หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234565
ลําดับ
1
2

สาขา
นางรอง
พญาไท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.26
พบ.
รวม 2 หน่วย

วันที่เช็ค : 14 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
1,227,804.89
135,491.57
1,363,296.46

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234565
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขา
ร้อยเอ็ด
ย่อยบางบัว
สนามเสือป่า
พัทลุง
ระนอง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
บ.จทบ.ร.อ.
ร.11 พัน.2 รอ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.ร.น.
รวม 5 หน่วย

วันที่เช็ค : 14 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
8,856.00
13,297.97
1,559.00
3,464.67
7,641.00
34,818.64

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234565
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
นางรอง
นางรอง
ระนอง
ศรีย่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
พัทลุง
ร้อยเอ็ด
สนามเสือป่า
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
กระทุ่มแบน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
พนัสนิคม
ทุ่งสง
ศรีย่าน
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สนามเป้า
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
ขอนแก่น
สํานักราชดําเนิน
อรัญประเทศ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.49
ขกท.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทภ.1
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.713
พล.พัฒนา 4
พัน.ขกท.
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.ปจว.
พัน.ปพ.
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.4
พัน.สห.21
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.2
ม.2
ม.3
ม.6
มทบ.11
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)

วันที่เช็ค : 14 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
45,846.27
125,015.91
65,000.00
50,962.17
46,733.34
126,866.61
27,743.53
91,864.00
45,000.00
133,436.75
141,380.70
303,699.45
105,000.00
96,950.48
33,913.09
30,000.00
83,106.83
56,997.99
244,000.00
82,074.08
62,000.00
92,000.00
95,000.00
30,000.00
50,000.00
200,000.00
100,000.00
207,123.09
140,790.31
118,521.58
300,000.00
48,061.76
50,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234565
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สาขา
เพชรบูรณ์
หาดใหญ่
ชุมพร
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ปัตตานี
ยโสธร
ระนอง
นครพนม
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ปราณบุรี
นครนายก
ปราณบุรี
ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
เชียงใหม่
พังงา
สุราษฎร์ธานี
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.42
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.112
ร.153
ร.16 พัน.3
ร.25 พัน.2
ร.3 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.อานันทมหิดล
รร.กสร.ศสร.
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.
ร้อย ปจว.ที่ 3
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม 55 หน่วย

วันที่เช็ค : 14 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
209,813.68
58,232.26
105,000.00
500,000.00
144,000.00
57,000.00
92,423.16
50,835.61
209,763.40
248,000.00
276,493.17
45,000.00
57,997.39
200,000.00
271,324.88
33,474.85
200,000.00
49,686.64
41,803.28
94,348.82
135,000.00
350,000.00
6,859,285.08

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234566
ลําดับ
1

สาขา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.11
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 14 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
110,000.00
110,000.00
8,367,400.18

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234565
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื#อบัญชี
พ.ต. อุทิศ สุขมาก
ร.อ. ชัยโรจน์ โรจนเจริ ญนันท์
จ.ส.อ. สมศักดิA ฟ้ าสายัณห์
จ.ส.อ. วิชาญน์ สวยสะอาด
จ.ส.อ. ประหยัด มิตรจุติกลุ
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ พันธ์ทอง
จ.ส.อ. วงศ์กรต ผมทํา
พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน์

วันที#เช็ค : 14 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07403-80
001-100-2004-01762-39
001-100-2004-02248-19
001-100-2004-02321-55
001-100-2004-03384-77
001-100-2004-07108-48
001-100-2004-11803-63
001-100-2004-12601-64

กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
พบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 8 ราย

จํานวนเงิน
196,688.42
210,770.95
192,177.26
144,963.27
117,777.09
263,827.07
101,600.83
135,491.57
1,363,296.46

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234565
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประมวล คําวิชิต
จ.ส.อ. สถิตย์ ฤทธิแสง
ร.ต. ยุทธพงษ์ วงศ์สนิท
จ.ส.อ. เกศริ นทร์ ขําเปรื# องเดช
จ.ส.ท. ไวพจน์ ทองดี
จ.ส.ต. บัณฑิตย์ จีหุมา
ส.อ. พัฒราวุฒิ ฉายขุนทด
ส.อ.จิณณะ ใจพินิจ
ส.อ. บุรี แป้ นน้อย
ส.ท. สุพฒั น์ บัวคํา
พ.ต. สํารวม ธิมากุล

