หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27082561
ลําดับ
1
2

สาขา
สุไหงโก-ลก
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
สพ.ทบ.
รวม 2 หน่วย

วันที่เช็ค : 27 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
89,460.41
148,864.28
238,324.69

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27082561
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

สาขา
สนามเสือป่า
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ชุมพร
เชียงใหม่
ตรัง
สาขาหนองบัวลําภู
นครนายก
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
พัทลุง
พิษณุโลก
ฮอด
ยะลา
ระนอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลําพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สิงห์บุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ป.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 27 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
30,939.00
3,535.00
6,877.00
3,489.00
17,209.00
1,861.00
13,410.00
2,714.00
2,579.00
2,293.00
3,133.00
2,559.00
14,709.00
2,326.00
1,911.00
19,675.00
3,439.00
5,311.00
3,114.00
8,597.00
2,598.00
1,911.00
9,112.00
15,869.00
179,170.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขา
เลย
ราชบุรี
สนามเป้า
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
อรัญประเทศ
สกลนคร
เชียงใหม่
เตาปูน
เตาปูน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สระบุรี
ปราณบุรี
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
ลําปาง
สกลนคร
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.21
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ดย.ทบ.
ทภ.3
พัน.ร.มทบ.21
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.33
รร.ขส.ขส.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศป.
ศป.
ศม.
ศสร.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 20 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 27 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
52,000.00
52,573.85
94,988.80
40,000.00
14,734.83
162,285.61
57,238.45
133,493.13
243,000.00
40,000.00
73,236.37
96,803.49
124,000.00
57,598.84
66,000.00
118,727.84
71,045.64
116,675.24
72,902.16
69,533.17
1,756,837.42
2,174,332.11

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27082561
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิ; ภาแก้ว
ส.อ. ลมิง บุญรอด
ร.ท. นราเศรษฐ์ เลิศสุรพัฒนกุล

วันที#เช็ค : 27 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00101-08
001-100-2012-00272-42
001-100-2004-08007-52

กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
สพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 3 ราย

จํานวนเงิน
84,020.65
5,439.76
148,864.28
238,324.69

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27082561
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
พ.ท. ธวัช สังข์คร
จ.ส.ท. จําเริ ญ ถาตะนาน
จ.ส.อ. ธงชัย บุญสุวรรณ์
ร.ต. สมชาย ภุมริ นทร์
ส.อ. กุมภา นามหานวล
พ.ท. ศิริศกั ดิ; เสี ยงดัง
พ.ท. พิทยา บัวพึ#ง
พ.ต. สยาม สังขมรรทร
ส.อ. สุรกิจ ผลคิด
ร.อ.สุริยา กุลกรรณ์
ร.อ. สมพงศ์ หิ รัญกูล
ร.ต. ธีรยุทธ์ ด้วงชาญ
ร.ต. เมธาสิ ทธิ; พันธุ์ใหม่
ส.อ. อนุรักษ์ สัมฤทธิ;
ส.อ. ธนัช ธนัญญิชกุล
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั คงเกิด
พ.ท. นรงค์ โต๊ะซา
พ.ท. คมสันต์ อนุมาศ
จ.ส.อ.พยุง แสงจง
จ.ส.อ. ศิวกร สิ งห์โตทอง
ส.ท. กิตตินยั อุบลศรี
พ.ท. เขมชาติ ศุภวโรดม
ร.ต. จิรวิทย์ จิรพัฒน์ชยั เดชา
ร.ต. ปกครอง ทองสถิตย์
จ.ส.อ. สมเจตน์ อินทรวงศ์
ร.ท. จําลอง เสาใบ
ร.อ. วรรธนะ ชนะจน
จ.ส.อ. นิกร ซอนสุข
ส.อ. มงคล สง่าวงค์
ร.ต. สรวิชญ์ ผันดอน
จ.ส.อ.พัชร บัวเงิน
จ.ส.อ. อมร จามกระโทก
พ.ต. พิจิตต์ นันหมื#น

วันที#เช็ค : 27 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2011-00203-19
001-101-2008-00565-69
001-101-2011-00419-96
001-101-2008-00486-49
001-101-2011-00248-29
001-101-2017-00202-43
001-101-2006-00128-22
001-101-2006-00312-61
001-101-2005-01006-78
001-101-2012-00007-58
001-101-2006-00936-50
001-101-2010-00258-01
001-101-2005-00349-04
001-101-2018-00138-62
001-101-2014-00462-17
001-101-2006-00525-74
001-101-2009-00228-17
001-101-2006-00340-55
001-101-2011-00087-06
001-101-2005-01280-81
001-101-2018-00128-45
001-101-2009-00313-10
001-101-2010-00310-51
001-101-2011-00349-32
001-101-2005-01289-84
001-101-2009-00130-68
001-101-2008-00624-18
001-101-2016-00348-03
001-101-2015-00077-21
001-101-2006-00556-69
001-101-2006-00349-49
001-101-2018-00129-15
001-101-2018-00139-23

สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ป.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ส.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.บ.

