หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 29102561
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
นราธิวาส
เตาปูน
พิษณุโลก
ปัตตานี
พิษณุโลก
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
นครศรีธรรมราช
ลําทับ
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ทุ่งสง
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.46
ขส.ทบ.
ป.4 พัน.104
พล.ร.15
พัน.สร.4
ม.1 พัน.3 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.41
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.111
ร.15
ร.15 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.25
ร.29 พัน.1
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพศ.1
ศป.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.ป.น.
สลก.ทบ.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 29 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
8,739.16
8,718.99
9,722.62
76,815.73
313,379.55
369,850.27
105,482.73
200,446.84
183,788.08
128,754.44
262,588.04
69,845.68
97,571.14
175,288.48
11,817.70
194,638.86
1,437,416.18
212,207.99
302,637.63
60,257.25
567,022.26
246,571.76
100,037.50
74,682.39
5,218,281.27

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 29102561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
ราชบุรี
ฮอด
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
สํานักราชดําเนิน
นครราชสีมา
ลพบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
นครนายก
สระบุรี
สกลนคร
สนามเป้า
สนามเป้า
กาญจนบุรี
เตาปูน
แจ้งวัฒนะ
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พิษณุโลก
สกลนคร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กบร.กช.
กรม ทพ.36
กรม ทพ.42
ช.11 พัน.602
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.8 พล.ม.1
นรด.
ป.3 พัน.103
ป.72
ป.72 พัน.721
ป.9 พัน.9
พัน.ร.รร.จปร.
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.9 พัน.1
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
ศฝ.นศท.มทบ.31
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.สด.จว.ส.น.
รวม 22 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 29 ต.ค. 61
จํานวนเงิน
127,785.01
60,000.00
103,000.00
70,352.55
60,337.85
116,000.00
242,716.80
180,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
69,880.45
189,219.83
671,232.62
112,048.39
165,000.00
190,000.00
20,000.00
29,000.00
14,313.06
160,000.00
93,000.00
2,913,886.56
8,132,167.83

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 29 ต.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 29102561
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

ชื#อบัญชี
ส.อ. ภูมินทร์ ศรี ปะโค
ส.อ. กานต์ สว่างเนตร
จ.ส.อ. กลยุทธ แสงไทย
พ.ต. ดลเทพ รัตนผ่องใส
จ.ส.อ. สมควร ประสาทเขตกรณ์
จ.ส.อ. ชาตรี เครื อครุ ฑ
ร.ท. วิสิทธิJ เหรี ยญประชา
ร.ท. คํารณ ตันสิ งห์
จ.ส.อ.ประเสริ ฐ จันทร์พมุ่
ร.ท. สุชาติ จ้อยชู
จ.ส.อ. ศรี ปราชญ์ หัตกิยา
จ.ส.อ. ทวี จันทร์ทวี
จ.ส.อ. สมดี อัศวภูมิ
ร.ท. ชลิต เรี ยนชอบ
จ.ส.อ. สมคิด วัตถุ
ส.อ. ณัฐพงษ์ ใจแก้ว
ส.อ. ธนดล บุญใส
ส.ท. เอกธวัฒน์ ดวงนํOาแก้ว
ร.อ. ทวีทรัพย์ หวังทรัพย์
จ.ส.อ. โสภณ พันพัว
จ.ส.อ. สมพิศ พรายแก้ว
จ.ส.อ. สมศักดิJ พลชะติน
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ แง่มสุราช
จ.ส.อ. อาคม เกิดรุ่ งเรื อง
ส.อ. สถิต บึงไกร
จ.ส.อ. สํานวน คลิOงคล้าย
ส.อ. วีระศักดิJ ไพศาล
พ.ท. เศรษฐพงษ์ สอาดบัว
พ.ต. วิรัช วงษ์สอาด
จ.ส.อ. พล ไชยคํา
จ.ส.อ. จารึ ก อินณรงค์
ร.ต. จําเริ ญ ทําโย

เลขที#บญั ชี
001-100-2008-00132-64
001-100-2013-00480-95
001-100-2004-07244-16
001-100-2008-00011-08
001-100-2004-04654-07
001-100-2004-01473-16
001-100-2004-02430-18
001-100-2004-09170-34
001-100-2004-04269-85
001-100-2004-01806-03
001-100-2004-09141-16
001-100-2004-10862-70
001-100-2004-10446-81
001-100-2004-12145-36
001-100-2004-05650-26
001-100-2012-00329-07
001-100-2013-00416-12
001-100-2016-00018-88
001-100-2004-06330-53
001-100-2004-02521-86
001-100-2004-05062-90
001-100-2004-06627-09
001-100-2004-09477-16
001-100-2006-00099-99
001-100-2012-00082-29
001-100-2004-02411-71
001-100-2012-00490-22
001-100-2004-06819-53
001-100-2004-04607-94
001-100-2004-02741-33
001-100-2004-02252-52
001-100-2004-12382-08

