หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

สาขา
แจ้งวัฒนะ
ปัตตานี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
แจ้งวัฒนะ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.1รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ป.4 พัน.4
ปตอ.1 พัน.5
พัน.สห.21
ส.พัน.5 พล.ร.5
รวม 6 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
10,213.24
55,737.94
18,829.28
6,072.37
32,179.88
167,856.81
290,889.52

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05092561
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
งามวงศ์วาน
ราชบุรี
สะพานใหม่-ดอนเมือง
กําแพงเพชร
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
นาสาร
พระปฐมเจดีย์
ศรีย่าน
ศรีย่าน
พิษณุโลก
เสนานิคม
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สงขลา
สนามเป้า
ปัตตานี
คลองปาง
กาญจนบุรี
หาดใหญ่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สนามเป้า
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กชพ.พธ.ทบ.
กบร.กช.
กรม ขส.
กรม ทพ.35
กรม ทพ.42
กรม ทพ.45
กอง รจ.มทบ.11
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ช.3 พัน.302
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทภ.2
ป.5 พัน.5
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.15
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.9
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สร.23 บชร.3
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.6
ม.6
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.22

วันที่เช็ค : 5 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
172,000.00
163,844.73
77,746.05
126,000.00
65,000.00
117,322.73
453,461.73
31,499.62
11,274.29
98,000.00
55,757.50
179,000.00
50,000.00
100,175.00
150,000.00
108,000.00
102,299.04
150,000.00
77,981.79
144,438.64
62,757.50
230,000.00
150,063.89
100,000.00
42,040.43
160,000.00
200,000.00
80,000.00
255,938.72
57,795.15
129,471.87
87,494.89
190,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

สาขา
เลย
น่าน
ปัตตานี
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
สระแก้ว
สระแก้ว
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
หาดใหญ่
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
เลย
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ปัตตานี
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
จันทบุรี
บุรีรัมย์
แพร่
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.23
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.5
ร.6 พัน.2
ร.7 พัน.5
ร.8 พัน.1
ร.9 พัน.2
ร.9 พัน.2
รพศ.1
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
วทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.พ.
สบ.ทบ.
สส.
สส.

วันที่เช็ค : 5 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
135,171.68
81,000.00
40,624.14
49,000.00
220,000.00
249,991.17
86,706.46
124,449.12
34,227.53
129,426.75
100,875.38
40,000.00
150,000.00
85,212.74
254,513.97
67,000.00
80,000.00
93,112.26
16,539.58
99,856.54
115,721.52
147,739.59
243,842.98
60,745.35
150,000.00
450,000.00
429,282.30
115,410.59
70,000.00
124,686.49
12,857.03
100,000.00
250,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05092561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 66 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 5 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
8,587,356.74
8,878,246.26

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 05092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื#อบัญชี
ส.ท. ณัฐภัทร เพชรอภิวงศ์
จ.ส.อ. สมพงศ์ ชุมเกตุ
จ.ส.อ. จตุรงค์ เผ่าสวัสดิ?
ส.อ. ณัฐพล บุตรจันทร์
พล.อส. อานนท์ มือขุนทด
พล.อส. ประสิ ทธิ? หารศรี
จ.ส.อ. โชติ เพชรทองด้วง

วันที#เช็ค : 5 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00197-46
001-100-2006-00192-33
001-100-2004-13147-93
001-100-2011-00480-33
001-100-2007-00014-19
001-100-2012-00282-05
001-100-2004-00715-54

กอง สพบ.พล.1รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ป.4 พัน.4
ปตอ.1 พัน.5
พัน.สห.21
พัน.สห.21
ส.พัน.5 พล.ร.5
รวม เงินอทบ.ฝาก 7 ราย

จํานวนเงิน
10,213.24
55,737.94
18,829.28
6,072.37
11,796.28
20,383.60
167,856.81
290,889.52