จํานวนเงิน
14,071.00
10,411.00
6,457.00
3,535.00
6,877.00
3,489.00
13,371.00
2,326.00
1,512.00
1,861.00
8,730.00
4,680.00
2,714.00
2,579.00
2,293.00
3,133.00
2,559.00
11,843.00
2,866.00
2,326.00
1,911.00
16,714.00
2,961.00
3,439.00
5,311.00
3,114.00
1,911.00
6,686.00
2,598.00
1,911.00
4,776.00
4,336.00
5,815.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27082561
ลําดับ
34
35

ชื#อบัญชี
ร.ต. เชิดศักดิ; ประสานพันธ์
จ.ส.อ. บพิตร วงศ์ชาลี

วันที#เช็ค : 27 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00072-58
001-101-2018-00139-14

สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม เงินฝากเกิน 35 ราย

จํานวนเงิน
7,246.00
2,808.00
179,170.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื#อบัญชี
ส.อ. สัพพัญQู แถลงกัน
จ.ส.อ. จัตุพล ชุมสุข
พ.อ. ปาลชัย ศิริพิบูลย์
จ.ส.อ. ทวิท เอี#ยมสะอาด
จ.ส.ต. วชิรเวโรจน์ วชิรากุล
ร.ท. อมร นุชคําแหง
พ.อ. เรื องโรจน์ เสนาราง
จ.ส.อ. กฤษขจร วงษ์รัตนะ
จ.ส.อ. ศราวุฒิ ไชยเสนา
พ.อ. สันติสุข ศรี เมือง
ร.อ. จักรพงษ์ วงค์ใหญ่
จ.ส.อ. ณัฐภูมิ ศรี สาพันธ์
จ.ส.อ. เฉลิมชัย เวชยางกูล
จ.ส.อ. สถาปั ตย์ เล็กกระโทก
จ.ส.ท. สิ ทธิรัตน์ แสงฉาย
ร.ต. ทวี จีรจิตต์
พ.ท. ชัยสิ ทธิ; ศรี สมบัติ
ร.ต. พิเชฐ บุ่งง้าว
จ.ส.อ. สมปอง อินสอาด
จ.ส.อ. วิวชั ระ วงษ์ปราชญา
จ.ส.อ. พงษ์ศิริ ธิราช
พ.อ. สุรพล แย้มศิริ
จ.ส.อ. วัชรานนท์ ยิง# ยศ

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00539-93
001-300-2018-00541-96
001-300-2018-00540-71
001-300-2018-00541-87
001-300-2018-00541-41
001-300-2018-00541-32
001-300-2018-00540-35
001-300-2018-00539-75
001-300-2018-00539-84
001-300-2018-00540-44
001-300-2018-00541-23
001-300-2018-00541-78
001-300-2018-00540-26
001-300-2018-00540-53
001-300-2018-00540-62
001-300-2018-00540-99
001-300-2018-00540-08
001-300-2018-00541-69
001-300-2018-00541-50
001-300-2018-00541-05
001-300-2018-00540-80
001-300-2018-00540-17
001-300-2018-00541-14

วันที#เช็ค : 27 ส.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.21
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ดย.ทบ.
ทภ.3
พัน.ร.มทบ.21
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.33
รร.ขส.ขส.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศป.
ศป.
ศป.
ศม.
ศสร.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 23 ราย
รวมเช็คเลขที# 27082561 61 ราย
รวมสัง# จ่ายทัVงหมด 61 ราย

จํานวนเงิน
52,000.00
52,573.85
94,988.80
40,000.00
14,734.83
162,285.61
57,238.45
63,987.38
69,505.75
243,000.00
40,000.00
73,236.37
96,803.49
100,000.00
24,000.00
57,598.84
66,000.00
50,000.00
68,727.84
71,045.64
116,675.24
72,902.16
69,533.17
1,756,837.42
2,174,332.11
2,174,332.11

