หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06122561
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

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
เตาปูน
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
พนัสนิคม
ศรีย่าน
ปากช่อง
สระบุรี
ศรีย่าน
เพชรบุรี
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ทุ่งสง
สํานักราชดําเนิน
อรัญประเทศ
นครศรีธรรมราช
ระนอง
ลพบุรี
ลพบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ขอนแก่น
สนามเสือป่า
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กบ.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
บชร.1
ป.1 พัน.1 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
รร.ส.สส.
วทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.23
สง.สด.ก.ท.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 29 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
1,562,344.49
70,589.72
1,941,235.33
275,153.22
220,885.09
5,746.72
362,569.31
1,260,004.94
108,862.73
135,697.33
1,048,421.92
1,084,646.66
73,312.77
1,851.89
1,230.12
173,554.93
35,126.00
148,193.23
30,146.73
202,622.26
16,234.18
451,379.40
592,970.06
162,491.08
230,855.29
560,785.80
1,463,487.58
472,704.48
249,314.71
12,942,417.97

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06122561
ลําดับ
1

สาขา
ปัตตานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ม.พัน.31 พล.ร.15
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
4,814.00
4,814.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06122561
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
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
นางรอง
เทิง
ปัตตานี
ศรีย่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พัทลุง
ยะลา
นครศรีธรรมราช
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เตาปูน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
ร้อยเอ็ด
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
ตาก
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
เตาปูน
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
กระทรวงกลาโหม
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.31
กรม ทพ.43
ขกท.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.4
ป.5
ป.6 พัน.6
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ปตอ.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.3 พัน.18
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14 พัน.2
ร.19 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
ร.25
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
ร้อย ลว.ไกลที่ 6
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศศท.
ศสร.

วันที่เช็ค : 6 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
31,928.75
50,000.00
38,011.95
44,659.07
208,000.00
50,000.00
43,103.76
151,802.43
135,000.00
112,061.47
176,195.38
150,000.00
23,000.00
182,291.07
52,000.00
125,000.00
28,000.00
70,000.00
136,000.00
102,000.00
65,000.00
10,000.00
183,080.86
69,000.00
478,885.41
159,287.42
100,000.00
11,471.06
56,558.03
135,514.51
164,227.73
95,000.00
40,535.31

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06122561
ลําดับ
34
35
36
37
38

สาขา
เพชรบูรณ์
ปัตตานี
เทสโก้โลตัสบึงกาฬ
บุรีรัมย์
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ร.
สพ.ทบ.
รวม 38 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 6 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
90,000.00
87,000.00
130,847.08
138,000.00
206,673.01
4,130,134.30
17,077,366.27

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 06122561
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
พ.อ. นพดล เกิดแสงศรี
พ.อ.พิเศษ สุเทพ อุลปาทร
พ.อ. อดุลเดช พิพฒั น์สาํ ราญ
พ.อ.หญิง รังรอง โฉมรุ่ ง
จ.ส.อ. อําพรรณ์ สุวรรณปรี ดี
พ.ต. สุธีย ์ คุม้ ทรัพย์
ร.อ. สุเทพ รัศมี
ร.ท. สุชิน ปุ่ นเจริ ญสุข
ส.อ. ธนารักษ์ เข็มกําเนิด
จ.ส.อ.เผ่า ศรี วลิ ยั
จ.ส.อ.กฤษณะ เนตินิยม
จ.ส.อ.ไพรัตน์ ศรี จนั โท
จ.ส.อ.ประพนธ์ ขาวสอาด
จ.ส.อ.ณรงค์ คงเย็น
ร.ต. ดวง ไทยเที#ยง
ร.ท. จิระวัฒน์ จีราคม
จ.ส.อ. ประภาศ พันธุ์แน่น(อ.)
ส.อ. วัชรากร นนท์ยะโส
ส.อ. วรพล เตชะภัทรวงศ์
ส.อ. สุคล ชัยพฤกษ์
ส.ท. บุญลอด อุณาวิเนย์
ส.ท. สัมพันธ์ นึกธรรม(อ.)
ส.ท. ธวัฒน์ แป๊ ะเส็ง
ร.ท. สุเนตร ศรี ตาแสน
ร.ท. ทรงเดช ภูตลาดขาม
ร.ต. พนม แหยมมี
จ.ส.อ. ชํานาญ ทองโชติ
ร.ท. วีระศักดิI ดุริยประณี ต
พล.อส. ธนัช แสงปลัง#
ส.ต. พงศธร หาญชิต
ร.ท. ปราโมทย์ นาดี
จ.ส.อ. แนบ สมบูรณ์
พล.ต. กนิษฐ ชมะนันทน์

