-00269-73
001-101-2005-00513-36
001-101-2007-00530-22
001-101-2012-00326-96
001-101-2018-00073-84

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42

จํานวนเงิน
4,158.00
2,484.00
2,713.00
2,904.00
28.73
3.16
28.73
2,522.00
35.40
4,012.00
5,419.26
1,838.00
9.97
4,028.77
2,291.90
1,163.00
1,911.00
975.99
859.62
2,484.00
10,307.07
4,879.00
4,909.00
3,611.00
14.05
1,086.00
5,605.00
3,821.00
1,911.00
4,958.10
3,630.00
3,286.00
2,633.52

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 52495966
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ชื#อบัญชี
ส.อ. รณฤทธิE เรื องศิริ
จ.ส.อ. สุชาติ ชูเผือก
จ.ส.อ. กําธร ทองมณี
ส.อ. กิตติพงศ์ จันทร์เรื องฤทธิE
จ.ส.อ. ประวิทย์ สุรินยา
ส.อ. อํานวย สังฆมิตกล
จ.ส.อ. แหลม ข้ามสี#
จ.ส.อ. พิศณุ สุขเกษม
จ.ส.อ. มนไพล แก้วมลทิน
ส.อ. ณัฐพล นามณรงค์
จ.ส.ต. วิษณุ สื บสําราญ
จ.ส.อ. เสนีย ์ บัวเผียน
จ.ส.ท. จําเนียร สิ งหาศรี
จ.ส.อ. พิพฒั น์ สร้อยสิ งห์
จ.ส.ท. ประสาท โสภา
จ.ส.อ. บุญชิด อนุชาติ
จ.ส.ต. ธีระวัฒน์ พลเมือง
ส.ท. จักรชัย ดีแสน
พ.ต. ลําพูล คําแสง
พ.ต. อนุพงษ์ โสภา
ร.ต. กฤษณะ ขุนเนียม
จ.ส.อ. พยุทธศักดิE เพ็ชรรัตน์
ร.ต. สก้าน เพ็งสกุล

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00073-93
001-101-2009-00167-55
001-101-2011-00157-24
001-101-2018-00073-11
001-101-2013-00188-80
001-101-2006-00960-46
001-101-2010-00593-58
001-101-2013-00007-57
001-101-2018-00060-02
001-101-2018-00059-97
001-101-2018-00077-73
001-101-2008-00852-42
001-101-2006-00739-57
001-101-2013-00171-19
001-101-2004-00405-71
001-101-2016-00029-01
001-101-2018-00074-90
001-101-2017-00216-95
001-101-2004-00337-11
001-101-2007-00235-62
001-101-2008-00779-06
001-101-2014-00108-69
001-101-2018-00074-27

มทบ.42
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.5
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.5 พล.ร.5
รวม เงินฝากเกิน 89 ราย

จํานวนเงิน
1,783.34
5,731.00
2,908.00
3,897.14
15.32
15.32
3,821.00
2,484.00
466.00
2,484.00
3,057.00
3,209.00
25.39
2,086.01
3,725.00
1,869.96
1,911.00
1,911.00
6,648.00
2,171.00
2,676.04
5,012.65
3,821.00
260,561.47

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 52495966
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. นพดล ปั กษา
จ.ส.ต. ไพโรจน์ สามหมัย
ร.ต. บุญจิตร ลงเย
ส.อ. ไอยศูรย์ ธาดาวงษา
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ จานเงิน
ส.อ. สาคร สุยะราช
ส.อ. ไพฑูรย์ ดีขาย
จ.ส.อ. สมเกียรติ ผมหอม
จ.ส.อ. กษิดิศ อารี ราษฎร์
ส.อ. นิราศ พงษ์อารี ย ์
ส.อ. ภักดี ประภาสพงษ์
ร.ต. ธนานันต์ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. สมพงษ์ แจ่มมะณี
จ.ส.อ. สุรยุทธ สุระมรรคา
ส.อ. อุปพัฒน์ บัณฑุวรรณ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ลอยนอก
ร.ท. ภิรมย์ อ้นพวง
ร.ต. ชัยพร จันทร์เจริ ญศรี
จ.ส.อ. คํารณ ภูมิโคกรักษ์
พ.ท. อภิรัช สุขสมจิตร
พ.ต. ประจวบ สุรเกษ
ร.ต. นิยม ประสงค์
จ.ส.อ. อดิสรณ์ ภูริชโชค
จ.ส.อ. สราวุธ สงคราม
จ.ส.อ. เจน เสื ออยูส่ าย
จ.ส.อ. บรรลือศักดิE ศรี ชุม
ร.ต. ประวิทย์ เวียงสงค์
จ.ส.ท. ธนวัฒน์ ขาวเผือก
จ.ส.อ. พีระวัฒน์ มิตรสงเคราะห์
ส.อ. อาทิตย์ โสภณจิตร์
จ.ส.อ. อนุชิต ไข่เปลี#ยน
ร.ต. อดุลย์ คณา
จ.ส.อ. จรัญ กล้าหาญ

