หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 10092561
ลําดับ
1
2
3

สาขา
สนามเสือป่า
แจ้งวัฒนะ
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.1
ปตอ.1 พัน.6
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 3 หน่วย

วันที่เช็ค : 10 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
77,854.58
19,698.74
211,611.77
309,165.09

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 10092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก
งามวงศ์วาน
พญาไท
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
สุราษฎร์ธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
ขว.ทบ.
พธ.ทบ.
พัน.สห.11 มทบ.11
ศปภอ.ทบ.2
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สปช.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 10 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
2,171.00
6,901.87
2,503.00
24,733.69
11,842.00
24,033.00
11,806.00
3,916.00
13,549.00
14,414.92
39,400.00
155,270.48

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 10092561
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
อุบลราชธานี
ชุมพร
ศรีย่าน
ราชบุรี
พัทลุง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ศรีย่าน
ลพบุรี
ลพบุรี
ปัตตานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ปราณบุรี
ลพบุรี
พนัสนิคม
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ขอนแก่น
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ตาก
อรัญประเทศ
ตรัง
เทิง
ชุมพร
เลย
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
เตาปูน
นครนายก
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.23
กรม ทพ.48
ขกท.
ช.11
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.3
นทน.รร.สธ.ทบ.
ป.71 พัน.712
ป.72
พล.ร.15
พล.รพศ.1
พัน.จจ.รอ.
พัน.บ.21
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.12
ม.7
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.25 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.9
รพ.ค่ายสุรสีห์
รพศ.5 พัน.1
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.จปร.
ศปภอ.ทบ.2

วันที่เช็ค : 10 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
245,258.37
90,801.90
199,521.77
25,699.42
65,000.00
70,000.00
50,000.00
31,000.00
59,494.16
350,014.22
150,000.00
87,651.08
25,753.00
100,000.00
295,429.26
100,529.40
299,364.97
71,000.00
200,000.00
30,000.00
21,736.83
127,000.00
397,879.46
126,000.00
6,341.62
121,432.43
110,031.68
80,000.00
217,704.53
200,000.00
50,000.00
80,000.00
58,637.01

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 10092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

สาขา
ปราณบุรี
ปราณบุรี
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
เลย
สกลนคร
สุพรรณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.
รวม 41 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 10 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
20,000.00
63,688.20
146,376.86
82,267.60
336,322.90
49,696.48
84,676.09
73,835.53
5,000,144.77
5,464,580.34

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 10092561
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชวลิต บุญพรม
ร.อ.พลภัทร บุญญาธิการ
ส.ท. ธรรมชาติ ภัทรเที#ยง
พล.ต.(พิเศษ) เกษม ทองสิ งห์

วันที#เช็ค : 10 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00328-36
001-100-2009-00069-08
001-100-2017-00033-26
001-100-2004-03597-62

ทภ.1
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 4 ราย

จํานวนเงิน
77,854.58
14,786.59
4,912.15
211,611.77
309,165.09

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 10092561
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

ชื#อบัญชี
ส.อ. บอย ครุ ฑสุวรรณ
ส.ท. อนุภาพ อิศรานนท์
จ.ส.อ. พยุง หมีนวล
ร.ต.หญิง พิมพ์ณดา บุณยโรจน์สิริ
จ.ส.อ. กริ ช กิจพิบูลย์
จ.ส.ต. พิสิฐ โนรี
พ.อ. ศุภฤกษ์ เกตุพนั ธุ์
พ.ต. ไพโรจน์ เหลาแตว
พ.ต. สุรัส ตัHงอุทยั กุล
พ.ต. บุญคง มัง# คัง#
จ.ส.อ. พนม ดวงประทุม
จ.ส.ท. คําภู ประชานอก
พ.อ. บัณฑิต คําเคน
พ.ต. ศุภชัย แก้วมณี
ร.ท. ประเสริ ฐ ทองสกุล
ร.อ. ฉัตรชัย เจริ ญวัย
จ.ส.อ. วัชรานนท์ ยิง# ยศ
จ.ส.อ.หญิง ลอองจันทร์ ทองกุญชร
พล.ต. สรกฤต ศรี นาค
พล.ต. เอกธนัท เสนาะวิริยะวงศา
จ.ส.อ. มงกุฎ เชืHอปาน
จ.ส.อ. ทรงชัย ชวาสิ ทธิK
จ.ส.อ. กมณชัย ตระกูลบุญถนอม
จ.ส.อ. มานพ คําเอี#ยม
จ.ส.อ.หญิง สมพร เปล่งวานิช

