หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496579
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

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ราชบุรี
ปราจีนบุรี
สนามเสือป่า
เตาปูน
ปัตตานี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พิษณุโลก
ลพบุรี
อุตรดิตถ์
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สระบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
สระแก้ว
กาญจนบุรี
ตราด
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
ขว.ทบ.
จบ.
ช.11
ช.21
ป.2 รอ.
พล.1 รอ.
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พล.ร.7
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
ม.2 พัน.7
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.21
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.12 รอ.
ร.19 พัน.3
สง.สด.จว.ต.ร.
สปช.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
69,970.43
5,012.97
43,469.19
12,727.52
414,730.90
14,402.08
22,451.32
32,758.11
62,950.23
53,851.83
401,972.07
59,393.36
13,154.54
15,429.30
212,506.97
190,663.40
824,609.87
268,418.80
195,336.15
3,097.92
96,778.95
4,804.12
684,994.30
736,890.81
4,440,375.14

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496579
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขา
น่าน
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
ลพบุรี
นครศรีธรรมราช
งามวงศ์วาน
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.32
บ.จทบ.พ.ล.
ป.5 พัน.105
พัน.ปพ.
มทบ.41
ยย.ทบ.
รพ.ค่ายสุรนารี
ส.พัน.3 พล.ร.3
รวม 8 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
1,911.00
17,796.00
6,279.17
1,911.00
2,847.00
14,708.00
2,062.27
2,159.00
49,673.44

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496579
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

สาขา
ศรีย่าน
แจ้งวัฒนะ
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พิษณุโลก
ศรีย่าน
สระบุรี
ชลบุรี
ราชบุรี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
นครสวรรค์
ปัตตานี
ย่อยบางบัว
ปัตตานี
นครราชสีมา
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ปราณบุรี
เพชรบูรณ์
ยะลา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ปตอ.1 พัน.6
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.พัฒนา 3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.24
มทบ.31
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.152 พัน.1
ร.23 พัน.1
รพ.อานันทมหิดล
รพศ.2 พัน.1
รร.ช.กช.
ศสร.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.ย.ล.
สส.
รวม 24 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 6 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
160,000.00
30,000.00
30,000.00
104,545.75
140,000.00
238,064.28
150,253.23
235,000.00
29,233.29
194,047.10
94,000.00
200,000.00
50,000.00
94,966.16
202,605.72
77,000.00
104,960.61
460,000.00
91,949.44
115,671.44
406,257.47
148,000.00
79,227.01
113,517.24
3,549,298.74
8,039,347.32

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52496579
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

ชื#อบัญชี
ร.ต.หญิง ดวงเนตร เฉยชมผล
จ.ส.อ. สรวัสร์ ประคองบดีสิรี
ส.อ.ไพบูลย์ พรรษา
จ.ส.อ. ทศพล ฮัCงสกุล
ร.อ. วุฒิชยั ศิลา
ร.ท. ปฐมพงษ์ รอดภัย
พ.ต. ชนินทร์ เทียมวิไล
ส.อ. ณัฐพงษ์ ไชยรัตน์
จ.ส.ท. สุรศักดิG ดวงวรรณา
จ.ส.ท. ธิติพงศ์ มูลคํา
ส.ท. ธิปไตย พุม่ พวง
ร.ท. ถนอม นุชท่าโพ
จ.ส.ต. ชัยณรงค์ บุญพันธ์
ส.อ. ทรงพล วงศ์พมุ่
พ.อ. ยุทธนา วงศ์มณี
ร.ต. ประสิ ทธิG อดกลัCน
จ.ส.อ. ถาวร โคตรดี
จ.ส.อ.กิตติธชั แหล่งสนาม
จ.ส.ท. ชนินพัฒน์ กันฮะ
ร.ท. โสภณ นิลเพ็ชร์
จ.ส.อ. สมชาย พรสวัสดิG
ส.อ. ชัชวาลย์ บูรําสูงเนิน
พ.อ.(พิเศษ) วิรัตน์ นิสยันต์
ส.อ. รุ่ งเรื อง สี มาวัน
จ.ส.อ. สุรเชษฏ์ ทวีพวก
ส.ท. อมรฤทธิG แก้วกูร
พ.อ.(พิเศษ) นพดล ชัCนประดับ
พล.ท. สุรศักดิG แพน้อย