วันที#เช็ค : 6 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08983-31
001-100-2004-07575-11
001-100-2004-12713-55
001-100-2004-11584-25
001-100-2004-02026-40
001-100-2004-03959-13
001-100-2004-12851-54
001-100-2004-01394-41
001-100-2013-00100-56
001-100-2004-01023-31
001-100-2004-05644-98
001-100-2004-06698-45
001-100-2004-10228-38
001-100-2004-12450-59
001-100-2004-09548-22
001-100-2004-05720-53
001-100-2004-04860-66
001-100-2004-03669-48
001-100-2004-11156-79
001-100-2004-12172-41
001-100-2004-00293-57
001-100-2004-07021-13
001-100-2004-12158-45
001-100-2004-04254-54
001-100-2004-12055-29
001-100-2004-11712-40
001-100-2004-09009-19
001-100-2004-02063-81
001-100-2017-00161-62
001-100-2017-00653-62
001-100-2004-11463-32
001-100-2004-11351-23
001-100-2004-07620-63

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กบ.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
บชร.1
ป.1 พัน.1 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
430,248.58
296,086.12
582,177.77
253,832.02
70,589.72
1,941,235.33
275,153.22
220,885.09
5,746.72
427,860.31
571,549.50
203,035.90
159,533.41
260,595.13
108,862.73
135,697.33
424,197.47
178,079.63
65,727.24
37,098.01
65,090.20
82,925.08
195,304.29
245,186.91
635,902.83
118,608.59
84,948.33
73,312.77
1,851.89
1,230.12
173,554.93
35,126.00
148,193.23

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 06122561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื#อบัญชี
ส.อ. ชัยสิ ทธิI สว่างสาลี
จ.ส.อ. เจริ ญ เมืองสง
จ.ส.อ. มนิตย์ โพธิIถาวร
ส.อ. ดนัย แซ่ลิ#ม
ร.อ. .สันติ ปรัชญาวุฒิ
ร.ท. พิเชษฐ์ นุ่มสํารวย
ร.ต. ประสิ ทธิI ทองเปลว
ร.ต. เอกชัย อุทธิยา
จ.ส.อ. อภิชาติ อินทรพงษ์
จ.ส.อ.. รังสรรค์ สาหนองหม้อ
ส.อ. ชาญณรงค์ ตูพ้ ิจิตร
ร.ต.มานัส เพ็งรุ่ ง
พ.อ. วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ท. มานพ แก่นคํา
พ.ท. สุรินทร์ อ่อนเย็น
พ.ท. สุภเศรษฐ มาลีวงษ์
พล.ท. ศักดา ศิริรัตน์
พ.อ. เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์
พล.อ. ธนา จารุ วตั

เลขที#บญั ชี
001-100-2009-00003-48
001-100-2004-02538-57
001-100-2004-09448-25
001-100-2012-00387-34
001-100-2004-03793-31
001-100-2004-00992-04
001-100-2004-01034-28
001-100-2004-01623-42
001-100-2004-01623-33
001-100-2006-00133-90
001-100-2011-00210-63
001-100-2004-00295-51
001-100-2004-04574-08
001-100-2004-09803-59
001-100-2004-00687-27
001-100-2004-03945-16
001-100-2004-10511-77
001-100-2004-04861-90
001-100-2004-12011-98

วันที#เช็ค : 6 ธ.ค. 61
หน่วย

ร.12 พัน.2 รอ.
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
รร.ส.สส.
วทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.23
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 52 ราย

จํานวนเงิน
30,146.73
90,264.45
112,357.81
16,234.18
250,319.64
145,842.74
79,176.52
121,883.24
375,371.47
44,322.59
27,433.26
162,491.08
230,855.29
560,785.80
779,931.69
683,555.89
281,250.24
191,454.24
249,314.71
12,942,417.97

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 06122561
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
ร.ต. จิรเดช ทองดีสุข

