หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
เทิง
ราชบุรี
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ปัตตานี
สกลนคร
ลพบุรี
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
เตาปูน
ปราจีนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กบ.ทบ.
กรม ทพ.31
ช.11 พัน.111
ป.2 พัน.12 รอ.
พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.153 พัน.2
ร.3 พัน.1
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ลว.ไกล 2
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 18 หน่วย

วันที่เช็ค : 12 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
1,556,126.86
72,100.83
3,694.92
36,188.02
46,023.67
606.73
28,963.13
5,187.56
61,568.55
61,859.23
3,211.68
19,446.64
164,866.65
134,717.87
351,950.93
2,307,382.84
601,750.36
459,952.41
5,915,598.88

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12092561
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
นครราชสีมา
ระนอง
ราชบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พัทลุง
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
เตาปูน
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
พนัสนิคม
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สระบุรี
อรัญประเทศ
สุรินทร์
สกลนคร
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
งามวงศ์วาน
สนามเป้า
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.22
กรม ทพ.49
ช.11 พัน.602
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
ทภ.2
ป.21 พัน.20
ป.3
ป.6 พัน.106
พล.ปตอ.
พล.ร.3
พล.ร.9
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สห.21
ม.2
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.4 รอ.
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ยย.ทบ.
ร.1 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.29 พัน.1

วันที่เช็ค : 12 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
81,169.81
108,000.00
108,897.57
88,000.00
116,915.44
50,000.00
368,767.14
100,000.00
106,579.14
70,000.00
111,140.27
45,000.00
28,666.81
32,000.00
253,696.48
130,000.00
17,753.21
59,256.73
68,000.00
90,000.00
133,076.35
50,000.00
148,155.81
51,504.09
27,041.92
230,000.00
120,000.00
141,281.14
65,786.67
163,582.66
30,000.00
139,047.54
110,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 12092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

สาขา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ศรีย่าน
นครราชสีมา
ลําปาง
ปราจีนบุรี
กระทรวงกลาโหม
ระนอง
สงขลา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 12 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
รพ.ค่ายสุรสีห์
รพศ.5 พัน.2
รร.สธ.ทบ.
ร้อย บก.พล.ร.3
ร้อย.ฝรพ.3
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศศท.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ส.ข.
รวม 44 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 12 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
50,000.00
63,000.00
110,000.00
174,000.00
52,000.00
32,079.70
50,000.00
200,000.00
49,077.06
59,000.00
89,587.42
4,372,062.96
10,287,661.84

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 12092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื#อบัญชี
พ.อ. ฉัตรชัย พุกกะคุปต์
จ.ส.อ. ปั ญญา เสื อมา
ส.อ. อิทธิพล นิลแร่
จ.ส.อ. ชุมพร ขุนพรม
ส.อ. ศุภณัฐ ชัยโอสถ
จ.ส.อ. วิบูล โชติอริ ยทรัพย์
ร.ต. พชธกร กมลพันธ์ทิพย์
จ.ส.อ. ทองคํา สื บเพ็ง
ส.อ. สมศักดิG ชูทอง
ร.ต. คมสันต์ หอมจันทร์
ส.อ. ศักดิGสิทธิG นาคประเสริ ฐ
ส.อ. วศิน แสงเทียน
ส.ท.ปิ ยะณัฐ หอมจันทร์
ส.ท. อเนก นวลดี
พ.อ. สิ ทธิศกั ดิG มินวงษ์
ส.อ. วินยั ขุนเคน
พล.อ. สุรชัย สิ นไชย
พล.อ. เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
พล.อ. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์
พล.อ. ธนเดช เหลืองทองคํา
พล.อ. สสิ น ทองภักดี
พล.ท. ชูชาติ บัวขาว

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-07155-24
001-100-2004-07608-07
001-100-2014-00740-26
001-100-2004-11784-74
001-100-2013-00156-26
001-100-2004-11799-14
001-100-2018-00130-76
001-100-2004-06456-69
001-100-2013-00320-30
001-100-2004-09892-71
001-100-2010-00219-67
001-100-2012-00581-45
001-100-2013-00474-49
001-100-2015-00450-69
001-100-2004-09554-78
001-100-2004-09712-27
001-100-2004-00299-22
001-100-2004-05766-15
001-100-2004-07437-30
001-100-2004-10546-24
001-100-2004-12947-27
001-100-2004-07492-02

วันที#เช็ค : 12 ก.ย. 61
หน่วย

กบ.ทบ.
กรม ทพ.31
ช.11 พัน.111
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.2
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.153 พัน.2
ร.3 พัน.1
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ลว.ไกล 2
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 22 ราย

จํานวนเงิน
1,556,126.86
72,100.83
3,694.92
4,973.35
31,214.67
46,023.67
606.73
28,963.13
5,187.56
61,568.55
37,350.01
24,509.22
19,446.64
3,211.68
164,866.65
134,717.87
1,930,807.42
376,575.42
351,950.93
269,368.60
190,583.81
601,750.36
5,915,598.88