เลขที#บญั ชี
001-100-2010-00054-91
001-100-2004-01238-39
001-100-2011-00311-76
001-100-2014-00661-15
001-100-2004-03874-64
001-100-2004-05221-82
001-100-2006-00311-65
001-100-2011-00377-45
001-100-2008-00032-12
001-100-2010-00187-96
001-100-2016-00029-75
001-100-2004-06442-53
001-100-2008-00063-98
001-100-2007-00071-30
001-100-2004-06286-71
001-100-2004-01300-79
001-100-2004-01331-19
001-100-2004-02691-86
001-100-2008-00321-44
001-100-2004-05789-96
001-100-2004-08899-35
001-100-2004-04638-89
001-100-2004-11854-74
001-100-2015-00426-55
001-100-2005-00804-81
001-100-2016-00192-21
001-100-2004-01842-47
001-100-2004-07886-54

วันที#เช็ค : 6 มิ.ย. 61
หน่วย

กง.ทบ.
ขว.ทบ.
จบ.
ช.11
ช.21
ป.2 รอ.
พล.1 รอ.
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พล.ร.7
พล.ร.7
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สร.1 พล.1 รอ.
ม.2 พัน.7
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.21
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.12 รอ.
ร.19 พัน.3
สง.สด.จว.ต.ร.
สปช.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 28 ราย

จํานวนเงิน
69,970.43
5,012.97
43,469.19
12,727.52
414,730.90
14,402.08
22,451.32
32,758.11
62,950.23
51,130.83
2,721.00
401,972.07
59,393.36
13,154.54
10,397.53
73,923.90
138,583.07
2,723.51
2,308.26
824,609.87
190,663.40
268,418.80
195,336.15
3,097.92
96,778.95
4,804.12
684,994.30
736,890.81
4,440,375.14

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496579
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื#อบัญชี
ส.ท. กฤษฎา ทิพย์พยัคฆ์กร
พ.อ. อธิวฒั น์ ฐิติชยั ภูวนนท์
จ.ส.อ. อภิสิทธิG ศรี สุวรรณ
ส.ท. เธียรชัย จุลคําภา
จ.ส.ท. พงศ์อมร ศรี สุวรรณ
พ.อ.(พิเศษ) ปิ ยะพันธ์ วัฒนวงษ์
จ.ส.อ.หญิง ไพรัช หัสครบุรี
ส.อ. สิ ทธิโชค ทิพย์กระโทก

วันที#เช็ค : 6 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00085-69
001-101-2005-01364-15
001-101-2015-00247-00
001-101-2018-00092-58
001-101-2016-00190-26
001-101-2008-00257-09
001-101-2017-00163-92
001-101-2017-00087-19

กรม ทพ.32
บ.จทบ.พ.ล.
ป.5 พัน.105
พัน.ปพ.
มทบ.41
ยย.ทบ.
รพ.ค่ายสุรนารี
ส.พัน.3 พล.ร.3
รวม เงินฝากเกิน 8 ราย

จํานวนเงิน
1,911.00
17,796.00
6,279.17
1,911.00
2,847.00
14,708.00
2,062.27
2,159.00
49,673.44

