หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05102561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สาขา
อรัญประเทศ
ราชบุรี
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ลพบุรี
นครราชสีมา
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
สุรินทร์
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ปัตตานี
สนามเป้า
สนามเป้า
สนามเป้า
ราชบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
กําแพงเพชร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.12
ช.พัน.51
ดย.ทบ.
ทน.2
ทน.3
นสศ.
พัน.สร.22 บชร.2
ม.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
รร.ช.กช.
รร.ส.สส.
วทบ.
วทบ.
สง.สด.จว.ก.พ.
รวม 23 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
58,149.16
18,855.51
37,919.74
1,093,305.03
165,473.36
114,382.38
64,196.29
437,875.73
35,048.93
486,487.96
51,987.47
51,293.18
550,989.97
686,130.56
16,424.10
92,723.29
112,217.61
189,540.97
570,831.13
550,319.91
216,615.16
337,616.17
161,726.97
6,100,110.58

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05102561
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

สาขา
แจ้งวัฒนะ
เพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ชุมพร
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
นครราชสีมา
ปากช่อง
โรบินสัน สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
งามวงศ์วาน
ย่อยบางบัว
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ชุมพร
ลพบุรี
ราชบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ม.1
ขว.ทบ.
ทน.2
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.106
ป.72 พัน.721
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ยย.ทบ.
ร.11 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.25 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.ช.กช.
รร.ป.ศป.
ศสร.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.พ.ช.
สลก.ทบ.

วันที่เช็ค : 5 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
20,000.00
292,678.04
60,000.00
275,514.43
76,000.00
109,736.62
218,288.73
612,225.11
66,064.79
30,000.00
29,991.14
90,000.00
116,915.29
300,000.00
60,957.37
92,000.00
120,000.00
369,192.94
59,666.40
90,000.00
136,000.00
304,706.64
494,000.00
176,000.00
150,000.00
300,000.00
25,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05102561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 27 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 5 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
4,674,937.50
10,775,048.08

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05102561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุชา บุญธรรมสุข
ส.ท. ธนกร บุญวิเศษ
จ.ส.อ. นิมิต ศุภประเสริ ฐ
พ.อ. เกษม สุขประเสริ ฐ
ร.อ. สังเขป พรหมภูวลั ย์
ร.ท. สมร ถิระโยธิน
พ.อ. รังสรรค์ อินทชัย
พ.ท. ไพศาล อุปพรรณ์
จ.ส.อ. ประทีป หนากลาง
ร.ท. ปกรณ์ แก่นอินทร์
ร.ท. สนอง นวลปลัง#
ร.ต. สุชาติ ขาวถิน
พล.อส. อภิรักษ์ แก้วระยับ
พ.ท. ศักดิGชยั ยิง# ยง
พ.อ. นิวตั น์ วิเชียรรัตน์
พ.ต. บวรพรรณ ทีวะเวช
ส.ท. ยุรนันท์ จันทร์วลิ ยั
จ.ส.อ. ตระการ สังข์สินชัย
จ.ส.อ. ปฏิวตั ิ พลอยโพลงสุข
จ.ส.อ. มนู หนูเปี ย
พ.ท. จนะมาศ ไชยมาศ
จ.ส.อ. รณชัย หมื#นจํานงค์
จ.ส.อ. พิสุทธิG หิ รัญรัตน์
พ.อ.(พิเศษ) เดชา พลสุวรรณ
พ.อ.(พิเศษ) สิ ริพงศ์ พชรกนกกุล
พ.อ. ธณพล รุ จิเลิศ
จ.ส.อ. วีรศักดิG วีรพันธุ์รัตน์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10142-82
001-100-2014-00537-13
001-100-2004-00600-26
001-100-2004-13029-38
001-100-2004-10688-85
001-100-2004-00842-48
001-100-2004-00983-48
001-100-2004-06665-47
001-100-2004-04896-10
001-100-2004-03485-71
001-100-2004-04245-98
001-100-2004-08315-76
001-100-2009-00446-16
001-100-2004-10905-92
001-100-2004-01231-12
001-100-2004-11563-57
001-100-2015-00431-95
001-100-2004-00521-15
001-100-2004-01736-94
001-100-2004-03349-58
001-100-2004-07076-22
001-100-2004-08639-91
001-100-2006-00478-01
001-100-2004-12955-68
001-100-2004-00518-15
001-100-2004-02391-49
001-100-2004-00041-63

วันที#เช็ค : 5 ต.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.12
ช.พัน.51
ดย.ทบ.
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.3
นสศ.
พัน.สร.22 บชร.2
ม.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ส.สส.
วทบ.
วทบ.
สง.สด.จว.ก.พ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 27 ราย

จํานวนเงิน
58,149.16
18,855.51
37,919.74
765,647.45
163,710.33
163,947.25
165,473.36
114,382.38
64,196.29
437,875.73
486,487.96
35,048.93
51,987.47
51,293.18
550,989.97
686,130.56
16,424.10
112,217.61
189,540.97
92,723.29
348,391.05
172,803.48
49,636.60
550,319.91
216,615.16
337,616.17
161,726.97
6,100,110.58

