หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สาขา
ทุ่งสง
สระบุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครพนม
ขอนแก่น
นครสวรรค์
หาดใหญ่
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
บุรีรัมย์
ราชบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ปจว.
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.31
มทบ.42
ร.111
ร.23 พัน.4
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศป.
ศสพ.
รวม 16 หน่วย

วันที่เช็ค : 2 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
13,935.44
25,190.40
124,141.34
31,049.83
934.66
537,391.06
1,388,394.94
187,940.12
138,244.01
107,062.24
854,992.39
660,123.29
153,044.81
357,820.42
834,157.52
462,359.23
5,876,781.70

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02112561
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
ชุมพร
กาญจนบุรี
นครปฐม
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ศรีย่าน
เตาปูน
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
ยะลา
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ลพบุรี
พะเยา
งามวงศ์วาน
สนามเป้า
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
ปราจีนบุรี
สระบุรี
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ชลบุรี
ลพบุรี
นครนายก
ลพบุรี
นครนายก
นครนายก
นครนายก
เตาปูน
เตาปูน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.48
กรม สน.พล.ร.9
กส.ทบ.
กสษ.3 กส.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.2 พัน.202
ทน.4
ทภ.1
บชร.2
บชร.4
ป.72 พัน.721
ป.พัน.17 พล.ร.7
พธ.ทบ.
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.6
พัน.ซบร.กรม สน.12
มทบ.12
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
รพ.รร.จปร.
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.
รร.จปร.
รร.จปร.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.

วันที่เช็ค : 2 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
80,000.00
23,450.32
85,000.00
64,000.00
359,139.18
65,000.00
40,911.41
45,000.00
66,991.29
75,000.00
100,000.00
35,000.00
107,000.00
100,000.00
48,000.00
49,547.64
86,000.00
68,351.26
376,928.21
246,503.30
500,000.00
47,000.00
20,000.00
87,000.00
142,132.16
34,000.00
61,857.47
35,346.57
75,000.00
109,759.79
590,000.00
21,909.80
85,004.52

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 02112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

สาขา
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
กระทรวงกลาโหม
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ราชบุรี
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 2 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.2
ศศท.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ร.บ.
สส.
รวม 40 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 2 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
60,000.00
189,190.97
57,684.19
16,026.41
107,923.91
427,985.38
124,000.00
4,913,643.78
10,790,425.48

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 02112561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สุรชัย ปาเส
จ.ส.อ. พนม ลาโม้
จ.ส.อ. วิทยา เนียมวรรณ
จ.ส.อ. ศิริวฒั น์ วิฤทธิB
ส.ท. สมบัติ งามปลอด
ร.ท. พิชยั อุระแสง
จ.ส.อ. อวยพร ศรี แพงเลิศ
พ.อ.จารุ วฒั น์ ภูกองชัย
ส.อ. อานันท์ บมขุนทด
จ.ส.ต. ดําเนิน เทียนแขก
จ.ส.อ. โกวิท เขียวจีน
จ.ส.อ. เพรี ยว สุดเสน่หา
ร.ท. พิมพ์ งามสง่า
จ.ส.อ. สนัน# ดีมีแสง
พ.ท. สุเทพ ดอกไม้เทศ
ร.ท. อํานาจ เอโกบล
ร.ต..คนาวุฒิ พรหมเกิด
จ.ส.อ. อดิศร เหมือนฤทธิB
จ.ส.อ. ประทีป อบเทศ
จ.ส.อ. สุรินทร์ สิ นสวัสดิB
จ.ส.อ.หญิง ปราณี สา ธรรมิกรักข์
จ.ส.อ.หญิง ดวงเดือน จุลเนียม
จ.ส.อ. วีระ คดเข็ม
จ.ส.อ. รัตนศักดิB พรามจร
จ.ส.อ. เสริ มศักดิB บุญกอง
จ.ส.อ. ทัศนัย คงทอง
พ.ท. ศิริพงษ์ ทิพย์ทอง
จ.ส.ท. ศักริ นทร์ เปรมสุข

วันที#เช็ค : 2 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03308-91
001-100-2004-01166-44
001-100-2004-01998-96
001-100-2004-00254-67
001-100-2016-00515-55
001-100-2004-12269-75
001-100-2004-02879-97
001-100-2004-00319-54
001-100-2013-00168-29
001-100-2004-06015-86
001-100-2004-05313-57
001-100-2004-12212-62
001-100-2004-00389-93
001-100-2004-09573-97
001-100-2004-02328-09
001-100-2004-12889-66
001-100-2004-12336-47
001-100-2004-00151-87
001-100-2004-08766-85
001-100-2004-13063-32
001-100-2004-02914-22
001-100-2004-12086-78
001-100-2004-04918-19
001-100-2004-05593-53
001-100-2004-06361-39
001-100-2004-09707-23
001-100-2004-04681-58
001-100-2004-08719-54

พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ปจว.
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.31
มทบ.42
ร.111
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศสพ.
ศสพ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 28 ราย

จํานวนเงิน
13,935.44
25,190.40
124,141.34
31,049.83
934.66
157,503.58
379,887.48
1,379,565.52
8,829.42
187,940.12
138,244.01
107,062.24
609,183.01
245,809.38
299,714.47
346,408.66
14,000.16
104,028.97
91,550.94
49,015.84
180,331.64
85,937.84
46,798.62
403,753.91
116,220.27
267,384.72
382,062.31
80,296.92
5,876,781.70