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12092561
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. บัญชัย จัดโสภา
ส.อ. รณชัย เกษศิริ
ร.ท. อรรถณรงค์ ปิ# นฉํ#า
จ.ส.ต. ฉัตรชัย ชูชื#น
จ.ส.อ. อนุวทิ ย์ บัวสังข์
ส.อ.หญิง ดวงฤทัย วงศ์เกตุ
พ.ต. ธงชัย สิ งห์เดช
จ.ส.อ. สํารวย มาปุ้ ง
จ.ส.อ. สุพร สนใจ
ร.ต. วสันต์ ไชยเพชร์
พ.ท. ธนาพัทธ์ ใจชมชื#น
จ.ส.อ. ธงชัย รอนไพริ น
จ.ส.อ. โชติพงศ์ อินทขัติ
จ.ส.ท. อดุลย์ แสนโท
ส.อ. แดนชัย แสนคํา
จ.ส.อ. วิเชียร จันทร์หอม
จ.ส.อ. ปริ ญญา ลาภสมทบ
จ.ส.อ. สมพิศ จิตต์ศิลป์
จ.ส.อ. ทินกร ปิ# นแก้วน้อย
จ.ส.อ. บุญชู พันสุเภาดี
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิG สิ มมาสุข
จ.ส.อ. ไพโรจน์ โรจนทวีธรรม
จ.ส.อ. สุรชัย คลังวิจิตร
ร.ต. ธีระ ธนาวรสรณ์
จ.ส.อ. อุทยั วาทสิ ทธิG
จ.ส.อ. นิรุท ดวงสัมฤทธิG
จ.ส.อ. สมนึก สุขอุม้
ส.อ. วัชสัณห์ สังฆะพิลา
พ.ท. นิรันดร์ สิ ทธิสวัสดิG
พ.ท. ศิริชยั ทองแจ่ม
จ.ส.อ. วรากร บัวมีธูป
จ.ส.อ. สามารถ ขําฉา
จ.ส.อ. ธวัตร ช่วยทอง

วันที#เช็ค : 12 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00581-65
001-300-2018-00584-48
001-300-2018-00582-17
001-300-2018-00585-18
001-300-2018-00586-60
001-300-2018-00584-84
001-300-2018-00583-87
001-300-2018-00586-33
001-300-2018-00583-78
001-300-2018-00582-08
001-300-2018-00584-66
001-300-2018-00582-99
001-300-2018-00582-80
001-300-2018-00582-35
001-300-2018-00585-54
001-300-2018-00585-63
001-300-2018-00585-72
001-300-2018-00583-41
001-300-2018-00584-02
001-300-2018-00585-45
001-300-2018-00583-23
001-300-2018-00581-74
001-300-2018-00581-83
001-300-2018-00586-24
001-300-2018-00584-75
001-300-2018-00581-92
001-300-2018-00583-05
001-300-2018-00584-20
001-300-2018-00584-57
001-300-2018-00585-81
001-300-2018-00582-62
001-300-2018-00584-11
001-300-2018-00583-96

กรม ทพ.22
กรม ทพ.49
ช.11 พัน.602
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
ทภ.2
ป.21 พัน.20
ป.3
ป.6 พัน.106
พล.ปตอ.
พล.ร.3
พล.ร.9
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สห.21
ม.2
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.13
ม.3 พัน.18
ม.4 รอ.
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
81,169.81
108,000.00
108,897.57
88,000.00
116,915.44
50,000.00
368,767.14
100,000.00
106,579.14
70,000.00
111,140.27
45,000.00
28,666.81
32,000.00
120,000.00
100,000.00
33,696.48
130,000.00
17,753.21
59,256.73
68,000.00
30,000.00
60,000.00
133,076.35
50,000.00
148,155.81
51,504.09
27,041.92
170,000.00
60,000.00
141,281.14
120,000.00
65,786.67

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 12 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 12092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื#อบัญชี
ร.ต. เขมชาติ นาคธน
จ.ส.อ. สุบิน พันธุ์แสวง
จ.ส.ท. ณัฐพล โพธิสา
จ.ส.อ. ทูลทัย พลเยีย# ม
จ.ส.อ. สุพฒั น์ คําก้อน
จ.ส.อ. สังคม กาแก้ว
จ.ส.อ. กฤษดากรณ์ อุดมแก้ว
จ.ส.อ.หญิง อุทุมพร ดัดตรงธรรม
จ.ส.อ. จรู ญชัย ศรี วรรณชัย
ส.อ. สุวรรณศักดิG ปิ# นหย่า
ร.ท. ภาษตกฤต โพธิกลุ
ร.ต. อมรเดช โนนนก
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ อินทชาญ
จ.ส.อ. อนันต์ ตระกูลทุม
จ.ส.อ. ชมโมช หัวใจแก้ว
ส.อ. ชลภัทร สวัสดี
ส.ท. ศรัณยู แดงนวล
จ.ส.อ. สุภาพ เถาสุวรรณ

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00585-27
001-300-2018-00585-36
001-300-2018-00585-90
001-300-2018-00582-71
001-300-2018-00584-93
001-300-2018-00582-53
001-300-2018-00584-39
001-300-2018-00583-14
001-300-2018-00583-50
001-300-2018-00583-69
001-300-2018-00586-51
001-300-2018-00582-26
001-300-2018-00582-44
001-300-2018-00583-32
001-300-2018-00586-42
001-300-2018-00586-15
001-300-2018-00586-06
001-300-2018-00585-09

วันที#เช็ค : 12 ก.ย. 61
หน่วย

ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.สธ.ทบ.
ร้อย บก.พล.ร.3
ร้อย.ฝรพ.3
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศศท.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ส.ข.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 51 ราย
รวมเช็คเลขที# 12092561 73 ราย
รวมสัง# จ่ายทัVงหมด 73 ราย

จํานวนเงิน
105,971.78
57,610.88
30,000.00
139,047.54
110,000.00
50,000.00
63,000.00
110,000.00
144,000.00
30,000.00
52,000.00
32,079.70
50,000.00
200,000.00
49,077.06
30,000.00
29,000.00
89,587.42
4,372,062.96
10,287,661.84
10,287,661.84

