หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234601
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สาขา
พยุหะคีรี
นครศรีธรรมราช
อุตรดิตถ์
กาญจนบุรี
พญาไท
ร้อยเอ็ด
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
สํานักราชดําเนิน
อุดรธานี
นราธิวาส
สกลนคร
ปราณบุรี
พญาไท
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ทภ.4
ป.21 พัน.20
ป.9 พัน.19
พบ.
พล.ร.6
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
ม.3 พัน.18
มทบ.11
ร.13 พัน.3
ร.151
ร.3 พัน.1
รร.กสร.ศสร.
วพบ.
สส.
สส.
รวม 17 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
103,028.91
44,479.66
1,367,912.07
1,588,907.78
549,586.79
468,062.17
41,072.93
4,999,614.52
2,013,506.67
30,977.81
1,453,682.02
462,546.53
1,590,153.46
4,480,645.69
928,373.78
199,716.02
201,131.88
20,523,398.69

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234601
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
เสนานิคม
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ทุ่งสง
พิษณุโลก
คลองปาง
พนัสนิคม
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
ทุ่งสง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
บชร.3
บชร.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
ร.1 พัน.3 รอ.
รวม 12 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
1,031.50
600.97
10,392.82
3,026.19
3,890.82
2,963.86
4,251.19
1,559.00
3,821.00
2,210.00
2,484.00
19,716.51
55,947.86

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234601
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
ลําปาง
นราธิวาส
นราธิวาส
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปัตตานี
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ทุ่งสง
สนามเป้า
สํานักราชดําเนิน
ขอนแก่น

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กรม ทพ.33
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม สน.พล.ร.9
ขกท.
ช.11
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.3 พล.ร.3
ทน.3
ทภ.4
บชร.4
ป.9 พัน.9
ป.9 พัน.9
พล.พัฒนา 1
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.41
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สห.21
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.23

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
200,000.00
110,315.83
150,000.00
86,368.58
171,649.25
120,000.00
346,688.06
437,442.65
75,906.46
157,000.00
44,000.00
110,000.00
42,577.24
240,000.00
200,000.00
60,758.60
50,000.00
50,000.00
121,071.49
54,327.10
120,000.00
50,000.00
280,000.00
126,000.00
100,000.00
57,405.50
85,556.36
117,591.81
200,000.00
250,000.00
83,045.89
349,006.10

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234601
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

สาขา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
หาดใหญ่
อรัญประเทศ
อุดรธานี
อุดรธานี
ปัตตานี
ยโสธร
บุรีรัมย์
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เชียงใหม่
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เชียงราย
อรัญประเทศ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
นครนายก
ลพบุรี
กระทรวงกลาโหม
หนองคาย
ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.41
มทบ.42
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.16 พัน.2
ร.23 พัน.4
ร.29
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.จปร.
รร.สพศ.ศสพ.
ศศท.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.ป.ข.
สง.สด.จว.อ.ด.

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
24,000.00
25,000.00
104,839.76
164,682.19
223,509.56
894,206.46
132,204.34
497,005.73
283,485.89
72,802.12
56,902.52
100,000.00
136,371.83
170,000.00
300,000.00
187,628.80
298,532.80
130,000.00
95,361.02
77,745.60
17,000.00
241,305.48
50,355.69
234,730.22
98,000.00
30,559.19

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234601
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 59 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 25 ม.ค. 61
จํานวนเงิน
9,392,940.12
29,972,286.67

