หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234569
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา
งามวงศ์วาน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ศรีย่าน
สกลนคร
ยโสธร
เตาปูน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
พธ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
ม.1 พัน.3 รอ.
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.16
รร.สพ.สพ.ทบ.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 9 หน่วย

วันที่เช็ค : 19 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
1,281,271.73
21,896.70
895,301.37
774,827.86
175,119.26
355,785.36
360,537.91
628,962.30
2,302,692.38
6,796,394.87

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234569
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สนามเสือป่า
ลพบุรี
นครราชสีมา
ทุ่งสง
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
งามวงศ์วาน
สนามเป้า
กาญจนบุรี
ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก
สกลนคร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กสษ.3 กส.ทบ.
ทภ.1
พัน.บ.3
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.21
ยย.ทบ.
ร.1 รอ.
ร.29 พัน.1
ร.31 พัน.1 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศป.
ศพม.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ส.น.
รวม 18 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 19 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
340,000.00
120,000.00
73,786.91
108,771.55
140,000.00
78,000.00
21,000.00
104,621.96
504,716.53
156,155.27
125,963.65
200,000.00
92,598.16
146,741.36
45,000.00
1,300,000.00
300,000.00
30,000.00
3,887,355.39
10,683,750.26

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234569
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. อัครชัย ตุ่มพลอย
จ.ส.อ. ถนัด พันมณฑา
จ.ส.อ. วิชาญ โต๊ะทอง
จ.ส.อ. อนนท์ ศรี เชียงสา
จ.ส.อ. ชูชาติ อินไร่ ขิง
จ.ส.อ. นริ ศ จัน# เล็ก
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิE มีราศรี
จ.ส.อ.วันชัย จันทร์ไพจิตร
จ.ส.อ. มังกร ประชุมรักษ์
จ.ส.อ. นุภาพ คําแผง
จ.ส.อ. ก้องภพ พวงชาติ
จ.ส.อ.หญิง เพ็ญจันทร์ มาสิ งบุญ
ส.อ. จิรวัฒน์ วงษ์โกฎ
ร.ต. ปานทอง ส้มมณี
จ.ส.อ. สมทรง ทองสุข
จ.ส.อ. โสภณ มัน# ฤกษ์
จ.ส.อ. นพดล เนตรสุวรรณ
จ.ส.อ. นิมิตร ทิพวัลย์
พ.อ. สิ ทธิพงษ์ จําปาจันทร์
พ.ต. กรรจ์ ขันวงษ์
ร.ต. ศักดิEชยั บุตรพันธ์
จ.ส.อ. จุมพล สิ นพรหม
จ.ส.ต. ศักดิEชาย ชนะภักดี
ส.อ. ณัฐสิ ทธิE อุปัญญ์
ร.ต. อนันต์ รู ้รอบดี
ร.อ. บัญชา สาลีสี
ร.ท. อรุ ณ ลูกนก
พล.อ. ธนดล สุรารักษ์
พล.ท. พิศาล นาคผจญ
พล.ท. เสมอภาค สง่าเมือง
พล.ต. วิษณุ อากาศวิภาต
พล.ต. ทศพร รื# นเริ งใจ
พล.ต. สมประสงค์ ศศิธร

วันที#เช็ค : 19 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01143-18
001-100-2004-04511-94
001-100-2004-06359-27
001-100-2004-07256-28
001-100-2004-07617-09
001-100-2004-08468-33
001-100-2004-08635-39
001-100-2004-09322-73
001-100-2004-09600-63
001-100-2004-09731-00
001-100-2004-12989-90
001-100-2004-05268-87
001-100-2011-00305-20
001-100-2004-07174-43
001-100-2004-02156-44
001-100-2004-02159-36
001-100-2004-11924-92
001-100-2004-11925-35
001-100-2004-01935-64
001-100-2004-12422-47
001-100-2004-08050-85
001-100-2004-03165-09
001-100-2009-00315-51
001-100-2010-00105-63
001-100-2004-08511-72
001-100-2004-11702-14
001-100-2004-05385-45
001-100-2004-05805-66
001-100-2004-03954-09
001-100-2004-12712-67
001-100-2004-02474-30
001-100-2004-07986-60
001-100-2004-10356-74

พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.16
ร.16
รร.สพ.สพ.ทบ.
สตน.ทบ.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
206,631.15
29,420.40
143,236.19
62,909.30
108,285.58
33,999.41
101,433.15
62,369.60
66,411.96
260,079.03
169,709.44
36,786.52
21,896.70
71,835.32
223,917.50
442,076.02
34,162.93
123,309.60
318,527.40
190,517.88
222,874.84
42,907.74
136,577.56
38,541.70
355,785.36
158,772.01
201,765.90
628,962.30
478,624.90
168,457.63
209,235.62
172,692.95
119,699.92

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234569
ลําดับ
34

ชื#อบัญชี
พล.ต. ประวิทย์ เสี ยงสอาด

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-12324-26

วันที#เช็ค : 19 ธ.ค. 60
หน่วย

สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 34 ราย

จํานวนเงิน
1,153,981.36
6,796,394.87

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234569
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

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

จ.ส.อ. ยุทธนา มณี แก้ว
ส.ท. วราห์ นาคสมทรง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมคิด สละคต
จ.ส.อ. บรรจง ทองกลาง
จ.ส.อ. จํานง ทรงเยาว์
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิE วงษ์สมบัติ
ร.ท. เกียรติศกั ดิE บํารุ งชู
จ.ส.อ. เรวัตร ผลงาม
ส.อ. ชัยพิทกั ษ์ เตชทองไพฑูรย์
พ.อ. ศักดิEสิทธิE รื# นนอก
จ.ส.อ. อาคม เผือดจันทึก
จ.ส.อ. ประสิ ทธิE ศรี อภัย
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ เจริ ญยศ
จ.ส.อ. อํานวย คิดซื#อ
ร.ต. สิ ทธิศกั ดิE ภิญโญ
จ.ส.อ. ปรัชญา นะมามะกะ
จ.ส.อ. อํานาจ อาจอํานวย
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิE กันมหา
จ.ส.อ. ไมตรี อ้นพา
จ.ส.อ. ภาคภูมิ ใจกล้า
จ.ส.อ. วัชระ วิเลปะนะ
พ.อ.(พิเศษ) พนมวัน บุญทวี
พ.อ.(พิเศษ) กร มณี พรหม
จ.ส.ท. โมกขศักดิE ยาทองไชย

001-300-2017-01353-95
001-300-2017-01352-16
001-300-2017-01355-26
001-300-2017-01352-89
001-300-2017-01352-98
001-300-2017-01353-04
001-300-2017-01353-68
001-300-2017-01354-92
001-300-2017-01353-77
001-300-2017-01353-31
001-300-2017-01353-22
001-300-2017-01352-34
001-300-2017-01352-43
001-300-2017-01352-70
001-300-2017-01353-86
001-300-2017-01353-40
001-300-2017-01353-13
001-300-2017-01354-65
001-300-2017-01354-74
001-300-2017-01354-83
001-300-2017-01352-25
001-300-2017-01352-61
001-300-2017-01352-52
001-300-2017-01353-59

วันที#เช็ค : 19 ธ.ค. 60
หน่วย

กสษ.3 กส.ทบ.
ทภ.1
พัน.บ.3
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.21
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 รอ.
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.31 พัน.1 รอ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศป.
ศพม.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ส.น.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 24 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234569 58 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 58 ราย

จํานวนเงิน
340,000.00
120,000.00
73,786.91
34,587.59
38,219.61
35,964.35
140,000.00
78,000.00
21,000.00
104,621.96
504,716.53
106,155.27
50,000.00
125,963.65
60,000.00
140,000.00
92,598.16
42,545.26
27,196.10
77,000.00
45,000.00
1,300,000.00
300,000.00
30,000.00
3,887,355.39
10,683,750.26
10,683,750.26