วันที#เช็ค : 10 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00155-69
001-101-2008-00696-33
001-101-2010-00383-64
001-101-2016-00113-16
001-101-2010-00543-80
001-101-2011-00000-50
001-101-2018-00170-71
001-101-2004-00270-11
001-101-2005-01194-09
001-101-2006-00571-44
001-101-2010-00329-62
001-101-2008-00866-94
001-101-2005-00724-27
001-101-2004-00038-62
001-101-2005-01216-26
001-101-2005-00824-79
001-101-2012-00033-11
001-101-2013-00262-14
001-101-2009-00188-50
001-101-2010-00256-25
001-101-2005-00898-52
001-101-2005-00929-44
001-101-2018-00160-36
001-101-2018-00160-45
001-101-2006-00817-34

กก.พธ.ทบ.
ขว.ทบ.
พธ.ทบ.
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ศปภอ.ทบ.2
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สปช.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 25 ราย

จํานวนเงิน
2,171.00
6,901.87
2,503.00
7,077.00
10,521.55
7,135.14
11,842.00
4,145.00
11,807.00
3,687.00
2,388.00
2,006.00
5,005.00
6,801.00
3,916.00
4,342.00
9,207.00
14,414.92
8,683.00
16,399.00
4,757.00
3,630.00
1,163.00
1,977.00
2,791.00
155,270.48

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 10092561
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.อ. พีระพล แก้วมงคล
จ.ส.อ. ชัชวาล มุทาพร
ร.ท. สมชัย คําแหง
จ.ส.อ. พรชัย ยิมH ศรี
จ.ส.ท. วรรลภ ก้อนชัยภูมิ
จ.ส.อ. ธีรนาท กระจ่าง
จ.ส.อ. เสริ ญ เทียนเต้ง
จ.ส.อ. นิมล หม่นมัน#
พ.ต. สุชินย์ วังชิณกุลโรจน์
ส.อ. ภาสุ ศรี สมุทร
ร.ต. สุพจน์ วิจารณ์พล
ร.ต. สงวนศักดิK สุวรรณ์
ร.ต. ทัศนัย กึHงคํา
จ.ส.ต. รณชัย แสงจิตร์
จ.ส.อ. ถนอม รณที
ร.ต. วัลลภ ชํานิเขตการณ์
พ.ต. มนตรี ธานะกูล
ร.ต. นเรศ ก้อนทองคํา
ร.ต. รณรงค์ ไชยวิถี
ร.ต. กิตติโชติ มดแสง
ร.ท. บรรพต แก้วอ่อน
จ.ส.อ. วิโรจน์ ไกรชนะ
จ.ส.อ. กิตติธชั บุญกล้า
พ.ต. เกียรติศกั ดิK ไชยคํามิ#ง
จ.ส.อ. อนันต์ ปิ# นทอง
ส.อ. วุฒิพงษ์ ขาวสอาด
จ.ส.อ. ดํารงค์ศกั ดิK สุขโข
ส.อ. ฐิติกรณ์ ชะนะวงษา
จ.ส.อ. อนุศกั ดิK บุตรสอน
จ.ส.อ. ยศ อุ่นญาติ
ร.ท. ชินกฤต หนูนาค
จ.ส.อ. วงกต ศรี วชิ ยั
จ.ส.อ. วงกต ศรี วชิ ยั

