หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที่บัญชี

สาขา

046-1-07143-3
368-1-07003-7
515-1-07013-2
307-1-07055-5
427-1-07031-2
013-1-07013-8

สนามเสือป่า
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
ปราณบุรี
สมุทรปราการ

วันที่เช็ค : 19 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.6
มทบ.21
ร.2 พัน.3 รอ.
รร.นส.ทบ.
สง.สด.จว.ส.ป.
รวม 6 หน่วย

จํานวนเงิน
246,329.84
12,352.08
523,945.99
23,047.79
32,301.22
464,761.03
1,302,737.95

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19092561
ลําดับ
1
2
3
4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที่บัญชี

สาขา

002-1-05071-1
041-1-07015-4
018-1-07060-8
041-1-07079-0

สํานักราชดําเนิน
ศรีย่าน
เตาปูน
ศรีย่าน

วันที่เช็ค : 19 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม 4 หน่วย

จํานวนเงิน
84.76
4,262.00
14,423.13
4,775.30
23,545.19

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19092561
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

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์

เลขที่บัญชี

สาขา

328-1-07353-0
383-1-07310-5
429-1-07305-6
308-1-07120-5
041-1-07052-7
515-1-07058-7
002-1-07476-0
368-1-07009-4
304-1-07306-9
368-1-07002-9
496-1-07002-8
353-1-07027-8
308-1-07117-1
304-1-07013-1
357-1-07001-4
357-1-07001-4
357-1-07001-4
515-1-07013-2
321-1-07003-6
415-1-07007-7
380-1-07001-6
410-1-07006-0
313-1-07003-3
317-1-07007-5
317-1-07007-5
002-1-07459-6
021-1-07062-8
306-1-07110-0
394-1-07356-5
328-1-07041-1
304-1-07299-6
442-1-07031-1
392-1-07007-8

ลําปาง
ชุมพร
ระนอง
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สํานักราชดําเนิน
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
โคกมะตูม-พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
กาญจนบุรี
ลพบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครพนม
สุรินทร์
เลย
ทุ่งสง
สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
ปัตตานี
สํานักราชดําเนิน
สนามเป้า
อุดรธานี
นราธิวาส
ลําปาง
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนรัถการ-หาดใหญ่

วันที่เช็ค : 19 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.33
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
ขกท.
ทภ.2
นรด.
ป.6 พัน.106
ป.71 พัน.711
พล.ร.6
พัน.สร.23 บชร.3
ม.2 พัน.7
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.17 พัน.2
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.1

จํานวนเงิน
80,000.00
114,098.78
62,411.60
18,000.00
29,475.22
101,711.57
150,000.00
120,000.00
68,844.83
276,475.82
99,000.00
79,000.00
80,000.00
100,792.83
40,000.00
50,000.00
395,371.72
24,454.77
132,247.66
76,436.53
156,000.00
86,482.39
100,000.00
102,257.34
280,000.00
538,314.21
59,000.00
259,840.88
69,485.61
300,000.00
238,609.13
134,835.33
70,000.00

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19092561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์

เลขที่บัญชี

สาขา

419-2-10756-5
442-1-07034-5
301-1-06023-7
328-1-07040-3
018-1-07138-2
308-1-07001-7
308-1-07001-7
314-1-07140-1
313-1-07033-0
515-1-07052-0
434-1-07001-1
397-1-07004-4
335-1-07085-3
383-1-07026-7
390-1-07002-3
407-1-07001-7
415-1-07019-2
001-1-30007-6

สตูล
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ชลบุรี
ลําปาง
เตาปูน
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กําแพงเพชร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชุมพร
พิจิตร
มุกดาหาร
สุรินทร์
สํานักงานใหญ่

วันที่เช็ค : 19 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
ร.5 พัน.2
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
รร.ขส.ขส.ทบ.
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ส.ร.
สห.ทบ.
รวม 51 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

จํานวนเงิน
200,000.00
142,874.18
130,000.00
29,158.57
135,887.56
20,451.66
113,128.58
30,000.00
50,000.00
152,079.78
500,000.00
40,000.00
105,870.89
79,624.76
107,438.85
64,000.00
124,570.06
90,000.00
6,608,231.11
7,934,514.25

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื#อบัญชี
ร.ท. ทวีศกั ดิ8 สังข์นุ่ม
ส.อ. ปิ ยราช สุขปื? อ
จ.ส.อ. กิตติธร อํานาจ
ร.ต. สามารถ ชุมพล
ส.อ. ภสุ ทิพยจันทร์
ส.อ. ศักดิ8โสภณ พันธ์นอ้ ย
พ.ท. มงคล คําโมนะ

วันที#เช็ค : 19 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07073-76
001-100-2009-00107-25
001-100-2009-00169-14
001-100-2004-07197-97
001-100-2011-00290-74
001-100-2010-00177-97
001-100-2004-12175-42

พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.6
มทบ.21
ร.2 พัน.3 รอ.
รร.นส.ทบ.
สง.สด.จว.ส.ป.
รวม เงินอทบ.ฝาก 7 ราย