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234601
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. ประสงค์ จัน# เรื อง
พ.ท. ศักดา ประพันธ์บณ
ั ฑิต
ร.ท. จรัญ ทองแพง(อ.)
ร.ท. พิษณุ เล็กรัตน์
ร.ท. กิต คําอินทร์
จ.ส.อ. นิรันดร์ ตาขัด
จ.ส.อ. สมศักดิF อํามาตย์เอก
จ.ส.อ. นิโรจน์ ฉันทกุล
จ.ส.อ. สุรพล คําแหวน
จ.ส.อ. ชัยพร พรมมาวัน
จ.ส.อ. สมชาย วงศ์รัตนาวิน
จ.ส.อ. พรชัย หาญสามัคคี
จ.ส.อ.บูรพา จันทร์เรื อง
จ.ส.อ. ปฏิภาณ ศรี คาํ
ร.อ. สมเกียรติ สี เสื อ
ร.อ. สมชัย อ่อนนาง
ร.ท. พิชยั จัน# วิจิตร
จ.ส.อ. สงวนศักดิF วราวุธวิเชียร
จ.ส.อ. สมศักดิF อุทยั กรม
จ.ส.อ. คเชนศักดิF เชิดโชคศรี
จ.ส.อ. เปรื# องศักดิF รังสี บุตร
พ.อ.(พิเศษ) หญิง มงคลฤดี กิสรวงศ์
ร.ต. สาคร ลาวช่าง
ร.ต. สถิตย์ ศักดาคํา
จ.ส.อ. ณรงค์ ดนตรี
จ.ส.อ. จิรพนธ์ ศรี คง
จ.ส.อ.กิตติ ติดประมาณ
จ.ส.อ. สุพจน์ ทิมเม่น
จ.ส.อ.ประจวบ จาดสกุล
จ.ส.อ. นิวร ธรรมลังกา
จ.ส.อ. วีระพล สี หาจักร์
จ.ส.อ. อิชช์กนั ต์ จรรยวัฒนสกล
จ.ส.อ. วิทยา วงศ์วาน

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10774-67
001-100-2004-06125-28
001-100-2004-00202-31
001-100-2004-06891-59
001-100-2004-07673-32
001-100-2004-02081-30
001-100-2004-02153-16
001-100-2004-03142-46
001-100-2004-03407-28
001-100-2004-04689-90
001-100-2004-05212-71
001-100-2004-07745-09
001-100-2004-11592-48
001-100-2004-12231-54
001-100-2004-03534-76
001-100-2004-04019-59
001-100-2004-12901-38
001-100-2004-02322-43
001-100-2004-03686-27
001-100-2004-07229-31
001-100-2004-08694-18
001-100-2004-08630-16
001-100-2004-01659-96
001-100-2004-11172-33
001-100-2004-00037-20
001-100-2004-01321-47
001-100-2004-02344-81
001-100-2004-02959-87
001-100-2004-02989-02
001-100-2004-03765-01
001-100-2004-04943-20
001-100-2004-05842-16
001-100-2004-06590-06

คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ทภ.4
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.20
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
ป.9 พัน.19
พบ.
พล.ร.6
พัน.บ.41
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.

จํานวนเงิน
103,028.91
44,479.66
174,641.80
75,058.15
15,983.72
69,835.18
63,590.73
111,123.68
126,829.08
22,687.01
184,000.62
342,740.35
17,376.99
164,044.76
137,667.59
309,675.46
331,694.76
174,988.67
363,709.10
200,413.86
70,758.34
549,586.79
468,062.17
41,072.93
339,948.65
178,005.51
153,746.92
123,171.00
391,417.90
236,410.23
220,559.52
118,276.85
567,553.10