วันที#เช็ค : 14 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00065-22
001-101-2004-00114-63
001-101-2005-00139-92
001-101-2014-00476-32
001-101-2012-00413-93
001-101-2014-00461-47
001-101-2014-00470-49
001-101-2009-00091-26
001-101-2012-00428-06
001-101-2017-00288-10
001-101-2006-01118-31

บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ร.อ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.ร.น.
รวม เงินฝากเกิน 11 ราย

จํานวนเงิน
6,142.00
2,714.00
9,316.00
78.14
81.83
1,911.00
1,911.00
1,559.00
1,553.67
1,911.00
7,641.00
34,818.64

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234565
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.ต. สมบัติ ภู่สุด
จ.ส.อ. เผด็จศึก วัฒนากลาง
ส.อ. มาโนช ยินQ ลิQง
จ.ส.อ. สุนทร เสื อกลับ
ร.ท. ณัฐธนวรรธน์ สิ นสุวรรณ
จ.ส.อ. ณัติพงศ์ ประนิล
พ.ท. สมบัติ กานดา
จ.ส.อ. วรรณดี ราชมนตรี
ส.อ. พงษ์พฒั น์ โวหารลึก
ร.อ. อํานาจ ขาวทอง
ส.ท. นพพล รักอักษร
จ.ส.อ. วีระพงษ์ แววดี
จ.ส.อ. สุริยนั จันทเนตร
จ.ส.อ. วิทยา โคตรุ ชยั
จ.ส.อ. วิฑูรย์ นนท์ประสาท
จ.ส.อ. เพลิน มณี รัตน์
ส.อ. ศรายุทธ บุญล้วน
จ.ส.อ. ถาวร ขาวจุย้
จ.ส.อ. อนุชิต อนุชน
ร.ท. ชัยวัฒน์ ใจสุข
จ.ส.อ. ประสงค์ บัวคํา
ร.อ. วัสษา นีระภัย
จ.ส.ท. วิชาญ ช่วยสังข์
จ.ส.อ. เดชา ต่วนสวัสดิA
พ.ต. มนตรา มาลีวตั ร
จ.ส.ท. ชยพล ทองขันธ์
ส.ท. อมรเทพ ขาวสําอางค์
ร.ต. สุวฒั น์ กมลน้อย
จ.ส.อ. คมเทพ ไวยะกา
จ.ส.อ. อํานาจ อ่อนสา
ร.ต. สังวาร ติVบซังเสน
จ.ส.อ. เสน่ห์ เสนาะบรรจง
ส.อ. ศรเดช พันธุ์เดิมวงษ์

วันที#เช็ค : 14 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01339-53
001-300-2017-01341-29
001-300-2017-01343-87
001-300-2017-01342-62
001-300-2017-01342-53
001-300-2017-01345-54
001-300-2017-01344-48
001-300-2017-01341-74
001-300-2017-01345-90
001-300-2017-01344-02
001-300-2017-01343-96
001-300-2017-01340-22
001-300-2017-01340-31
001-300-2017-01339-08
001-300-2017-01339-17
001-300-2017-01340-68
001-300-2017-01345-36
001-300-2017-01346-15
001-300-2017-01341-47
001-300-2017-01341-01
001-300-2017-01343-69
001-300-2017-01342-35
001-300-2017-01346-24
001-300-2017-01345-27
001-300-2017-01346-06
001-300-2017-01340-13
001-300-2017-01339-26
001-300-2017-01341-83
001-300-2017-01339-71
001-300-2017-01339-35
001-300-2017-01345-72
001-300-2017-01345-81
001-300-2017-01343-78

กรม ทพ.26
กรม ทพ.26
กรม ทพ.49
ขกท.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทภ.1
ทภ.1
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.713
ป.71 พัน.713
พล.พัฒนา 4
พัน.ขกท.
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.ปจว.
พัน.ปพ.
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.4
พัน.สห.21
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.2
ม.2
ม.3
ม.6
ม.6
มทบ.11

จํานวนเงิน
125,015.91
45,846.27
65,000.00
50,962.17
126,866.61
46,733.34
27,743.53
91,864.00
45,000.00
105,436.75
28,000.00
110,000.00
31,380.70
280,000.00
23,699.45
105,000.00
96,950.48
33,913.09
30,000.00
83,106.83
56,997.99
244,000.00
82,074.08
62,000.00
92,000.00
95,000.00
30,000.00
200,000.00
50,000.00
100,000.00
107,123.09
100,000.00
140,790.31

