หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496603
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
สํานักราชดําเนิน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เตาปูน
หาดใหญ่
ลพบุรี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ชุมพร
นครนายก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราจีนบุรี
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
นรด.
ปตอ.1 พัน.3
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.รพศ.ศสพ.
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.22
ร.25 พัน.1
รร.จปร.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.12
สห.ทบ.
รวม 13 หน่วย

วันที่เช็ค : 29 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
23,871.17
116,435.49
17,332.49
29,718.15
17,480.95
11,917.08
103,993.40
153,150.47
147,809.49
128,464.29
931,389.58
127,845.92
23,091.46
1,832,499.94

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496603
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

สาขา
งามวงศ์วาน
ราชบุรี
น่าน
ฮอด
ปราจีนบุรี
ศรีย่าน
ทุ่งสง
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สํานักราชดําเนิน
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ราชบุรี
นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
ปากช่อง
หาดใหญ่
ขอนแก่น
สนามเป้า
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
อรัญประเทศ
ขอนแก่น
สุรินทร์
น่าน
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
แจ้งวัฒนะ
อุดรธานี
ตาก
ตาก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กช.
กรม ทพ.32
กรม ทพ.36
กอง พธ.ที่ 2 พล.ร.2 รอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.8 พล.ม.1
ดย.ทบ.
ทภ.2
นรด.
บชร.3
ปตอ.2 พัน.2
พล.ช.
พล.พัฒนา 2
พล.ม.1
พล.ม.2 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
ม.7
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.2
ร.14 พัน.1
ร.14 พัน.3

วันที่เช็ค : 29 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
80,949.32
327,000.00
35,000.00
150,000.00
25,841.05
200,000.00
179,000.00
269,910.18
82,824.68
69,830.34
40,000.00
77,536.17
70,000.00
100,000.00
135,633.53
122,553.36
51,648.47
100,000.00
92,437.50
28,000.00
44,235.79
80,000.00
82,117.26
34,372.28
78,155.61
92,959.40
75,000.00
174,213.35
41,000.00
113,018.86
60,000.00
203,141.63
73,225.68

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496603
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

สาขา
ยะลา
ยโสธร
ชลบุรี
นครราชสีมา
ระนอง
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
หาดใหญ่
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
น่าน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปราณบุรี
สระบุรี
สระบุรี
เตาปูน
ลพบุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
ปราจีนบุรี
ตาก
ตราด
นครปฐม
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.152
ร.16 พัน.2
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.7 พัน.5
ร.9 พัน.2
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1
รพศ.5
รร.นส.ทบ.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ปจว.ที่ 4
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.3
ศฝ.นศท.มทบ.12
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สธน.ทบ.
สส.
สสน.บก.ทบ.

วันที่เช็ค : 29 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
67,000.00
51,000.00
101,892.68
149,294.07
60,000.00
162,000.00
60,000.00
55,000.00
99,000.00
63,885.28
100,000.00
30,000.00
91,056.74
450,000.00
133,602.46
145,375.86
114,597.93
197,091.73
330,116.13
30,000.00
116,770.15
60,000.00
58,000.00
267,286.92
25,000.00
149,764.27
139,179.13
60,000.00
42,000.00
150,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496603
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 63 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 29 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
6,948,517.81
8,781,017.75

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52496603
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กิตติธรรม เกื;อกิจ
จ.ส.อ. พรภวิษย์ วรรณะ
จ.ส.อ. ยุทธนา แสงเดือน
จ.ส.อ. คํานวณ เดชไพรขลา
ร.อ. ถวัลย์ เผื#อนงูเหลือม
พล.อส. ณัฐวัฒน์ บุญยะรัตน์
พ.ต. สุรพล ป้ อมกฤษณ์
พ.ท. สมาน ทองศรี
ร.อ. อดิศกั ดิN กุลศิริลกั ษณ์
พ.อ. ปรัชญา อารี กลุ
พ.ต. สมเกียรติ งามจริ ง
ส.อ. ชณัฐชัย เบญจาทิกลุ
ร.ท.หญิง ขวัญมนัส ตุงคะเศรณี

วันที#เช็ค : 29 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02430-81
001-100-2004-09898-28
001-100-2004-08170-35
001-100-2004-09047-75
001-100-2004-08639-37
001-100-2004-13210-76
001-100-2004-06696-23
001-100-2004-06206-24
001-100-2004-04922-70
001-100-2004-03663-37
001-100-2004-12660-34
001-100-2012-00392-92
001-100-2016-00006-94