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234601
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. สมศักดิF ขุนคต
จ.ส.อ. วันชัย จันทร์สืบสาย
จ.ส.อ.มงคล พันธุ์ไทย
จ.ส.อ. สถิตย์ ภิลาภ
จ.ส.อ. สุนทร บุญจรัส
จ.ส.อ. สมศักดิF คําพรมพะเนา
จ.ส.อ. สมคิด โพธิFดี
จ.ส.อ. ธนาวี สารเถื#อนแก้ว
จ.ส.อ. สุรพล เพ็งสว่าง
จ.ส.อ. ศักดา แนวสุภาพ
จ.ส.อ. สมศักดิF คําจันทร์
ร.อ. อุทิศ ฐิตะสาร
ร.อ. อุดร คําบรรพ์
ร.ท. ประเชิด บุญมา
ร.ท. คุณากร กอบัว
ร.ท. วันชัย นวลอนงค์
ร.ท. วิทูรย์ บุญสมศรี
ร.ท. ศุภชัย กลางธานินทร์
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิF เผือกพ่วง
จ.ส.อ. บุญเชิด เมฆประดับ
จ.ส.อ. เปรมชัย หลวงนิหาร
จ.ส.อ. อดุลย์ กันล้อม
จ.ส.อ. โสภณ วิเชียรสรรค์
จ.ส.อ. เดชาวัต โอษฐ์บาง
จ.ส.อ. ประสาร ทองแฉล้ม
จ.ส.อ. สมคิด แรงสาริ กรรม
จ.ส.อ. อนันต์ ยงโภชน์
จ.ส.อ. อุดม นิลวรรณ
จ.ส.อ. ยศศักดิF แก้วเกษม
จ.ส.อ. สัมพันธ์ ภูมี
ร.ท.ฉลาด ขาวผิว
ร.ต. สมร กองโส
ร.ต. นคร ต้นจันทร์แดง

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06600-75
001-100-2004-06880-80
001-100-2004-06951-05
001-100-2004-09236-46
001-100-2004-10008-18
001-100-2004-10267-64
001-100-2004-10386-44
001-100-2004-10435-85
001-100-2004-10799-97
001-100-2004-12289-82
001-100-2004-13068-64
001-100-2004-03890-19
001-100-2004-10362-48
001-100-2004-08342-72
001-100-2004-08345-55
001-100-2004-08345-82
001-100-2004-10357-08
001-100-2004-10357-62
001-100-2004-00283-03
001-100-2004-02569-88
001-100-2004-02645-52
001-100-2004-04165-35
001-100-2004-06746-25
001-100-2004-08341-02
001-100-2004-08343-06
001-100-2004-10358-50
001-100-2004-10361-78
001-100-2004-10362-39
001-100-2004-11974-51
001-100-2004-12990-41
001-100-2004-04557-74
001-100-2004-06137-67
001-100-2004-06416-54

พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
มทบ.11
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3

จํานวนเงิน
109,175.73
96,535.65
322,559.77
319,005.92
988,779.91
145,141.35
135,297.07
75,310.60
137,015.69
231,707.40
109,995.75
31,503.86
156,940.18
362,377.00
34,835.47
163,170.23
87,052.04
17,904.65
150,238.23
93,886.96
59,260.73
58,641.32
134,860.71
170,159.53
5,866.41
73,514.54
132,085.23
14,675.81
30,966.73
235,567.04
30,977.81
347,548.39
166,522.95

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234601
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
ร.ต. วัฒนา ฉิ มนอก
ร.ต. พจน์ จอมคําสิ งห์
ร.ต. บุญหลาย จตุเทน
ร.ท. บุญธรรม มณี นอ้ ย
ร.ท. โรม แก้วตา
ร.ต. ธนา คล้ายลี
ร.ต. สุวทิ ย์ คุรุบาศรี
จ.ส.อ. ถาวร ยะภักดี
จ.ส.อ. วงจันทร์ คนขยัน
จ.ส.อ. ธงรัตน์ เครื อศรี
จ.ส.อ. บุญธรรม วาดเมือง
พ.อ. บรรทม เจริ ญจิตร์
พ.อ. ประเสริ ฐ เผือกโสภณ
พ.ท. เสถียร เอี#ยมสง่า
พ.ท. ศรชัย พุฒิสมบัติ
พ.ท. สถาพร คําแน่น
พ.ท. แดนชัย พูลสอน
พ.ท. ชาตรี เพ็งแสน
พ.ท. สาโรจน์ เกืSอกูล
พ.ต.สมชาย พูลปรี ดี
พ.ต. พิภพ มีสมศักดิF
พ.ต. จรัญ ปามา
ร.ท. อุทิศ ภูเลาสิ งห์
ร.ท. จํานงค์ เภตรา
ร.ท. เสนาะ เล็กกีS
ร.ต. สุรเศียร ประทุมชาติ
ร.ต. นิกร เทียนชัย
ร.ต. สิ ทธิชยั ส่งทรัพย์
ร.ต.วิจารณ์ สุดวังยาว
ร.ต. สมเกียรติ ทรัพย์พนั แสน
พ.อ. บํารุ ง บํารุ งญาติ
ร.ท. อัชนโชติ ขจรรุ่ งแสงอรุ ณ
จ.ส.อ. ประวิช ปูรณัน