วันที#เช็ค : 29 ต.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.46
ขส.ทบ.
ป.4 พัน.104
พล.ร.15
พัน.สร.4
ม.1 พัน.3 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.111
ร.15
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.25
ร.25
ร.25
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.1
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพศ.1
ศป.
ศป.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.ป.น.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 32 ราย

จํานวนเงิน
8,739.16
8,718.99
9,722.62
76,815.73
313,379.55
369,850.27
183,788.08
105,482.73
200,446.84
128,754.44
101,113.89
161,474.15
69,845.68
97,571.14
175,288.48
5,067.69
4,192.37
2,557.64
194,638.86
45,752.02
1,068,749.26
322,914.90
135,145.78
63,372.92
13,689.29
302,637.63
60,257.25
439,210.04
127,812.22
246,571.76
100,037.50
74,682.39
5,218,281.27

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 29 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 29102561
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. ธํารงชาย ศรี หมอก
ส.อ. ธีระพงษ์ บุญเกิน
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ วงค์ใหม่
จ.ส.ต. เรวัตร ขวัญจินดา
จ.ส.ต. สนธยา แซ่อO งั
จ.ส.อ. คมสันต์ คณะโฑ
จ.ส.อ. ณรงค์ แสงสนธิJ
จ.ส.อ. สุเทพ แสงคํา
จ.ส.อ. สุภาพ เทวิน
พ.ท. มนัส บุญเพ็ง
จ.ส.อ. วุฒิชยั เขียวรัมย์
จ.ส.อ. อนันต์ หลาบภา
จ.ส.อ. สมเกียรติ เพ็งแตงโม
ร.ต. ณัฏฐ์พฒั ณ์ พูลสวน
จ.ส.ต. สุรพงศ์ รสโหมด
จ.ส.อ. มนัส ศรี ลา
ร.ท. เสรี ปานอํ#า
ร.อ. กฤษ ศรี ภทั รพันธุ์
พ.อ. สหะภาพ บุตรลา
จ.ส.อ. ณพฤทธิJ หาญจิตต์
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิJ แก้วชุมภู
จ.ส.อ. เจตสนวัฒน์ พรมวิชยั
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ โสภาจร
ส.ต. วีระศักดิJ ชุมปั ญญา
ร.ต. ชัชวาล สิ งห์ลา
จ.ส.อ. รุ่ งแจ้ง กลิ#นคํา
จ.ส.อ. พสวินท์ พึ#งสุขแดง
ร.อ. ไพโรจน์ วิจารย์ชยั ศรี
จ.ส.อ. วรพล กกโอ
ส.อ. ประเสริ ฐ พรมเกตุ
จ.ส.อ. ชํานิ เลีOยงรักษา
จ.ส.อ. พิษณุ ขําระหงษ์
จ.ส.อ. วิรัตร์ บุญชาญ

วันที#เช็ค : 29 ต.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00697-54
001-300-2018-00697-63
001-300-2018-00700-24
001-300-2018-00697-36
001-300-2018-00697-45
001-300-2018-00699-67
001-300-2018-00699-85
001-300-2018-00699-94
001-300-2018-00698-51
001-300-2018-00699-76
001-300-2018-00697-72
001-300-2018-00697-81
001-300-2018-00698-60
001-300-2018-00697-90
001-300-2018-00698-06
001-300-2018-00700-06
001-300-2018-00698-15
001-300-2018-00698-88
001-300-2018-00699-58
001-300-2018-00699-03
001-300-2018-00699-12
001-300-2018-00699-30
001-300-2018-00699-49
001-300-2018-00699-21
001-300-2018-00698-42
001-300-2018-00698-33
001-300-2018-00698-97
001-300-2018-00698-24
001-300-2018-00700-15
001-300-2018-00697-09
001-300-2018-00700-33
001-300-2018-00697-18
001-300-2018-00697-27

กบร.กช.
กบร.กช.
กรม ทพ.36
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.8 พล.ม.1
นรด.
ป.3 พัน.103
ป.3 พัน.103
ป.72
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.9 พัน.9
พัน.ร.รร.จปร.
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.9 พัน.1
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ศฝ.นศท.มทบ.31
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.สด.จว.ส.น.

จํานวนเงิน
67,785.01
60,000.00
60,000.00
70,000.00
33,000.00
36,130.60
34,221.95
60,337.85
116,000.00
242,716.80
50,000.00
130,000.00
60,000.00
68,000.00
12,000.00
100,000.00
69,880.45
189,219.83
200,000.00
149,632.96
95,000.00
101,069.84
62,529.82
63,000.00
112,048.39
65,000.00
100,000.00
190,000.00
20,000.00
29,000.00
14,313.06
160,000.00
93,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 29 ต.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 29102561
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 29 ต.ค. 61
หน่วย

รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 33 ราย
รวมเช็คเลขที# 29102561 65 ราย
รวมสัง# จ่ายทัOงหมด 65 ราย

จํานวนเงิน
2,913,886.56
8,132,167.83
8,132,167.83

