หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234576
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สาขา
ศรีย่าน
เสนานิคม
ศรีย่าน
สนามเสือป่า
นครพนม
แจ้งวัฒนะ
นครพนม
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กระทรวงกลาโหม
ปัตตานี
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สระบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
พัน.ร.มทบ.11
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.3 พัน.3
ศพม.
ศศท.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ส.บ.
สธน.ทบ.
รวม 14 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
14,927.00
3,251.52
5,043.00
6,821.00
1,928.00
11,185.72
600.00
7,167.00
50,560.46
2,210.00
2,827.00
7,369.00
5,349.00
861.00
120,099.70

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234576
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สาขา
กาญจนบุรี
น่าน
เตาปูน
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช
สนามเป้า
อุดรธานี
ยโสธร
ขอนแก่น
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สระบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.14
กรม ทพ.32
ขส.ทบ.
ป.72 พัน.721
ปตอ.2 พัน.2
ม.2 พัน.7
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.16 พัน.3
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รร.ม.ศม.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย ลว.ไกล 9
ศร.
รวม 17 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
143,009.86
44,000.00
34,594.67
70,000.00
50,000.00
170,000.00
90,000.00
540,000.00
200,000.00
64,000.00
86,000.00
95,000.00
145,580.98
80,000.00
200,000.00
47,000.00
108,846.19
2,168,031.70

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234577
ลําดับ
1
2

สาขา
สํานักราชดําเนิน
ปัตตานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
พล.ร.15
รวม 2 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 26 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
498,576.56
477,196.83
975,773.39
3,263,904.79

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234576
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. แดง ทองโกย
จ.ส.อ.วิรัตน์ มงคล
จ.ส.อ. รณชัย แสงสี ดา
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ แย้มโคกสูง
จ.ส.อ. สมมาตร แดนแม่จนั
ส.อ. ฐานวัฒน์ ลินิฐฎา
ส.อ. ฉัตรชัย ผาสุขธรรม
ส.อ. ธวัชชัย โพธิHสวรรค์
ส.อ. เขตขันธ์ ศรี อินทร์สุทธิH
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิH เกษศรี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิH บุญมาก
จ.ส.อ. กฤษณะ ปั ทมะทิน
จ.ส.อ. จรู ญ พรรณโกมุท
พ.ท. สมาน ทองศรี
ส.อ. พิชิต เหลาพรม
ร.ต. ธีรเดช อ่อนประสพ
ส.อ. เจนศักดิH ตรี ยงั
ส.อ. นัฐกานต์ สุขสม
ร.ต. พิชยั อุระแสง
พ.ท. ณัฐพล ขําต้นวงษ์
จ.ส.อ. คําพอง พระเดิม
จ.ส.อ. รัตน์คงอิทธิH สงวนศรี
จ.ส.อ.หญิง จําเรี ยง จันทร์สนธิ
พ.ท. ยุทธพงษ์ บัวแก้ว
จ.ส.ท. ไพรัตน์ แสนทวีสุข
จ.ส.อ. ประพันธ์ ไพฑูรย์
จ.ส.อ. เชวงศักดิH แดนวิวฒั น์เดชา
จ.ส.อ. ธวัชชัย หาธรรม
จ.ส.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ สวนสาลี
จ.ส.ต. ธีรพงษ์ สี หบุตร
จ.ส.อ. ยงยุทธ พงษ์ไพร
พ.ต. อัศนีย ์ เพ็งสาย
จ.ส.อ. รุ่ ง สาขุนทด

วันที#เช็ค : 26 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00278-71
001-101-2005-00363-28
001-101-2005-01394-94
001-101-2009-00129-26
001-101-2017-00286-43
001-101-2007-00667-98
001-101-2007-00668-13
001-101-2010-00269-34
001-101-2016-00211-37
001-101-2007-00877-73
001-101-2005-00290-54
001-101-2006-00419-12
001-101-2006-00718-25
001-101-2005-00703-95
001-101-2009-00150-11
001-101-2004-00468-30
001-101-2015-00081-28
001-101-2017-00294-48
001-101-2011-00396-18
001-101-2008-00882-12
001-101-2007-00940-47
001-101-2017-00279-90
001-101-2009-00369-26
001-101-2017-00279-54
001-101-2006-00179-33
001-101-2010-00051-80
001-101-2017-00279-36
001-101-2017-00279-45
001-101-2006-00011-72
001-101-2015-00141-92
001-101-2008-00925-89
001-101-2017-00256-28
001-101-2013-00417-90

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.3 พัน.3
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.พ.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ช.