นรด.
ปตอ.1 พัน.3
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.รพศ.ศสพ.
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.22
ร.25 พัน.1
รร.จปร.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.12
สห.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 13 ราย

จํานวนเงิน
23,871.17
116,435.49
17,332.49
29,718.15
17,480.95
11,917.08
103,993.40
153,150.47
147,809.49
128,464.29
931,389.58
127,845.92
23,091.46
1,832,499.94

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496603
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. ณัฐชัย ใจกว้าง
พ.ท. สัณห์เพชร์ ดาวจันอัด
จ.ส.อ. เทิดศักดิN หน่อท้าว
จ.ส.อ. วิชยั ยังมัง#
ส.อ. เด่นชัย เกษร
ร.อ. เสถียร ปวรณา
จ.ส.อ. วระวัฒน์ ศุภดล
ส.อ. สิ ทธิพร สุวรรณวัชรกูล
ร.ท. สรายุทธ มหาชานนท์
จ.ส.ต. ศุภรักษ์ บัวละคร
ส.อ. โอฬาร พงษ์วานิช
จ.ส.อ. อนุกลู บุญเรื องรอด
พ.อ. เดชา ไชยมงคล
จ.ส.อ.หญิง เพลินพิศ ประเสริ ฐศิลป์
ร.อ. ณเรศ เพ็ชรประยูร
จ.ส.อ. ประพันธ์ศกั ดิN ละราคี
จ.ส.อ. เอกภพ ทรงมัจฉา
พ.ต. สมชาย ตั;งพงษ์
ร.ท. ชาติชาย อาทร
พ.ต. ธีระ เกิดมี
จ.ส.อ. อภิสิทธิN สมบูรณ์พลู สุข
จ.ส.อ. สรวิศ สรสิ ทธิN
ร.ต. ภูริพงษ์ ไพรสณฑ์
จ.ส.อ. นิตินนท์ พานทอง
ส.อ. ล้วน โคตท่าค้อ
จ.ส.ต. พงศกร คํามา
ส.ต. เกียรติศกั ดิN อุดเลิศ
จ.ส.อ. วันชัย บาลี
จ.ส.อ. โสพล คําภากูล
จ.ส.อ. พิชยั พันธุหงษ์
จ.ส.อ. นิวตั ิ ครองยุทธ
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ เพ็ชรบรรพต
จ.ส.ท. โกวิน บุญเสริ ม

วันที#เช็ค : 29 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00395-04
001-300-2018-00393-91
001-300-2018-00392-76
001-300-2018-00399-39
001-300-2018-00395-59
001-300-2018-00392-12
001-300-2018-00396-47
001-300-2018-00396-38
001-300-2018-00395-77
001-300-2018-00395-86
001-300-2018-00395-95
001-300-2018-00397-62
001-300-2018-00394-52
001-300-2018-00394-16
001-300-2018-00398-05
001-300-2018-00392-58
001-300-2018-00394-61
001-300-2018-00399-02
001-300-2018-00396-56
001-300-2018-00392-30
001-300-2018-00398-87
001-300-2018-00398-96
001-300-2018-00398-41
001-300-2018-00398-50
001-300-2018-00392-85
001-300-2018-00397-26
001-300-2018-00397-35
001-300-2018-00397-53
001-300-2018-00398-69
001-300-2018-00395-22
001-300-2018-00397-08
001-300-2018-00397-80
001-300-2018-00397-99