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08207-56
001-100-2004-09578-74
001-100-2004-10376-90
001-100-2004-01498-19
001-100-2004-10953-02
001-100-2004-06036-90
001-100-2004-06272-74
001-100-2004-01689-39
001-100-2004-03506-19
001-100-2004-12430-33
001-100-2004-12430-42
001-100-2004-01984-80
001-100-2004-11755-10
001-100-2004-01612-91
001-100-2004-02408-35
001-100-2004-04521-48
001-100-2004-06358-84
001-100-2004-11755-83
001-100-2004-12190-45
001-100-2004-02187-66
001-100-2004-02269-50
001-100-2004-11756-17
001-100-2004-04143-42
001-100-2004-04671-86
001-100-2004-05035-76
001-100-2004-06473-66
001-100-2004-07506-33
001-100-2004-08005-76
001-100-2004-11961-97
001-100-2004-12385-63
001-100-2004-03344-44
001-100-2004-11226-15
001-100-2004-12002-41

ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.151
ร.151
ร.151
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
รร.กสร.ศสร.
วพบ.
สส.
สส.

จํานวนเงิน
252,599.93
209,240.32
477,770.43
100,069.11
330,716.36
31,761.06
171,405.72
678,207.96
362,452.68
337,139.46
40,947.64
496,008.58
192,883.87
356,675.49
143,297.22
64,970.40
459,553.70
512,105.96
70,020.52
174,366.25
201,843.92
350,616.79
77,326.20
194,462.40
129,712.94
549,092.00
64,357.56
55,974.65
146,263.44
241,113.80
928,373.78
201,131.88
199,716.02

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ม.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234601
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61
หน่วย

รวม เงินอทบ.ฝาก 99 ราย

จํานวนเงิน
20,523,398.69

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 49234601
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

ชื#อบัญชี
ส.อ. ฐานวัฒน์ ลินิฐฎา
ส.อ. ฉัตรชัย ผาสุขธรรม
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิF ท่าไทย
ส.อ. พรเทพ สุไลมาน
ส.อ. ชาติพนั ธ์ ศรี บรรจง
ร.ต. พลศักดิF หยังดี
จ.ส.ท. วีระวุฒิ ทองใหม่
ส.อ. สุรเดช พุกเจริ ญผล
จ.ส.อ. ฉลาด เพ็ญภาค
จ.ส.อ. ชลวิชช์ จําปาแพง
จ.ส.อ. เสริ มศักดิF ใจมิตร
จ.ส.อ. นริ นทรชาติ กลํ#าบรรจง
จ.ส.อ. รักเกียรติ สารธวัช
จ.ส.อ. ไพโรจน์ คล้ายแก้ว
จ.ส.อ. ยงยุทธ คหะวงษ์
จ.ส.อ. ณรงค์ คงพันธ์
จ.ส.อ. จเร อยูค่ ง
จ.ส.อ. อํานาจ คล่องการงาน
จ.ส.อ. มนตรี เฉลยพจน์
จ.ส.อ. บุญเชิด เนียมหอม
จ.ส.ต. วิชาญ ช่วยสังข์
ส.อ. ณรงค์วทิ ย์ สามงามมี
จ.ส.อ. สําเริ ง นุชเจริ ญ
ร.ต. กวีวงษ์ โสภา
ร.ต. ศักดิโชติ อาชาฤทธิF
จ.ส.อ. ตะวัน ภิรมยาภรณ์
ส.อ. นิพทั ธ์ ชํานิสาร
ส.อ. สุทธิพร เพชรรุ่ ง
ส.ต. วสันต์ สมศรี

