หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496596
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สตูล
พญาไท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กง.ทบ.
ทภ.1
นรด.
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ยก.ทบ.
ยก.ทบ.
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
สพธ.
รวม 12 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
376,314.38
539,762.91
351,345.80
44,113.81
17,606.21
5,657.94
121,145.83
6,907.10
1,169,937.27
31,799.01
913.73
54,778.29
2,720,282.28

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496596
ลําดับ
1
2

สาขา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.4
บ.มทบ.41
รวม 2 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
6,499.81
73,887.50
80,387.31

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496596
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สาขา
ราชบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ลพบุรี
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
นครพนม
อุบลราชธานี
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
พิษณุโลก
นครนายก
นครศรีธรรมราช
ลพบุรี
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ช.1 รอ.
บชร.3
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
มทบ.12
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.41
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.23
ร.5 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รร.จปร.
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศสพ.
สง.สด.จว.ป.น.
สบ.ทบ.
รวม 23 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
135,000.00
60,000.00
63,000.00
77,495.34
74,059.98
54,774.75
250,000.00
155,716.01
197,270.24
100,000.00
420,787.76
54,775.26
160,706.63
191,949.44
300,000.00
150,000.00
165,000.00
50,000.00
59,080.44
106,100.79
45,199.10
33,085.11
10,677.57
2,914,678.42

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496597
ลําดับ
1
2

สาขา
ย่อยบางบัว
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.11 พัน.2 รอ.
ศบบ.
รวม 2 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
90,000.00
187,375.80
277,375.80

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496599
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สตน.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 3 ใบ

วันที่เช็ค : 25 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
131,042.02
131,042.02
6,123,765.83

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52496596
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื#อบัญชี
พ.อ. จิรวัฒน์ โอฬาร
พ.อ.(พิเศษ) ธรรมนูญ แสงทอง
พ.อ. บุญธรรม สมชาย
พ.อ. สัญญา หร่ ายเจริ ญ
จ.ส.อ. สุรัชต์ ไวยนันท์
ร.ต. ภักดี โพธิFงาม
ส.ท. จิรพัฒน์ สวนอนันต์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิF รักกลาง
พ.ต. แสงอาทิตย์ สารบาล
พ.อ.(พิเศษ) พิศุทธิF ศิริรณรงค์
พ.อ.(พิเศษ)หญิง วันทนีย ์ นักรบ
ส.อ. เอกริ นทร์ ปิ# นจันทร์
จ.ส.อ. ศุภชัย บุญสกรรณ์
ส.ท. ศุภศร อยูห่ ี ต
ส.ท. ภานุวฒั น์ บุญสนิท
จ.ส.อ.ปรัตถกร กรเที#ยงธรรม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00014-12
001-100-2004-06423-70
001-100-2004-05424-96
001-100-2004-00439-31
001-100-2004-05408-05
001-100-2004-04522-36
001-100-2015-00108-23
001-100-2004-03256-04
001-100-2004-05958-41
001-100-2004-11700-65
001-100-2004-02353-65
001-100-2010-00217-90
001-100-2009-00137-95
001-100-2014-00661-24
001-100-2017-00463-49
001-100-2004-01569-52

วันที#เช็ค : 25 มิ.ย. 61
หน่วย

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
ทภ.1
นรด.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ยก.ทบ.
ยก.ทบ.
ยก.ทบ.
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.2
สพธ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 16 ราย

จํานวนเงิน
326,763.25
212,999.66
376,314.38
351,345.80
44,113.81
14,935.36
2,670.85
5,657.94
121,145.83
648,533.55
521,403.72
6,907.10
29,076.84
2,722.17
913.73
54,778.29
2,720,282.28

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52496596
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื#อบัญชี
ส.อ. สุริยะ ถวัลย์ธรรม
พ.อ. ธราพงษ์ บุญการ
พ.ต. บุญนาค โพวิรัตน์
พ.ท. นพนันท์ ผูกวัฒนะ
พ.ต. สมยศ ปั ญจะ
พ.ต. สุขสันต์ บุญนา
ร.อ.บุญฤทธิF อุปลา
จ.ส.อ. ราเมศ มีจิตต์
จ.ส.อ. ประสันต์ อัยราชธนารักษ์
จ.ส.อ. จิตร เพชรเงิน
จ.ส.อ. อรรณพ ศรี เสริ มโภค
ส.อ. บุญธรรม รุ่ งเรื องยศ