จํานวนเงิน
173,815.47
72,514.37
12,352.08
523,945.99
23,047.79
32,301.22
464,761.03
1,302,737.95

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื#อบัญชี
พ.ต. วิวฒั น์ เสลาโชติ
พ.ต.หญิง ปวีณา เซ็นเสถียร
จ.ส.อ. ชัชวาล ชูวงษ์
จ.ส.อ. นิพนธ์ ไชยคํา
พ.ท. สุชาติ ติลงั การณ์
ร.ต. สุภี ชาอุ่น
จ.ส.อ. อภิภู อิศราวุฒิภร
จ.ส.อ. คํารณ เถื#อนเหลือ
ร.ต. สถิตย์ จุ่มผัด
ร.ต. กมล นิมิบุตร
จ.ส.อ. การันต์ ทองเจือเพชร
จ.ส.อ. ขวัญชัย ทิมทอง

วันที#เช็ค : 19 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00764-75
001-101-2018-00175-12
001-101-2009-00449-89
001-101-2018-00132-33
001-101-2018-00175-03
001-101-2010-00632-90
001-101-2005-00476-98
001-101-2010-00315-56
001-101-2006-00131-68
001-101-2010-00006-99
001-101-2007-00631-44
001-101-2011-00257-67

กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 12 ราย

จํานวนเงิน
47.53
37.23
2,866.00
1,396.00
2,787.72
5,062.00
4,709.00
1,864.41
4.53
2,445.00
697.77
1,628.00
23,545.19

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19092561
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. บรรจง กันทะ
ส.อ. ณัฐพล ชูกาํ แพง
ส.อ. ธีระพงศ์ พรหมราช
จ.ส.ต. ชนพล เพ็ชรจินดา
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ชลารัตน์
จ.ส.อ. ชาญชัย บุญดา
จ.ส.อ. วิษณุ ธนิตกุล
ร.ต. สงบ สุตนนท์
พ.ท.หญิง ปุณญาภา รักธรรม
จ.ส.อ. ชิด จัตุชาติ
จ.ส.อ. เชื?อ ดวงดี
พ.ต. บรรลือ พูดเพราะ
ร.อ. ไพบูลย์ ไชยนิคม
จ.ส.อ. เทอดศักดิ8 เณรหลํา
จ.ส.อ. ปรัชญา แกล้วกล้า
จ.ส.อ. เศรษฐพงศ์ อินอนันต์
จ.ส.ต. มนัส กัณธาทรัพย์
พ.ท. วิโรจน์ ชาวอบทม
พ.ต. สมโภชน์ กระแจะเจิม
จ.ส.อ. บันหาร เอมโอษฐ์
จ.ส.อ. สุทธิรักษ์ จันทะทัง
จ.ส.อ. สุชินทร์ ป้ องสิ น
ส.อ. รัตน ทองจุไร
ส.ต. วินยั ศรี โคกกรวด
จ.ส.อ. สราวุธ โสภา
จ.ส.อ. ยอดชาย วรรณทอง
พ.ต. ยุทธพงษ์ เสนาเจริ ญ
ส.ต. สมพร นามดี
จ.ส.ท. เอกเชต ชุมดํา
จ.ส.ต. โชคชัย นาธงชัย
จ.ส.อ. พรชัย ศักดิ8ศรี นาวา
จ.ส.อ. เกียรติสงคราม พิพิธกุล
ส.ท. เฉลิมชัย ร่ มเย็น

วันที#เช็ค : 19 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00605-40
001-300-2018-00603-46
001-300-2018-00603-55
001-300-2018-00602-76
001-300-2018-00602-85
001-300-2018-00604-16
001-300-2018-00602-30
001-300-2018-00606-92
001-300-2018-00601-33
001-300-2018-00605-31
001-300-2018-00601-42
001-300-2018-00600-54
001-300-2018-00600-63
001-300-2018-00606-38
001-300-2018-00600-27
001-300-2018-00601-60
001-300-2018-00601-79
001-300-2018-00601-97
001-300-2018-00606-10
001-300-2018-00601-88
001-300-2018-00603-37
001-300-2018-00603-82
001-300-2018-00601-06
001-300-2018-00602-12
001-300-2018-00606-83
001-300-2018-00602-58
001-300-2018-00603-91
001-300-2018-00604-07
001-300-2018-00601-24
001-300-2018-00602-67
001-300-2018-00603-64
001-300-2018-00607-35
001-300-2018-00604-34

กรม ทพ.33
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
ขกท.
ทภ.2
นรด.
ป.6 พัน.106
ป.71 พัน.711
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.สร.23 บชร.3
ม.2 พัน.7
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