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 05092561
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. เฉลิมศักดิ? ว่องวรพรกุล
จ.ส.อ. ณรงค์เดช คุม้ ประวัติ
จ.ส.อ. เอกชัย ใจบําเพ็ญ
จ.ส.อ. บุญธรรม ดงแสนสุข
ร.อ. อํานาจ อนันตวงศ์
จ.ส.ต. วัชระ ขุนไชยทัน
จ.ส.ต. อภิรักษ์ ปล้องทอง
จ.ส.ต. นันทพงศ์ ยิง# วัฒนา
จ.ส.อ. วันชัย ทองมัง#
จ.ส.อ. สมศักดิ? พันธุ์ดนตรี
จ.ส.อ. ถิรเดช แกล้วกล้า
จ.ส.ต. วิทูล เขี#ยงถุ่ง
ร.ต. เรื อ โดนประสิ ทธิ?
ร.ต. กฤษณภัทร เสงี#ยมจิตต์
ร.ท. สาคริ นทร์ นุย้ พ่วง
ร.ท. วรโชติ ฉํ#าแก้ว
พ.ท. อาจชาย บัวทอง
จ.ส.อ. สงกรานต์ เพ็ชรเพ็ง
พ.ท. ฐานพัฒน์ แสงนาค
ส.ท. ณัฐวัตร สวัสดิ?นาํ ชัย
ร.ต. อาชวิน พอใจ
จ.ส.อ. ประมวล พ่วงชาวนา
จ.ส.อ. สุริยา แผนเจริ ญ
ร.ท. ไตรรงค์ ขันทะชา
จ.ส.อ. นิติพฒั น์ จันทร์หอม
จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ เขียวดี
ส.ท. วุฒิภทั ร ไพรอด
จ.ส.อ. รังสรรค์ พิริยะกุล
ร.ต. เกรี ยงศักดิ? โคตุระมา
จ.ส.อ. พงศธร สุขป้ อม
จ.ส.อ. นพสิ ทธิ? โชติสุริยกาญจน์
จ.ส.อ. อาคม วรรยะโส
จ.ส.อ. บัณฑิต โพธิ?กิ#ง

วันที#เช็ค : 5 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00567-32
001-300-2018-00562-46
001-300-2018-00562-55
001-300-2018-00564-59
001-300-2018-00566-08
001-300-2018-00563-34
001-300-2018-00565-29
001-300-2018-00566-35
001-300-2018-00560-79
001-300-2018-00560-88
001-300-2018-00562-37
001-300-2018-00567-05
001-300-2018-00564-13
001-300-2018-00562-28
001-300-2018-00562-19
001-300-2018-00566-99
001-300-2018-00565-38
001-300-2018-00568-11
001-300-2018-00565-47
001-300-2018-00565-56
001-300-2018-00561-85
001-300-2018-00565-74
001-300-2018-00560-97
001-300-2018-00562-64
001-300-2018-00566-80
001-300-2018-00561-58
001-300-2018-00561-67
001-300-2018-00565-10
001-300-2018-00567-78
001-300-2018-00565-65
001-300-2018-00567-14
001-300-2018-00564-95
001-300-2018-00568-57

กชพ.พธ.ทบ.
กบร.กช.
กบร.กช.
กรม ขส.
กรม ทพ.35
กรม ทพ.42
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กอง รจ.มทบ.11
กอง รจ.มทบ.11
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ช.3 พัน.302
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทภ.2
ป.5 พัน.5
พล.ม.2 รอ.
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.15
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สร.23 บชร.3
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 รอ.

จํานวนเงิน
172,000.00
93,844.73
70,000.00
77,746.05
126,000.00
65,000.00
67,322.73
50,000.00
114,117.86
339,343.87
31,499.62
11,274.29
98,000.00
55,757.50
179,000.00
50,000.00
100,175.00
150,000.00
100,000.00
8,000.00
102,299.04
150,000.00
77,981.79
144,438.64
62,757.50
210,000.00
20,000.00
150,063.89
100,000.00
42,040.43
160,000.00
200,000.00
80,000.00

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 05092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ร.ต. คมศิลป์ สี หามาตย์
ส.ท. ณัฐพล นวลจันทร์
พ.อ. พยัคฆพล คุม้ แสง
จ.ส.อ. เมธาพัฒน์ ศิริธนวิศานต์
จ.ส.อ. ธนารักษ์ ฤทธิ?วชิ ยั
จ.ส.อ. สุวฒั น์ สิ ทธิปราชญางกูร
ร.ท. ยรรยง ทองบุราณ
จ.ส.อ. เผ่าเทพ แกดํา
จ.ส.ท. อิศเรศ แสงชมภู
จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ธูปเทียน
ร.ท. ตระการ สื อแม
จ.ส.ท. ศิวะ บํารุ งสวัสดิ?
ร.ท. ยุทธพงษ์ วงศ์สนิท
ร.อ. อานนท์ ทะนะเนตร์
ร.ต. สมเกียรติ จันทร์ลาด
ส.อ. ศราวุธ ยกฉวี
ร.อ. ยุทนา คําเพชรดี
ร.อ. ยุทนา คําเพชรดี
จ.ส.อ. วราเทพ ตัUงชูวงษ์
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ ทัติวงษ์
จ.ส.อ. วิรัตรชัย จุปะมะตัง
พ.ต. สุวจิ กั ขณ์ สมบูรณ์
ร.ท. รัชภูมิ ราชนาจันทร์
ส.อ. ทิณวงศ์ คงเขียด
ร.ต. ชาญณรงค์ ชาบุญเรื อง
ร.ท. เฉลิม กาบทอง
จ.ส.อ. สมศักดิ? วังคีรี
จ.ส.อ. สุภชัย วัฒนสุขนนท์
จ.ส.อ. ธีระพล กิ#งเนตร
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ? บุญสุข
จ.ส.อ. วิภูกิจ ฉัตรถิรภูวดล
ส.อ. สรายุทธ์ เสมเสวตร
พ.อ. ธัชกร ภูวพัฒนดล