จํานวนเงิน
1,949.00
1,745.00
2,541.00
4,203.00
4,489.00
0.25
0.25
1,340.02
1,911.00
5,043.00
1,911.00
1,911.00
2,999.00
300.00
1,628.00
2,980.00
2,094.00
6,111.72
600.00
2,254.00
698.00
1,349.00
2,866.00
6,191.00
8,537.76
21,753.71
2,866.00
1,884.00
9,327.99
2,210.00
2,827.00
3,381.00
3,057.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 49234576
ลําดับ
34
35
36

ชื#อบัญชี
ส.ท. ภาณุวชิ ญ์ น้อยเวียง
จ.ส.อ. วิรัช สวัสดิHพาณิ ชย์
พ.ท. สมเกียรติ วิจารณ์ธนา

วันที#เช็ค : 26 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00296-44
001-101-2013-00430-71
001-101-2017-00278-75

สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ส.บ.
สธน.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 36 ราย

จํานวนเงิน
931.00
5,349.00
861.00
120,099.70

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234576
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื#อบัญชี
ร.ท. สมชาย ตรี แดงน้อย
ส.อ. ธเณศร์ ไชยวงค์
พ.ท. ฉลอง มีวรรณี
จ.ส.อ. ดลวัฒน์ เรื อนคุม้
ร.ต. สมชาย นํPาเพชร
ร.ต. อรรคพล ผากิม
จ.ส.อ. ธรา ยงยุทธ
พ.อ.(พิเศษ) ปิ ยพงษ์ วงศ์จนั ทร์
จ.ส.อ. เสรี รัตนพันธ์
ส.ต. เอกชัย พานทอง
จ.ส.อ. พงษ์ทิพย์ พุม่ พฤกษ์
จ.ส.ต. พูนทรัพย์ ภาคสุโพธิH
จ.ส.ต. รัตนศักดิH ทิพย์เนตร
ส.อ. อภิสิทธิH ยุทธคราม
จ.ส.อ. สมจิตร ลีพิลา
ส.อ. พงษ์ศวัฒน์ ทัศสมบัติ
ร.ต. กิตติชยั ปริ ปุรณะ
จ.ส.อ.หญิง สมบัติ อ่อนผา
ส.อ. ธวัชชัย ขุนทอง
พ.ต. พจน์ ต่อคุม้
ส.อ. ภัทร จุย้ เจริ ญ
พ.ท. สุ จันต๊ะเรื อง

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01366-13
001-300-2017-01369-87
001-300-2017-01372-23
001-300-2017-01367-83
001-300-2017-01367-01
001-300-2017-01369-78
001-300-2017-01369-05
001-300-2017-01369-41
001-300-2017-01369-50
001-300-2017-01369-69
001-300-2017-01369-96
001-300-2017-01367-65
001-300-2017-01367-74
001-300-2017-01367-56
001-300-2017-01367-29
001-300-2017-01367-38
001-300-2017-01366-40
001-300-2017-01366-31
001-300-2017-01368-26
001-300-2017-01368-08
001-300-2017-01367-92
001-300-2017-01367-10

วันที#เช็ค : 26 ธ.ค. 60
หน่วย

กรม ทพ.14
กรม ทพ.32
ขส.ทบ.
ป.72 พัน.721
ปตอ.2 พัน.2
ม.2 พัน.7
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.16 พัน.3
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รร.ม.ศม.
รร.สพศ.ศสพ.
ร้อย ลว.ไกล 9
ศร.
รวมเช็คเลขที# 49234576 58 ราย

จํานวนเงิน
143,009.86
44,000.00
34,594.67
70,000.00
50,000.00
170,000.00
90,000.00
150,000.00
360,000.00
30,000.00
200,000.00
20,000.00
25,000.00
19,000.00
86,000.00
95,000.00
116,801.01
28,779.97
80,000.00
200,000.00
47,000.00
108,846.19
2,288,131.40

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234577
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) สุทธิพงษ์ พรหมสวัสดิH
ร.อ. วิบูลย์ ลิมปิ สวัสดิH
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ เหลาสา
จ.ส.อ. สุทธิโชติ คงอุดร
จ.ส.ท. มณฑล คงสวัสดิH
ส.อ. อรัญ มุธุสิทธิH

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01373-02
001-300-2017-01372-87
001-300-2017-01372-50
001-300-2017-01372-96
001-300-2017-01372-78
001-300-2017-01372-69

วันที#เช็ค : 26 ธ.ค. 60
หน่วย

กพ.ทบ.
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 28 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234577 6 ราย
รวมสัง# จ่ายทัPงหมด 64 ราย

จํานวนเงิน
498,576.56
260,928.28
38,468.00
64,000.00
69,166.65
44,633.90
3,143,805.09
975,773.39
3,263,904.79