จํานวนเงิน
80,000.00
69,098.78
45,000.00
39,400.45
23,011.15
18,000.00
29,475.22
101,711.57
150,000.00
120,000.00
68,844.83
98,961.85
177,513.97
99,000.00
79,000.00
40,000.00
40,000.00
100,792.83
127,371.72
50,000.00
18,000.00
250,000.00
40,000.00
24,454.77
132,247.66
76,436.53
50,000.00
106,000.00
86,482.39
100,000.00
230,000.00
102,257.34
50,000.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19092561
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
พ.อ. อุทยั เจริ ญชัย
พ.ท. จิระ ต้นสอน
พ.ท. บวรวิทย์ ไชยศิลป์
พ.ท. สมยศ ไชยแก้ว
จ.ส.ท. จิรภัฎ สื# อสาร
จ.ส.อ. อภิชาติ สารวรรณ
จ.ส.อ. วุฒิชยั ยืนยัง#
จ.ส.อ. สุทศั น์ การปลูก
จ.ส.อ. อลงกรณ์ แพนพา
จ.ส.อ. สุวจั ชัย คําดวง
จ.ส.ต. ปราโมทย์ มาตกําจร
ส.อ. ปกรณ์ มุ่งดี
ส.อ. ศักดิ8สิทธิ8 สิ ทธิมงคล
ร.ต. สุรพล สุวรรณโณ
จ.ส.อ. ดําริ เทียนไสว
ร.อ. ศักดิ8ชาย ชินคําหาญ
ส.อ. คมกริ ช คําพินิจ
ร.ท. อดิศกั ดิ8 เขียวผิว
ส.อ. พิสิฐ กองสิ นแก้ว
ส.ท. วุฒิชยั บุญลือ
จ.ส.อ. ทศพร ทิพย์จนั ทร์
จ.ส.อ. ทวิช จันทะรัตน์
จ.ส.อ. ทินกร คํานิล
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ8 จริ ตพจน์
จ.ส.อ.หญิง พรพันธ์ ศิริพนั ธุ์
จ.ส.อ. สุมิตร วารี
จ.ส.อ. วิชยั ทองจันทร์
ส.อ. นิวฒั น์ วิเศษสิ งห์
จ.ส.ท. สุริยนั ตาแก้ว
ส.อ. นันทิ สังขรัตน์
ร.ต. ศิริชยั เสริ มศรี
พ.ต. อุทยั ศรี สุริยสวัสดิ8
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ใจธรรม

วันที#เช็ค : 19 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00607-53
001-300-2018-00607-62
001-300-2018-00607-71
001-300-2018-00607-80
001-300-2018-00607-26
001-300-2018-00604-89
001-300-2018-00604-98
001-300-2018-00605-04
001-300-2018-00605-13
001-300-2018-00605-22
001-300-2018-00604-70
001-300-2018-00604-52
001-300-2018-00604-61
001-300-2018-00602-49
001-300-2018-00600-72
001-300-2018-00602-03
001-300-2018-00601-15
001-300-2018-00605-95
001-300-2018-00606-74
001-300-2018-00606-01
001-300-2018-00607-08
001-300-2018-00602-94
001-300-2018-00606-47
001-300-2018-00600-90
001-300-2018-00603-73
001-300-2018-00600-81
001-300-2018-00600-45
001-300-2018-00603-28
001-300-2018-00604-43
001-300-2018-00604-25
001-300-2018-00602-21
001-300-2018-00603-00
001-300-2018-00603-19

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.17 พัน.2
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายสุรศักดิ8มนตรี
รร.ขส.ขส.ทบ.
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.พ.

จํานวนเงิน
130,000.00
112,204.61
180,000.00
116,109.60
59,000.00
32,000.00
30,000.00
25,000.00
72,000.00
32,840.88
25,000.00
23,000.00
20,000.00
69,485.61
300,000.00
178,609.13
60,000.00
45,835.33
40,000.00
49,000.00
70,000.00
200,000.00
142,874.18
130,000.00
29,158.57
135,887.56
113,128.58
20,451.66
30,000.00
50,000.00
152,079.78
370,000.00
130,000.00

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19092561
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ชัยณรงค์ พันพรม
จ.ส.อ. เสน่ห์ ไชยวุฒิ
ส.อ. รัฐดนัย โชคชัย
พ.ต. นุมาศ เผือกขํา
พ.ต. วินยั อยูด่ ี
ร.ต. ศราวุธ โสระเสริ ฐ
พ.ท. บัณฑิตย์ อังค์ยศ
พ.ท. ปรี ชา ปะทักขินงั
ส.ต. วรภพ ถึกสกุล
ร.ท. ประกาศิต พิมาลัย

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00600-36
001-300-2018-00606-65
001-300-2018-00606-56
001-300-2018-00605-59
001-300-2018-00601-51
001-300-2018-00606-29
001-300-2018-00605-68
001-300-2018-00605-77
001-300-2018-00605-86
001-300-2018-00607-17

วันที#เช็ค : 19 ก.ย. 61
หน่วย

สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 76 ราย
รวมเช็คเลขที# 19092561 95 ราย
รวมสัง# จ่ายทั?งหมด 95 ราย

จํานวนเงิน
40,000.00
75,870.89
30,000.00
79,624.76
107,438.85
64,000.00
58,329.31
58,240.75
8,000.00
90,000.00
6,608,231.11
7,934,514.25
7,934,514.25