วันที#เช็ค : 10 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00576-07
001-300-2018-00576-16
001-300-2018-00574-67
001-300-2018-00576-34
001-300-2018-00576-43
001-300-2018-00577-68
001-300-2018-00574-49
001-300-2018-00577-13
001-300-2018-00576-89
001-300-2018-00577-86
001-300-2018-00574-94
001-300-2018-00577-95
001-300-2018-00578-01
001-300-2018-00578-10
001-300-2018-00575-64
001-300-2018-00577-40
001-300-2018-00577-77
001-300-2018-00578-29
001-300-2018-00574-21
001-300-2018-00574-30
001-300-2018-00578-74
001-300-2018-00574-58
001-300-2018-00577-04
001-300-2018-00578-83
001-300-2018-00578-38
001-300-2018-00576-25
001-300-2018-00575-55
001-300-2018-00574-85
001-300-2018-00578-65
001-300-2018-00578-92
001-300-2018-00575-37
001-300-2018-00575-28
001-300-2018-00575-28

กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.48
ขกท.
ขกท.
ช.11
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.3
นทน.รร.สธ.ทบ.
ป.71 พัน.712
ป.72
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.รพศ.1
พัน.จจ.รอ.
พัน.บ.21
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.12
ม.7
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4

จํานวนเงิน
126,635.06
118,623.31
90,801.90
130,000.00
69,521.77
25,699.42
65,000.00
70,000.00
50,000.00
31,000.00
59,494.16
139,217.82
66,523.37
144,273.03
150,000.00
87,651.08
25,753.00
100,000.00
101,095.46
194,333.80
100,529.40
299,364.97
71,000.00
200,000.00
30,000.00
21,736.83
77,000.00
50,000.00
300,000.00
97,879.46
126,000.00
1,341.62
5,000.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 10 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 10092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. สาธร วรพันธ์
จ.ส.อ. สุริยาวุธ พุทซาคํา
จ.ส.อ. วิจิตร กิติวงค์
พ.ท.หญิง ธัญญภัทธ์ สิ งห์ใจดี
จ.ส.อ. วีระชัย ทับทิมอ่อน
จ.ส.อ. ณฐกร พันธุ์จนั ทร์
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ ทรัพย์คง
จ.ส.อ. นิพนธ์ เทียนงาม
จ.ส.อ. สราวุธ มากขุนทด
จ.ส.อ. นิพนธ์ บุญเขียน
จ.ส.ท. ขวัญชัย ณิ ชาพัทธ์
พ.ต. ศักดิKดา อุบล
จ.ส.อ. ทักษิณ ศรี สวัสดิK
พ.ท. เลิศปั ญญา สมัตถะ
พ.ท. เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ พิมพ์พฒั น์
จ.ส.ต. สุวทิ ย์ ทองปัH น
พ.ท. สกล ศรี มุกดา
พ.ต. สาธิต กิจสมัคร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00575-82
001-300-2018-00575-19
001-300-2018-00576-98
001-300-2018-00575-73
001-300-2018-00574-76
001-300-2018-00575-46
001-300-2018-00577-22
001-300-2018-00579-17
001-300-2018-00576-70
001-300-2018-00577-59
001-300-2018-00575-00
001-300-2018-00576-52
001-300-2018-00576-61
001-300-2018-00578-47
001-300-2018-00579-08
001-300-2018-00578-56
001-300-2018-00575-91
001-300-2018-00574-12
001-300-2018-00577-31

วันที#เช็ค : 10 ก.ย. 61
หน่วย

ร.25 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.9
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพศ.5 พัน.1
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.จปร.
ศปภอ.ทบ.2
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 52 ราย
รวมเช็คเลขที# 10092561 81 ราย
รวมสัง# จ่ายทัHงหมด 81 ราย

จํานวนเงิน
121,432.43
110,031.68
80,000.00
139,145.30
78,559.23
200,000.00
50,000.00
80,000.00
58,637.01
63,688.20
20,000.00
103,808.20
42,568.66
261,333.14
82,267.60
74,989.76
49,696.48
84,676.09
73,835.53
5,000,144.77
5,464,580.34
5,464,580.34