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00667-98
001-101-2007-00668-13
001-101-2008-00579-93
001-101-2017-00308-60
001-101-2006-00060-70
001-101-2007-00810-52
001-101-2017-00295-36
001-101-2016-00394-19
001-101-2010-00143-82
001-101-2005-00123-46
001-101-2010-00429-50
001-101-2006-00767-96
001-101-2014-00470-67
001-101-2014-00479-42
001-101-2006-00047-62
001-101-2007-00658-96
001-101-2009-00479-13
001-101-2014-00479-60
001-101-2016-00175-41
001-101-2008-00174-36
001-101-2007-00286-46
001-101-2010-00064-53
001-101-2008-00008-07
001-101-2011-00183-32
001-101-2018-00000-44
001-101-2014-00480-93
001-101-2014-00480-57
001-101-2017-00308-97
001-101-2014-00480-84

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.3
บชร.4
บชร.4
บชร.4
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.23 บชร.3
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
รวม เงินฝากเกิน 29 ราย

จํานวนเงิน
0.25
0.25
100.00
931.00
600.97
6,489.00
2,407.00
1,496.82
3,026.19
3,821.00
69.82
56.00
2,094.00
813.86
21.93
1,396.00
2,791.00
42.26
1,559.00
3,821.00
2,210.00
2,484.00
1,911.00
3,412.00
5,375.41
6,967.66
69.72
1,911.00
69.72
55,947.86

หน้าที# : 6

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

เลขที#เช็ค : 49234601
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ร.ท. วิโรจน์ ไม้สุวรรณ
จ.ส.อ. สุเวช เก็บพิมาย
จ.ส.อ. คมสิ งห์ นรพิมพ์
จ.ส.ต. วิริยะชัย วินาโล
จ.ส.อ. สามภพ ไชยพร
จ.ส.อ. ปรี ดีพงศ์ ทบวงศรี
จ.ส.อ. อนุชยั ปิ# นภู่
จ.ส.อ. อภิชาติ สมศิริ
จ.ส.ต. นิพนธ์ แสนท้าว
จ.ส.อ. ณรงค์ เกรัมย์
จ.ส.อ. สุรธรรม วัฒนากูร
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ สุขเหลือ
จ.ส.อ. ปั ญญา แก้วดี
จ.ส.อ. โสภณ สุพร
จ.ส.อ. รุ่ งศักดิF พูนชัย
จ.ส.ต. มนัส รัตนประทุม
จ.ส.ท. มงคล คําแก้ว
ส.อ. ยุทธชัย ไมอินทร์
ส.อ. กิตติพงศ์ ทองบ้านทุ่ม
พ.อ.(พิเศษ) อนุสรณ์ สิ งห์โต
พ.อ. ภัทรชัย แทนขํา
พ.อ. นรภัทร ปรรณปกรณ์
จ.ส.อ. ชัยยงค์ ครองยุทธ
จ.ส.ท. ชูเกียรติ ถาวร
พ.ท. สุรเชษฐ อักษรศรี
ส.อ. อัครพล สามสี
จ.ส.อ. เดช โสดา
จ.ส.อ. ยงยศ มีฟัก
จ.ส.อ. ไพรัตน์ ศรี เกาะ
จ.ส.อ. บุญพร้อม ราชหงษ์
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง ไลยนอก
จ.ส.อ. ประมาณ พลไธสง
ร.อ. สุรศักดิF ปั ญญาคํา