กก.พธ.ทบ.
กช.
กรม ทพ.32
กรม ทพ.36
กอง พธ.ที# 2 พล.ร.2 รอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ดย.ทบ.
ทภ.2
นรด.
บชร.3
ปตอ.2 พัน.2
พล.ช.
พล.พัฒนา 2
พล.ม.1
พล.ม.2 รอ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
ม.7
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
80,949.32
327,000.00
35,000.00
150,000.00
25,841.05
200,000.00
49,000.00
130,000.00
194,918.65
49,738.26
25,253.27
82,824.68
69,830.34
40,000.00
77,536.17
70,000.00
100,000.00
135,633.53
122,553.36
51,648.47
52,000.00
48,000.00
52,437.50
40,000.00
28,000.00
24,235.79
20,000.00
80,000.00
82,117.26
34,372.28
78,155.61
37,959.40
55,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496603
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
จ.ส.อ. ประจวบ กรรมชะนะ
พ.อ. อรรถพล วัฒนลักขี
จ.ส.อ. สุรศักดิN ทองเนตร
จ.ส.อ. ศราวุธ ปิ ยนุสรณ์
จ.ส.อ. พิศิษฐ์ บัวคําเกิด
ร.ท. วิรุณ มีโภคา
ร.ต. สวาท เมืองลอย
ร.ต. ศรชัย มีแก้ว
ส.อ. สหรัฐ หนูเตี;ย
จ.ส.อ. ประพันธ์ เชาว์ศิลป์
จ.ส.อ. จํารัส บางวิเศษ
จ.ส.อ. นวมินทร์ ทัตติวงษ์
ร.ท. สุดใจ ร่ มพยอม
จ.ส.อ. จรู ญ ยิม; สังข์
จ.ส.อ. ชาญศักดิN เนตรทิพย์
จ.ส.อ. ศิระ ศิริคุณ
ร.อ.หญิง ชินวรณ์ สมสะอาด
จ.ส.อ.หญิง สุดารัตน์ นําภา
ส.อ.หญิง ไอลดา ช้างชัย
ร.ต. สมชาย หอมชื#น
จ.ส.อ. สรณคมน์ ทองยัง
จ.ส.อ. สุรินทร์ สิ นสวัสดิN
ร.ต. นพดล แก้วปานกัน
พ.ต. ถวิล ปานทอง
ร.อ. ชัยวิจิตร พิพิธกุล
พ.ท. จักรกฤษณ์ จงสง่ากลาง
ร.อ. กฤษณพล หาญสุวรรณ์
จ.ส.ต. สรนัย เพิ#มสุข
ส.อ. ศิรวิทย์ หอมสมบัติ
จ.ส.อ. สมทบ เพ็งประพันธ์
ร.ท. ปั ญญา สอนสุภาพ
ร.ท. จําเริ ญ พรมจันทร์
จ.ส.อ. จําเนียร แพนลา

วันที#เช็ค : 29 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00397-71
001-300-2018-00397-44
001-300-2018-00393-37
001-300-2018-00394-34
001-300-2018-00394-70
001-300-2018-00397-17
001-300-2018-00398-32
001-300-2018-00394-98
001-300-2018-00396-92
001-300-2018-00392-94
001-300-2018-00393-46
001-300-2018-00395-13
001-300-2018-00392-67
001-300-2018-00399-20
001-300-2018-00394-25
001-300-2018-00399-48
001-300-2018-00395-31
001-300-2018-00398-23
001-300-2018-00393-28
001-300-2018-00393-55
001-300-2018-00393-64
001-300-2018-00398-14
001-300-2018-00395-40
001-300-2018-00393-19
001-300-2018-00395-68
001-300-2018-00396-10
001-300-2018-00393-73
001-300-2018-00393-82
001-300-2018-00394-43
001-300-2018-00393-00
001-300-2018-00392-21
001-300-2018-00392-03
001-300-2018-00396-65

มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.2
ร.14 พัน.1
ร.14 พัน.3
ร.152
ร.16 พัน.2
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.7 พัน.5
ร.9 พัน.2
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1
รพศ.5
รร.นส.ทบ.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.ม.ศม.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย ปจว.ที# 4
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.3
ศฝ.นศท.มทบ.12

จํานวนเงิน
75,000.00
174,213.35
41,000.00
113,018.86
60,000.00
203,141.63
73,225.68
67,000.00
51,000.00
101,892.68
149,294.07
60,000.00
162,000.00
60,000.00
55,000.00
99,000.00
63,885.28
100,000.00
30,000.00
48,000.00
43,056.74
450,000.00
133,602.46
145,375.86
114,597.93
197,091.73
230,116.13
100,000.00
30,000.00
116,770.15
60,000.00
58,000.00
99,352.98

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 29 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496603
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญยืน จันทร์เจริ ญ
ส.อ. ศุภฤกษ์ มูลพลาศัย
ร.ต. อุทยั วุฒิ พรหมมูล
ร.ต. ธนาชัย จันทศร
จ.ส.อ. สราวุธ พงศ์ทกั ษิณ
ร.ต. ธนายุ นุ่มเจียง
ร.อ. ธนะชัย ใจดี
ร.ท. วิจารณ์ ธัญญเจริ ญ

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00396-83
001-300-2018-00396-74
001-300-2018-00391-97
001-300-2018-00398-78
001-300-2018-00394-89
001-300-2018-00394-07
001-300-2018-00399-11
001-300-2018-00396-01

วันที#เช็ค : 29 มิ.ย. 61
หน่วย

ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สธน.ทบ.
สส.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 74 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496603 87 ราย
รวมสัง# จ่ายทั;งหมด 87 ราย

จํานวนเงิน
62,051.85
105,882.09
25,000.00
149,764.27
139,179.13
60,000.00
42,000.00
150,000.00
6,948,517.81
8,781,017.75
8,781,017.75