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234565
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
จ.ส.อ. นพดล วงษ์รัตน์
จ.ส.อ. วีรชัย พันธุ์ธรรม
จ.ส.อ. ปิ ยะ สุขภิรมย์
พล.อส. เฉลิมพงษ์ กระมลงาม
จ.ส.ท. เกรี ยงไกร เคีQยมก้อม
จ.ส.อ. ปรี ชา โพนโคกกรวด
พ.อ.(พิเศษ) จุมพล สุดสวาสดิA
จ.ส.ท. อนุศิษฐ์ ม่วงคํา
ส.ท. ฆนาศัย แซ่หม่ง
ร.ต. บํารุ ง พวงงาม
ร.ท. กฤตธัช ศรี หะรัญ
จ.ส.อ. สิ ทธิพล รุ่ งแสง
ร.ต. นพดล กาลศรณ์
ส.อ. ปวิชกฤตย์ คําโทน
ร.ท. ธนู สี พนู
พ.ท.หญิง กัญชลา วิชยั ชนะกุล
จ.ส.อ. สาธิต ม่วงอิ#ม
จ.ส.อ. วินนั ท์ ศรี มงคล
จ.ส.อ. ประทีป ศริ นทุ
จ.ส.อ. พิศุทธิA ผิวรําไพ
จ.ส.อ. ไพโรจน์ บุญหลง
จ.ส.อ. สมพร แท่นทอง
จ.ส.อ.หญิง นันทพร ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. รัฐสิ ทธิA นกต่อ
จ.ส.อ. มนตรี อินทรบุญน้อย
พ.ต. อาณัติ ทิมศิลป์
ร.ต. อภิเดช ซุ่มทรัพย์
จ.ส.อ. วัทนาการ พันธ์เฉย
พ.ต. จํานงค์ นันทะเรื อน
จ.ส.อ. สุนนั ท์ นูเนตร
ส.อ. ประสิ ทธิA ศรี สุวรรณ
ร.อ. กําพล ปราโมทย์
พ.ท. ชํานาญ ทองเพ็ง

วันที#เช็ค : 14 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01342-08
001-300-2017-01340-04
001-300-2017-01345-18
001-300-2017-01345-09
001-300-2017-01345-45
001-300-2017-01345-63
001-300-2017-01344-93
001-300-2017-01338-83
001-300-2017-01338-74
001-300-2017-01344-11
001-300-2017-01344-57
001-300-2017-01339-44
001-300-2017-01340-59
001-300-2017-01342-17
001-300-2017-01344-66
001-300-2017-01341-65
001-300-2017-01341-56
001-300-2017-01342-26
001-300-2017-01343-05
001-300-2017-01343-14
001-300-2017-01343-23
001-300-2017-01343-32
001-300-2017-01343-41
001-300-2017-01344-39
001-300-2017-01340-95
001-300-2017-01342-99
001-300-2017-01342-80
001-300-2017-01341-10
001-300-2017-01339-62
001-300-2017-01340-86
001-300-2017-01340-77
001-300-2017-01339-80
001-300-2017-01344-75

มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.31
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.42
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.112
ร.153
ร.16 พัน.3
ร.25 พัน.2
ร.25 พัน.2
ร.3 พัน.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รร.กสร.ศสร.
รร.จปร.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
ร้อย ปจว.ที# 3
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.พ.ง.

จํานวนเงิน
118,521.58
300,000.00
48,061.76
50,000.00
21,307.87
188,505.81
58,232.26
55,000.00
50,000.00
500,000.00
144,000.00
57,000.00
72,423.16
20,000.00
50,835.61
200,000.00
48,000.00
209,763.40
102,833.01
29,660.16
46,000.00
30,000.00
68,000.00
45,000.00
57,997.39
100,000.00
100,000.00
271,324.88
33,474.85
100,000.00
100,000.00
49,686.64
41,803.28

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234565
ลําดับ
67
68
69

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พูลศักดิA เมืองงาม
จ.ส.อ. ฉัตรจตุฤทธิA แววนํา
จ.ส.อ. ปริ ญญา วุฒิปรี ชากุล

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01342-44
001-300-2017-01341-38
001-300-2017-01344-20

วันที#เช็ค : 14 ธ.ค. 60
หน่วย

สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
สห.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 49234565 88 ราย

จํานวนเงิน
94,348.82
135,000.00
350,000.00
8,257,400.18

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 14 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234566
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ. ต่อสกุล สัณหจันทร์

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01348-19

วันที#เช็ค : 14 ธ.ค. 60
หน่วย

มทบ.11
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 70 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234566 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัQงหมด 89 ราย

จํานวนเงิน
110,000.00
6,969,285.08
110,000.00
8,367,400.18