วันที#เช็ค : 6 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00761-04

ม.พัน.31 พล.ร.15
รวม เงินฝากเกิน 1 ราย

จํานวนเงิน
4,814.00
4,814.00

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 06122561
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. อาทิตย์ ไขแสงจันทร์
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ มุสิกลู
ร.อ. มนเทียน มีเคลือบ
ส.อ. ณัฐกานต์ ศิริบุตร
จ.ส.อ. มงคล เข็มโคกกรวด
จ.ส.ต. ประสิ ทธิI ทองจีนสังข์
ส.อ. บรรเจิด มโนเป็ ง
ส.อ. ชัชพล มิกขุนทด
จ.ส.อ. สอาด ยิมQ สิ น
จ.ส.อ. อภิชาติ พิมอาจหาญ
ร.ต. กันตพัฒน์ ดิษกล
ร.ต. นิเอก มานะดี
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิI สารการ
ส.อ. สันติราษฎร์ บรรเทา
จ.ส.อ. ไพโรจน์ มโนสมุทร
จ.ส.อ. อุรา ไตรพรม
จ.ส.อ. สมศักดิI สังฆทิพย์
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั เกษตรเวทิน
ส.อ. ทนงศักดิI นนทรักษ์
จ.ส.อ. สรรค์เพชร เมรานนท์
ส.อ. ไวยวุฒิ สี ดี
ส.อ. ขจรศักดิI อัคเสริ ญ
ร.ต. สมร ดีผาย
จ.ส.ท. จํารอง พิเคราะห์
จ.ส.ท. สนธยา พลศักดิI
จ.ส.ต. สามารถ วิชยั
ร.ท. เยีย# มยง ราชยา
ส.อ. รุ่ งเรื อง ตรี ภกั ดิI
จ.ส.อ. วรวิทย์ ปั กกาโล
จ.ส.อ. วรวิทย์ ปั กกาโล
จ.ส.อ. สรายุทธ แสงนาค
จ.ส.อ. ปริ ชาติ อนุรักษ์
จ.ส.อ. สมปราชญ์ อารี ย ์

วันที#เช็ค : 6 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00819-69
001-300-2018-00821-08
001-300-2018-00819-87
001-300-2018-00821-17
001-300-2018-00817-56
001-300-2018-00817-65
001-300-2018-00817-74
001-300-2018-00818-71
001-300-2018-00819-14
001-300-2018-00822-05
001-300-2018-00820-38
001-300-2018-00821-53
001-300-2018-00818-99
001-300-2018-00819-05
001-300-2018-00820-47
001-300-2018-00820-01
001-300-2018-00822-14
001-300-2018-00822-23
001-300-2018-00818-62
001-300-2018-00817-92
001-300-2018-00818-08
001-300-2018-00819-78
001-300-2018-00818-53
001-300-2018-00820-74
001-300-2018-00820-83
001-300-2018-00820-92
001-300-2018-00821-44
001-300-2018-00818-44
001-300-2018-00820-56
001-300-2018-00820-56
001-300-2018-00820-65
001-300-2018-00818-35
001-300-2018-00819-23

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.31
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
ขกท.
คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.4
ป.5
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ปตอ.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14 พัน.2
ร.19 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
ร.25

จํานวนเงิน
50,000.00
31,928.75
38,011.95
44,659.07
60,000.00
100,000.00
48,000.00
50,000.00
43,103.76
151,802.43
135,000.00
112,061.47
91,512.46
84,682.92
150,000.00
23,000.00
150,000.00
32,291.07
52,000.00
100,000.00
25,000.00
28,000.00
70,000.00
70,000.00
33,000.00
33,000.00
102,000.00
65,000.00
10,000.00
121,737.41
61,343.45
69,000.00
44,443.32

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 06122561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. รังสรรค์ เรื องธรรม
จ.ส.อ. จรกฤษ สี ชารู
พ.ต.หญิง วิภาวดี มัน# ยืน
จ.ส.ท. บัญชา ทรงฤทธิI
ร.ท. บัณฑิต เชิดชู
ร.ท. สุนนั ท์ แสงภักดี
ร.ต. เด่นชัย ณรงค์ฤทธิI
จ.ส.อ. สรายุทธ ชิตกุล
ส.อ. ยนต์ เชิญนอก
จ.ส.อ. ทองคํา อินจินดา
จ.ส.อ. มนัส เขียวอ่อน
ส.อ. ธันวาทิตย์ ภู่เกาะ
จ.ส.อ. วรวุฒิ บัวผัน
จ.ส.อ. ภัทรพล วงศ์วนั ดี
ร.ท. สุริโย สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ.หญิง นันทวัน พันธุ์จบสิ งห์
ส.อ. อารักษ์ มาพบ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 6 ธ.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00819-50
001-300-2018-00821-26
001-300-2018-00817-47
001-300-2018-00818-26
001-300-2018-00817-83
001-300-2018-00819-32
001-300-2018-00821-71
001-300-2018-00819-41
001-300-2018-00821-80
001-300-2018-00818-80
001-300-2018-00821-62
001-300-2018-00818-17
001-300-2018-00821-99
001-300-2018-00821-35
001-300-2018-00819-96
001-300-2018-00820-10
001-300-2018-00820-29

ร.25
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศศท.
ศสร.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ร.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 50 ราย
รวมเช็คเลขที# 06122561 103 ราย
รวมสัง# จ่ายทัQงหมด 103 ราย

จํานวนเงิน
434,442.09
159,287.42
100,000.00
11,471.06
56,558.03
120,208.76
59,633.02
44,018.97
75,881.49
95,000.00
40,535.31
90,000.00
87,000.00
130,847.08
138,000.00
143,554.61
63,118.40
4,130,134.30
17,077,366.27
17,077,366.27