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00296-22
001-300-2018-00295-98
001-300-2018-00298-80
001-300-2018-00298-99
001-300-2018-00298-53
001-300-2018-00298-62
001-300-2018-00298-71
001-300-2018-00297-92
001-300-2018-00297-47
001-300-2018-00295-43
001-300-2018-00295-70
001-300-2018-00297-38
001-300-2018-00297-01
001-300-2018-00297-10
001-300-2018-00297-29
001-300-2018-00299-23
001-300-2018-00298-44
001-300-2018-00299-41
001-300-2018-00296-13
001-300-2018-00295-34
001-300-2018-00297-83
001-300-2018-00301-14
001-300-2018-00299-87
001-300-2018-00295-52
001-300-2018-00296-95
001-300-2018-00298-26
001-300-2018-00297-56
001-300-2018-00297-65
001-300-2018-00298-35
001-300-2018-00295-25
001-300-2018-00300-08
001-300-2018-00295-61
001-300-2018-00296-77

กรม ทพ.11
กรม ทพ.44
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง พธ.พล.1รอ.
ขกท.
ขว.ทบ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ทภ.2
นรด.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.8
ป.71 พัน.712
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1 พัน.3
พล.ปตอ.
พล.ร.6
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
ร.25 พัน.3
ร.3 พัน.2

จํานวนเงิน
40,687.85
54,004.23
120,000.00
14,000.00
51,909.80
60,000.00
137,387.75
58,400.95
18,704.67
31,000.00
120,000.00
49,000.00
100,000.00
145,000.00
128,000.00
136,614.78
100,000.00
43,000.00
160,000.00
70,858.38
105,721.77
202,181.74
42,000.00
96,356.21
77,000.00
71,000.00
135,000.00
105,000.00
70,000.00
50,000.00
30,000.00
128,798.24
100,000.00

หน้าที# : 6

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

เลขที#เช็ค : 52495966
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

ชื#อบัญชี
พ.ต.หญิง อัจฉราวดี แก้วอ่อน
จ.ส.อ. สุรักษ์ วรรณสุทธิE
ส.อ. ธัญชนน หนูหงษ์
จ.ส.อ. บรรพต สวัสดี
ส.อ.หญิง สุวรรณา ธารัตชน
ส.อ. ทินกร พันธ์เทศ
จ.ส.อ. กฤษตินนท์ มูลไชย
ร.ต. ภวดล แสงประทุม
จ.ส.อ. พงศกร ลาจันแก้ว
ส.อ. มนัส คําผัด
ร.ต. ปั ญญา แพ่งสภา
จ.ส.อ. โรจน์รุ่ง ชัยชอุ่ม
จ.ส.อ. สมยศ อภิญญา
พ.ต. ชัยยุทธ บูรณะวงค์
พ.ต. สุเอช หมุดเส็ม
ร.ท. สัญชัย ช่วยประสม
ร.ต. สุภาพ แซมมณี
จ.ส.อ. สมเกียรติ คงเอียด
จ.ส.อ. ราเมศร์ เพชรวิชิต
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ ขํายา
ส.อ. อนุกาญจน์ รัฐกาญจน์
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิE ภู่ทอง
ส.อ. อาทิตย์ ปรี ชา
ร.ต. สวัสดิE หมัดสอาด
ส.อ. อธิวฒั น์ หัสจํานงค์
ส.อ. จีระพงค์ คงดํา
ส.ท. ประเสริ ฐศักดิE วังช่วย

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00296-31
รพ.ค่ายธนะรัชต์
001-300-2018-00299-78
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
001-300-2018-00298-17
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
001-300-2018-00299-05
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00299-14
รพ.พระมงกุฎเกล้า
001-300-2018-00296-86
รพศ.4
001-300-2018-00296-68
รพศ.5
001-300-2018-00296-04
รร.ขว.ทบ.
001-300-2018-00300-26
รร.ขส.ขส.ทบ.
001-300-2018-00299-32
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
001-300-2018-00299-50
ศปภอ.ทบ.1
001-300-2018-00298-08
ศฝ.นศท.มทบ.31
001-300-2018-00299-69
ศฝ.นศท.มทบ.31
001-300-2018-00300-53
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00300-62
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00300-44
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00300-99
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00300-71
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00300-80
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00301-05
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00300-35
ศฝ.นศท.มทบ.42
001-300-2018-00296-59
ศสท.กส.ทบ.
001-300-2018-00295-89
ส.พัน.5 พล.ร.5
001-300-2018-00300-17
สง.สด.ก.ท.
001-300-2018-00295-16
สง.สด.จว.พ.ท.
001-300-2018-00297-74
สง.สด.จว.พ.ท.
001-300-2018-00296-40
สง.สด.จว.พ.ท.
รวมเช็คเลขที# 52495966 162 ราย

จํานวนเงิน
103,000.00
384,697.80
80,000.00
10,455.85
74,151.58
41,459.05
100,000.00
150,000.00
90,825.81
140,000.00
147,000.00
150,000.00
80,000.00
159,042.09
259,447.80
46,752.14
150,000.00
138,863.15
109,643.86
110,000.00
30,000.00
60,000.00
36,040.54
48,165.05
30,000.00
40,000.00
11,000.00
6,637,966.79

หน้าที# : 7

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

เลขที#เช็ค : 52495968
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) ประยุทธ์ สุริยชุตานนท์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00301-41

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 61
หน่วย

ยศ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 61 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495968 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัXงหมด 163 ราย

จํานวนเงิน
220,000.00
5,852,171.09
220,000.00
6,857,966.79