วันที#เช็ค : 5 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00568-93
001-300-2018-00569-09
001-300-2018-00567-69
001-300-2018-00566-53
001-300-2018-00566-62
001-300-2018-00566-71
001-300-2018-00564-40
001-300-2018-00567-50
001-300-2018-00567-41
001-300-2018-00562-91
001-300-2018-00562-82
001-300-2018-00568-66
001-300-2018-00561-94
001-300-2018-00564-68
001-300-2018-00564-77
001-300-2018-00564-86
001-300-2018-00567-96
001-300-2018-00567-96
001-300-2018-00568-20
001-300-2018-00568-39
001-300-2018-00565-83
001-300-2018-00562-73
001-300-2018-00566-44
001-300-2018-00563-43
001-300-2018-00564-04
001-300-2018-00561-49
001-300-2018-00561-76
001-300-2018-00563-07
001-300-2018-00564-31
001-300-2018-00564-22
001-300-2018-00562-00
001-300-2018-00566-26
001-300-2018-00563-25

ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.6
ม.6
ม.6
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.22
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.23
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.5
ร.6 พัน.2
ร.7 พัน.5
ร.8 พัน.1
ร.9 พัน.2
ร.9 พัน.2
รพศ.1
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
วทบ.

จํานวนเงิน
229,938.72
26,000.00
129,471.87
27,856.43
29,938.72
87,494.89
190,000.00
70,171.68
65,000.00
81,000.00
40,624.14
49,000.00
220,000.00
91,991.17
148,000.00
10,000.00
12,449.12
112,000.00
14,738.62
71,967.84
34,227.53
129,426.75
100,875.38
40,000.00
150,000.00
85,212.74
254,513.97
67,000.00
80,000.00
93,112.26
99,856.54
16,539.58
115,721.52

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 05092561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ชื#อบัญชี
ร.ต. จงรักษ์ ผาเจริ ญ
ร.ต. สวงค์ ศิริลกั ษณ์
จ.ส.อ. ธนบดี คําฮด
จ.ส.อ. นพดล สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สว่างวิวฒั น์
จ.ส.อ. วิชชุญา ขวาเนาว์
ร.อ. สายัณห์ สยามไชย
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ? รัตนเพ็ชร์
จ.ส.ต. ไชยพร ศรี เคลือบ
ร.อ. มนตรี เข็มทอง
ส.อ. อัครพงศ์ คําแสงดี
พ.ต. ถาวร เมืองช้าง
จ.ส.อ. ธีระพงศ์ แก้วเอก
พ.อ.หญิง ณัฎฐ์รดา ทองธรานิธิโรจน์
พ.ต. ชาญวิทย์ อ้นสุ่ม

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00568-02
001-300-2018-00563-52
001-300-2018-00563-61
001-300-2018-00563-70
001-300-2018-00568-48
001-300-2018-00569-18
001-300-2018-00567-23
001-300-2018-00568-75
001-300-2018-00568-84
001-300-2018-00563-16
001-300-2018-00561-12
001-300-2018-00565-92
001-300-2018-00567-87
001-300-2018-00565-01
001-300-2018-00566-17

วันที#เช็ค : 5 ก.ย. 61
หน่วย

ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.พ.
สบ.ทบ.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 81 ราย
รวมเช็คเลขที# 05092561 88 ราย
รวมสัง# จ่ายทัUงหมด 88 ราย

จํานวนเงิน
147,739.59
108,000.00
60,000.00
75,842.98
150,000.00
60,745.35
450,000.00
207,508.62
221,773.68
115,410.59
70,000.00
124,686.49
12,857.03
250,000.00
100,000.00
8,587,356.74
8,878,246.26
8,878,246.26