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00044-29
001-300-2018-00045-35
001-300-2018-00044-92
001-300-2018-00043-86
001-300-2018-00043-31
001-300-2018-00048-18
001-300-2018-00048-27
001-300-2018-00048-36
001-300-2018-00048-45
001-300-2018-00042-89
001-300-2018-00041-46
001-300-2018-00041-82
001-300-2018-00042-70
001-300-2018-00040-49
001-300-2018-00041-73
001-300-2018-00042-61
001-300-2018-00045-08
001-300-2018-00045-44
001-300-2018-00047-57
001-300-2018-00047-75
001-300-2018-00044-01
001-300-2018-00041-37
001-300-2018-00040-30
001-300-2018-00041-00
001-300-2018-00045-53
001-300-2018-00043-22
001-300-2018-00045-62
001-300-2018-00040-21
001-300-2018-00046-50
001-300-2018-00047-66
001-300-2018-00044-74
001-300-2018-00043-04
001-300-2018-00041-19

กพ.ทบ.
กรม ทพ.33
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม สน.พล.ร.9
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.11
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.3 พล.ร.3
ทน.3
ทภ.4
บชร.4
ป.9 พัน.9
ป.9 พัน.9
พล.พัฒนา 1
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.บ.41
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สห.21
พัน.สห.21
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.6 พัน.21

จํานวนเงิน
100,000.00
200,000.00
110,315.83
150,000.00
86,368.58
44,649.25
31,000.00
26,000.00
70,000.00
120,000.00
145,471.32
437,442.65
201,216.74
157,000.00
49,906.46
26,000.00
44,000.00
110,000.00
42,577.24
240,000.00
200,000.00
60,758.60
50,000.00
50,000.00
121,071.49
54,327.10
120,000.00
50,000.00
80,000.00
200,000.00
126,000.00
100,000.00
85,556.36

หน้าที# : 7

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

เลขที#เช็ค : 49234601
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. ไพบูลย์ แสนชนะ
จ.ส.อ. อวยพล ดาผา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เศรษฐรักษา
จ.ส.อ. พร ตันติพนาทิพย์
จ.ส.อ. ชูเกียรติ ครุ ฑสุวรรณ
พ.ท. ณัทประสงค์ เวียงสงค์
ร.ท. พงษ์ศกั ดิF จรภักดี
จ.ส.อ. มงคล สุวรรณเพ็ง
ส.ต. พยุงศักดิF พิมพิมล
ส.ต. เดชชัย พงษ์จนั โอ
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร อิสระดําเกิง
จ.ส.อ. ไมตรี โสวภาค
ร.อ. ปฐมพร อักษรเกิด
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ท้องที#
ร.อ. เกรี ยงศักดิF เดชศร
จ.ส.อ. ปราโมทย์ บุญกลิ#น
จ.ส.อ. ชัยยันต์ มนชะอุม
จ.ส.อ. บุญเทียม แก้วเคน
จ.ส.อ. เชิดฉาย บุญร่ วม
จ.ส.อ. ชัยวัชร์ แพทย์กระโทก
จ.ส.อ. สังเวียน ฤาชา
ร.ต. สรรพศิริ จิตรานุกลู
จ.ส.อ. พักตร์ รัตถาพิมพ์
จ.ส.อ. กิตติFกมล โทศรี
จ.ส.อ. มนัตย์ มีโภคา
ส.อ. ไอลวิล โคกสี อาํ นวย
ส.อ. สุรศักดิF ศรี ภูธร
ส.อ. ฐากูร รันธิสอน
ส.ท. อภิชาติ ศรี วลิ ยั
จ.ส.อ. จริ นทร์ เกิดสมบูรณ์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิF ผลาเลิศ
ร.ต. สง่า โอฐงาม
จ.ส.อ. สมบูรณ์ แก้วสุข