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05102561
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
ส.อ. คงเดช พานิชโปรยโสภา
ร.ต. สรายุทธ วงษ์ศรี
จ.ส.ท. สมบูรณ์ แก้วนํKาสุก
จ.ส.อ. พลธรรม จันมณี ชยั
จ.ส.อ. วิเชียร โพธิGพยัคฆ์
จ.ส.อ. อลงกต โสมนัส
จ.ส.อ. ธีระยุทธ จันทร์ขาว
ร.ต. สมาน มัน# ใจ
จ.ส.อ. ชยกร ทรัพย์พินิจ
จ.ส.อ. พัด แก่นทรัพย์
จ.ส.อ. วันเฉลิม จรัสเนติโรจน์
ร.อ. สมพงศ์ เรื องสูรย์
จ.ส.อ. กิติศกั ดิG พิมพ์ยาง
จ.ส.อ. ณรงค์ ปั ทราช
จ.ส.อ. พูลศิลป์ ภูมีแสง
จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ วิริยะพยัคฆ์
จ.ส.อ. อนุชา ถนอมธรรม
จ.ส.อ. อภิชาติ บุญภา
ส.อ. รัตนพล ปรัชญาภรณ์
จ.ส.อ. ศิวเรศ กลางประพันธ์
จ.ส.อ. พินิจชัย สุดใจ
จ.ส.ต. กฤติเดช เกษาเลิศชยุต
จ.ส.อ. เพียร เลิศนา
ร.ต.หญิง ช่อทิพย์ ทองย้อย
พ.อ. ประวิทย์ ลีวฒั นา
ส.อ. วรเศรษฐ์ สุกมุ ลจันทร์
พ.ท. ลีฬห์ มดิศร
พ.ท. ชาญณรงค์ มีแก้ว
จ.ส.อ. เอนก บุญพา
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิG เชิดชู
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ มีเสมา
จ.ส.อ. ธีรศักดิG พุกสุข
ส.อ. สาโรจน์ ขันทา

วันที#เช็ค : 5 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00652-17
001-300-2018-00650-04
001-300-2018-00650-13
001-300-2018-00651-83
001-300-2018-00650-86
001-300-2018-00650-95
001-300-2018-00649-35
001-300-2018-00649-53
001-300-2018-00649-71
001-300-2018-00649-80
001-300-2018-00649-99
001-300-2018-00651-01
001-300-2018-00651-10
001-300-2018-00651-29
001-300-2018-00651-38
001-300-2018-00651-47
001-300-2018-00651-56
001-300-2018-00651-65
001-300-2018-00651-74
001-300-2018-00653-23
001-300-2018-00652-26
001-300-2018-00646-16
001-300-2018-00647-40
001-300-2018-00652-35
001-300-2018-00653-32
001-300-2018-00653-14
001-300-2018-00649-62
001-300-2018-00647-77
001-300-2018-00652-71
001-300-2018-00652-80
001-300-2018-00652-99
001-300-2018-00653-05
001-300-2018-00652-62

กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
ขว.ทบ.
ทน.2
ทน.2
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.106
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.21
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ยย.ทบ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.

จํานวนเงิน
20,000.00
213,678.04
79,000.00
60,000.00
161,000.00
114,514.43
76,000.00
109,736.62
67,646.60
92,642.13
58,000.00
45,991.23
96,235.97
27,494.76
150,000.00
64,226.73
120,000.00
41,929.51
66,346.91
66,064.79
30,000.00
29,991.14
90,000.00
116,915.29
300,000.00
60,957.37
92,000.00
120,000.00
54,386.61
79,143.76
105,427.98
110,018.90
20,215.69

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05102561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื#อบัญชี
ร.ท. ทองด้วง ผูกมิตร
ส.อ. พเยาว์ คลํKาจีน
จ.ส.อ. จตุพร ยวงลําใย
พ.ท. จริ นทร์ บัวเล็ก
พ.ต. สถาพร ถึงสุข
พ.ท. กิติศกั ดิG จันทร์สาํ เภา
ร.ต. ไพร ศรี ตุม้ แก้ว
ร.ต. เกียรติศกั ดิG พุฒกลาง
พ.อ. สิ ทธิชน นามสุข
จ.ส.อ. มานพ บําเรอจิตต์
พ.ต. ประชากรณ์ ขันฤทธิG
จ.ส.อ. ศักดิพงศ์ วงษ์นาค

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00649-44
001-300-2018-00652-53
001-300-2018-00652-44
001-300-2018-00650-22
001-300-2018-00650-31
001-300-2018-00650-40
001-300-2018-00650-59
001-300-2018-00650-68
001-300-2018-00650-77
001-300-2018-00647-68
001-300-2018-00651-92
001-300-2018-00652-08

วันที#เช็ค : 5 ต.ค. 61
หน่วย

ร.111 พัน.1
ร.25 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
ศสร.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.พ.ช.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 45 ราย
รวมเช็คเลขที# 05102561 72 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 72 ราย

จํานวนเงิน
59,666.40
90,000.00
136,000.00
134,706.64
170,000.00
260,000.00
85,000.00
149,000.00
176,000.00
150,000.00
300,000.00
25,000.00
4,674,937.50
10,775,048.08
10,775,048.08