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 02112561
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. ชาญชัย เดือยพิมพ์
จ.ส.อ. เดชณรงค์ ขุนบรรจง
จ.ส.อ. ปิ ยะ ชูรอด
ร.อ. พงศพัศ ศรี ยาบ
พ.ต. ชาญเกษม นิ#มมณี
ร.อ. ประชาพร ขาวบริ สุทธิB
จ.ส.อ. พยนต์ สุขจํานงค์
ร.ต. อนุชิต กลมกล่อม
จ.ส.อ. อมเรศ นรากุล
จ.ส.อ. มนตรี มงคล
จ.ส.อ. วันลพ งามจิตร
ส.อ. ชาติชาย จันทร์เกลีMยง
พ.อ. ภูมิรัชต์ ดุษฎี
ร.ต. วิชยั ระเมียดดี
จ.ส.ต. ไกรรัตน์ สมแก้ว
จ.ส.อ. ปั ญญา พึ#งสุข
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิB หอมพันธุ์
พ.ต. จิตติ ขําสุวรรณ
จ.ส.ท. ประทีป ผาสุขวงษ์
จ.ส.อ. สําราญ ฤทธิBนM าํ คํา
จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ์ ทุหา
จ.ส.อ. สมบัติ ทองอิ#ม
จ.ส.อ. สันติวฒั น์ ศรี ใส
จ.ส.อ. แสวง รามสันเทียะ
ร.ต. สมนึก สุรพาล
จ.ส.ต. พรสวรรค์ จัตุจนั ทร์
จ.ส.ท. ถนอมศักดิB มูลยังกาย
ส.ท. เดชฤทธิB ชัยชนะ
ร.ต. มนัส อ่อนนาค
จ.ส.ต. สุทธิชาติ งอนกระโทก
พ.ท.หญิง มัลลิกา นานาศิลป์
ส.อ. ณัฐพล ชื#นเอี#ยม
พ.อ. ไพรวัลย์ โป๊ ะประนม

วันที#เช็ค : 2 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00712-36
001-300-2018-00713-97
001-300-2018-00715-82
001-300-2018-00714-12
001-300-2018-00715-91
001-300-2018-00716-07
001-300-2018-00716-16
001-300-2018-00714-21
001-300-2018-00712-90
001-300-2018-00712-45
001-300-2018-00712-81
001-300-2018-00714-85
001-300-2018-00714-30
001-300-2018-00716-61
001-300-2018-00712-72
001-300-2018-00712-63
001-300-2018-00716-43
001-300-2018-00713-24
001-300-2018-00713-60
001-300-2018-00714-03
001-300-2018-00715-46
001-300-2018-00715-55
001-300-2018-00715-64
001-300-2018-00713-88
001-300-2018-00716-70
001-300-2018-00714-58
001-300-2018-00716-89
001-300-2018-00716-52
001-300-2018-00714-94
001-300-2018-00713-15
001-300-2018-00713-79
001-300-2018-00712-54
001-300-2018-00715-37

กรม ทพ.48
กรม สน.พล.ร.9
กส.ทบ.
กสษ.3 กส.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขส.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.2 พัน.202
ทน.4
ทภ.1
บชร.2
บชร.4
ป.72 พัน.721
ป.พัน.17 พล.ร.7
พธ.ทบ.
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.6
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.12
มทบ.12
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
รพ.รร.จปร.
รพศ.2 พัน.2
รร.จปร.

จํานวนเงิน
80,000.00
23,450.32
85,000.00
64,000.00
137,203.48
42,472.48
179,463.22
65,000.00
40,911.41
45,000.00
66,991.29
75,000.00
100,000.00
35,000.00
107,000.00
100,000.00
48,000.00
49,547.64
86,000.00
68,351.26
140,000.00
170,000.00
66,928.21
246,503.30
500,000.00
47,000.00
87,000.00
20,000.00
142,132.16
34,000.00
61,857.47
35,346.57
590,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 2 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 02112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื#อบัญชี
พ.อ. ปฏิพทั ธ์ พากฏิพทั ธ์
ร.ต. สิ รวิชญ์ ภูผา
ร.อ. ธีรยุทธ ดีกล้า
จ.ส.อ. สถิตย์ บัวหอม
ร.อ. ศิริชยั อาศรัยป่ า
ร.ท. ชัยญะ เกลาโพธิB
จ.ส.อ. ธวัชชัย สุธรรมเทวกุล
พ.ต. ธนภัทร สิ งห์สองคอน
ร.ต. เอกชัย ไชยวัง
ร.ท. ปริ พฒั น์ จันทีนอก
จ.ส.อ. ไชยยศ สิ งห์ลอยลม
จ.ส.อ. สมคิด สิ งหจันทร์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00715-73
001-300-2018-00713-06
001-300-2018-00716-34
001-300-2018-00713-33
001-300-2018-00713-42
001-300-2018-00713-51
001-300-2018-00715-28
001-300-2018-00714-67
001-300-2018-00716-25
001-300-2018-00714-76
001-300-2018-00716-98
001-300-2018-00714-49

วันที#เช็ค : 2 พ.ย. 61
หน่วย

รร.จปร.
รร.จปร.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.2
ศศท.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.ร.บ.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 45 ราย
รวมเช็คเลขที# 02112561 73 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 73 ราย

จํานวนเงิน
75,000.00
109,759.79
21,909.80
85,004.52
122,376.56
66,814.41
60,000.00
57,684.19
16,026.41
107,923.91
427,985.38
124,000.00
4,913,643.78
10,790,425.48
10,790,425.48