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00043-40
001-300-2018-00044-38
001-300-2018-00041-64
001-300-2018-00046-05
001-300-2018-00041-55
001-300-2018-00045-80
001-300-2018-00045-99
001-300-2018-00047-39
001-300-2018-00042-52
001-300-2018-00041-28
001-300-2018-00044-47
001-300-2018-00044-56
001-300-2018-00043-68
001-300-2018-00044-65
001-300-2018-00047-11
001-300-2018-00046-69
001-300-2018-00046-78
001-300-2018-00046-87
001-300-2018-00046-96
001-300-2018-00047-02
001-300-2018-00047-20
001-300-2018-00042-16
001-300-2018-00040-67
001-300-2018-00042-07
001-300-2018-00042-25
001-300-2018-00040-76
001-300-2018-00040-85
001-300-2018-00042-34
001-300-2018-00042-43
001-300-2018-00040-58
001-300-2018-00042-98
001-300-2018-00047-48
001-300-2018-00040-94

ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.42
มทบ.42
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.16 พัน.2
ร.23 พัน.4
ร.29

จํานวนเงิน
57,405.50
117,591.81
200,000.00
250,000.00
83,045.89
242,876.73
106,129.37
25,000.00
24,000.00
104,839.76
64,143.32
100,538.87
191,509.56
32,000.00
160,000.00
100,000.00
70,000.00
140,000.00
150,000.00
150,000.00
124,206.46
60,000.00
88,204.34
122,005.73
280,000.00
24,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
283,485.89
72,802.12
56,902.52
100,000.00

หน้าที# : 8

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

เลขที#เช็ค : 49234601
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เจิมพล พละโพธิF
จ.ส.อ. ชริ นทร์ อินทจันทร์
จ.ส.อ. มงคล ชัยศีลา
ร.ท. สถิตย์ ครองยุทธ
พ.ต.หญิง สุดหรรษา ยาปั น
จ.ส.ต.หญิง รําไพ บุตรงาม
จ.ส.ต.หญิง บัวพรรณ วงค์กา
ร.ท. ภพประพัทธ์ รอดพงษ์
ร.ต. เสกสรรค์ สุชาติธรรม
ร.ต. เสกสรรค์ สุชาติธรรม
จ.ส.อ.หญิง รัตนา เนตรสุวรรณ
ส.อ.หญิง เทวิกา สมราช
จ.ส.อ. ไพรัตน์ แก่นแก้ว
จ.ส.อ. ประจิตร์ สอนตน
จ.ส.อ. สนิท เพ็ชรกลับ
จ.ส.อ. สุนทร สําเภากิจ
จ.ส.อ. เทพสิ รินทร์ หมื#นอินทร์
จ.ส.อ. กิตติชนม์ คงมี
จ.ส.อ. สมบัติ ชาวเชียงขวาง
พ.ต. วิศาลศักดิF ริ มโพธิFเงิน
พ.ต. ณัฏฐ์ ถีติปริ วตั ร์
จ.ส.อ. ขจรศักดิF ขันธวิชยั

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 25 ม.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00043-77
001-300-2018-00047-84
001-300-2018-00047-93
001-300-2018-00043-59
001-300-2018-00039-61
001-300-2018-00039-43
001-300-2018-00039-52
001-300-2018-00046-23
001-300-2018-00046-32
001-300-2018-00046-32
001-300-2018-00046-14
001-300-2018-00048-09
001-300-2018-00044-83
001-300-2018-00045-17
001-300-2018-00045-26
001-300-2018-00045-71
001-300-2018-00039-98
001-300-2018-00040-03
001-300-2018-00046-41
001-300-2018-00043-13
001-300-2018-00044-10
001-300-2018-00043-95

ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.จปร.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
ศศท.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.ป.ข.
สง.สด.จว.อ.ด.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 88 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234601 216 ราย
รวมสัง# จ่ายทัSงหมด 216 ราย

จํานวนเงิน
136,371.83
70,000.00
100,000.00
300,000.00
63,333.02
100,000.00
24,295.78
174,000.00
50,355.69
74,177.11
100,000.00
30,000.00
95,361.02
25,636.08
52,109.52
17,000.00
166,400.98
74,904.50
50,355.69
234,730.22
98,000.00
30,559.19
9,392,940.12
29,972,286.67
29,972,286.67