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496579
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. สุรพล อาจเจริ ญ
ส.อ. วิเชียร สิ งห์การ
จ.ส.อ. ชัยภัทร นนทวงศ์
จ.ส.อ. ไกรวรรณ ก้อนผา
จ.ส.อ. สมาน ปะติเพนัง
จ.ส.อ. โยธิน หิ นคํา
จ.ส.อ. กนิษฐา น่วมทอง
จ.ส.อ. จวน ยีภ# ิญโญ
จ.ส.อ. พจน์ สมภักดี
จ.ส.อ. นิคม วงษ์โฉม
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิG ยศรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. ณัฐกรณ์ ศรี ม่วง
จ.ส.อ. ขันตรี วงชารี
จ.ส.อ. ณัฏฐ์ภน เฉลิมวงษ์
ร.ต. สุทธิสืบ บวรสุทธิกลุ
ร.ต. ธวัชชัย โคยะพันธุ์
จ.ส.อ. ธงชัย หนูรอด
พล.อส. จีรวัฒน์ จันทะคาด
พล.อส. กิตติพล บุญจรัส
ร.อ. พิมล ประดิษฐ์ดว้ ง
จ.ส.ท. ขวัญชัย มัทยัด
ร.ต. อําพล แป้ นน้อย
จ.ส.อ. จีระเดช พุกสุข
ร.ต. บรรลือศักดิG แก้วสี สด
จ.ส.ท. สถาพร ใจใหม
พ.ท.หญิง สิ นีนาฎ อาจสามารถศิริ
จ.ส.อ. เสาร์ พลลาภ
จ.ส.อ. จรู ญ มณี รัตน์
จ.ส.อ. วิทวัส อาจคําไพร
พ.อ. สุชาติ ผาโพธิG
ร.อ. พิสิษฐ์ หอมสกุล
จ.ส.อ. ประยูร ทมมืด
จ.ส.อ. ธนาวุธ อนุวาร

วันที#เช็ค : 6 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00326-53
001-300-2018-00324-40
001-300-2018-00324-86
001-300-2018-00326-17
001-300-2018-00326-26
001-300-2018-00327-14
001-300-2018-00326-35
001-300-2018-00326-44
001-300-2018-00325-74
001-300-2018-00325-83
001-300-2018-00325-47
001-300-2018-00325-56
001-300-2018-00325-65
001-300-2018-00324-31
001-300-2018-00325-01
001-300-2018-00325-10
001-300-2018-00325-29
001-300-2018-00326-62
001-300-2018-00326-71
001-300-2018-00324-95
001-300-2018-00325-38
001-300-2018-00324-04
001-300-2018-00326-80
001-300-2018-00327-32
001-300-2018-00324-59
001-300-2018-00323-70
001-300-2018-00323-89
001-300-2018-00323-98
001-300-2018-00324-77
001-300-2018-00326-99
001-300-2018-00324-68
001-300-2018-00324-22
001-300-2018-00327-23

กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ปตอ.1 พัน.6
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.พัฒนา 3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.24
มทบ.31
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.152 พัน.1
ร.23 พัน.1
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพศ.2 พัน.1
รร.ช.กช.
ศสร.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
160,000.00
30,000.00
30,000.00
62,881.16
41,664.59
140,000.00
118,000.00
120,064.28
100,000.00
50,253.23
100,000.00
75,000.00
60,000.00
29,233.29
28,880.08
80,167.02
85,000.00
54,000.00
40,000.00
200,000.00
50,000.00
94,966.16
202,605.72
77,000.00
104,960.61
350,000.00
60,000.00
50,000.00
91,949.44
115,671.44
239,672.16
114,585.31
52,000.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496579
ลําดับ
34
35
36
37

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กิติศกั ดิG สอนสุภาพ
จ.ส.ท. วรนน วิวน
จ.ส.อ. ภูวเดช สงรักษ์
พ.ต. มนตรี สุวรรณศร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00325-92
001-300-2018-00326-08
001-300-2018-00327-05
001-300-2018-00324-13

วันที#เช็ค : 6 มิ.ย. 61
หน่วย

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.ย.ล.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 37 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496579 73 ราย
รวมสัง# จ่ายทัCงหมด 73 ราย

จํานวนเงิน
48,000.00
100,000.00
79,227.01
113,517.24
3,549,298.74
8,039,347.32
8,039,347.32