วันที#เช็ค : 25 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00099-93
001-101-2005-00325-35
001-101-2008-00717-17
001-101-2014-00377-14
001-101-2017-00244-43
001-101-2018-00099-84
001-101-2008-00635-14
001-101-2006-00309-61
001-101-2008-00076-06
001-101-2010-00536-37
001-101-2014-00433-44
001-101-2012-00031-80

ทภ.4
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
บ.มทบ.41
รวม เงินฝากเกิน 12 ราย

จํานวนเงิน
6,499.81
16,373.00
8,215.00
3,647.00
11,036.00
9,060.00
2,714.00
2,714.00
5,725.00
4,890.00
5,375.50
4,138.00
80,387.31

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496596
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. ตรี ทเศศ เรื องเดช
จ.ส.อ. สุรชาติ ธีระวิทย์
ร.ต. ศาศวัต จันทร์อ#าํ
ร.ต. นราศักดิF เด่นพายัพ
จ.ส.อ. สุพจน์ คลํMามณี
พ.ต. ยอด เทพจันตา
พ.ต. พาสิ ทธิF ทองมี
จ.ส.อ. นพนันท์ หมอยาสิ ทธิF
จ.ส.อ. วิรวงค์ ปอยะสิ งห์
จ.ส.อ. ชาญชัย ใจอุ่น
จ.ส.อ. คําใบ แจ้งสนาม
จ.ส.อ. สมสิ นธุ์ ปั ททุม
ร.ท. จิระ รื# นนุสาน
ร.ต. พิเชฐ จันทร์เพชร
จ.ส.อ. ชาญเกียรติ โสวภาค
ส.อ. ศุภกิจ ทนกล้า
จ.ส.อ. ไม สัมมา
พ.อ. ภูเบศวร์ ธรรมบุตร
ร.ต. สมศักดิF สูญกรรมรัตน์
จ.ส.อ. กฤษฎา รักษาผล
ร.ท. เตชทัต ร่ วมทวี
จ.ส.อ. วรวุฒิ เกตุแก้ว
ร.ท. อาทิตย์ ภูมิคอนสาร
จ.ส.อ.หญิง วิภาพร ทองอร่ าม
จ.ส.อ. อัครวัฒน์ เกียรติตระกูล
พ.ต. วิชยั แสงยนต์
ร.ต. สิ ปปกรณ์ หลิบแก้ว
จ.ส.อ. พิชยั ปิ# นภู่

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00382-77
001-300-2018-00382-86
001-300-2018-00381-61
001-300-2018-00384-26
001-300-2018-00383-01
001-300-2018-00383-65
001-300-2018-00382-22
001-300-2018-00384-17
001-300-2018-00382-59
001-300-2018-00381-70
001-300-2018-00381-89
001-300-2018-00383-83
001-300-2018-00383-74
001-300-2018-00383-29
001-300-2018-00383-38
001-300-2018-00383-47
001-300-2018-00384-08
001-300-2018-00383-10
001-300-2018-00383-56
001-300-2018-00381-98
001-300-2018-00382-04
001-300-2018-00382-40
001-300-2018-00383-92
001-300-2018-00382-31
001-300-2018-00382-68
001-300-2018-00384-35
001-300-2018-00382-13
001-300-2018-00382-95

วันที#เช็ค : 25 มิ.ย. 61
หน่วย

ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
บชร.3
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
มทบ.12
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.41
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.23
ร.5 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รร.จปร.
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศสพ.
สง.สด.จว.ป.น.
สบ.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 52496596 56 ราย

จํานวนเงิน
84,000.00
51,000.00
60,000.00
63,000.00
77,495.34
74,059.98
54,774.75
250,000.00
155,716.01
50,664.74
83,376.45
63,229.05
100,000.00
151,213.11
196,000.00
73,574.65
54,775.26
160,706.63
191,949.44
300,000.00
150,000.00
165,000.00
50,000.00
59,080.44
106,100.79
45,199.10
33,085.11
10,677.57
5,715,348.01

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496597
ลําดับ
1
2

ชื#อบัญชี
ส.อ. ธํารงค์ หอมเทียน
พ.ต. สุเมธ บัวขาว

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00386-39
001-300-2018-00384-44

วันที#เช็ค : 25 มิ.ย. 61
หน่วย

ร.11 พัน.2 รอ.
ศบบ.
รวมเช็คเลขที# 52496597 2 ราย

จํานวนเงิน
90,000.00
187,375.80
277,375.80

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496599
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) สรรค์พร พงศบุตร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00387-45

วันที#เช็ค : 25 มิ.ย. 61
หน่วย

สตน.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 31 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496599 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 59 ราย

จํานวนเงิน
131,042.02
3,323,096.24
131,042.02
6,123,765.83

