หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 31072561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
นครปฐม
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์
ชุมพร
สนามเป้า
ยโสธร
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
กาญจนบุรี
อุตรดิตถ์
สํานักราชดําเนิน
นครนายก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กส.ทบ.
ช.พัน.8 พล.ม.1
ป.2 พัน.2 รอ.
พล.ร.9
ม.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.22
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.16 พัน.3
ร.4 พัน.2
ร.9 พัน.2
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รร.ขว.ทบ.
รร.จปร.
สลก.ทบ.
รวม 18 หน่วย

วันที่เช็ค : 31 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
447,282.97
37,615.33
40,578.56
6,981.84
57,321.25
173,878.73
178,192.41
82,933.40
94,821.03
7,082.14
75,608.22
86,484.21
29,908.35
5,046.24
52,058.29
9,722.00
58,033.27
870,968.52
2,314,516.76

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 31072561
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ชุมพร
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
พะเยา
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
ลพบุรี
ปากช่อง
นครราชสีมา
สระบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
นครศรีธรรมราช

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กอง สพบ.พล.1รอ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.202
ทภ.2
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.106
ป.9 พัน.109
ป.พัน.17 พล.ร.7
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.รพศ.1
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.41

วันที่เช็ค : 31 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
65,444.19
157,414.14
208,013.91
151,636.04
45,184.61
47,141.92
54,269.65
62,478.33
101,696.00
64,397.87
48,000.00
120,000.00
183,225.35
67,442.66
75,000.00
128,934.25
30,000.00
376,366.97
600,000.00
60,628.51
99,851.27
203,658.03
600,000.00
82,137.03
171,985.62
349,115.80
0.05
125,852.42
100,000.00
26,820.09
30,000.00
70,387.92
117,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 31072561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

สาขา
สุราษฎร์ธานี
ศรีย่าน
สระแก้ว
อุดรธานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พะเยา
นครราชสีมา
ลพบุรี
สระบุรี
ปราณบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
สระบุรี
สระแก้ว
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.13
ร.23
ร.23
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.อานันทมหิดล
รร.ม.ศม.
รร.ร.ศร.
ศป.
ศปภอ.ทบ.4
ศม.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.อ.บ.
สลก.ทบ.
รวม 51 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 31 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
272,000.00
255,067.48
90,000.00
160,000.00
20,000.00
49,000.00
226,613.09
30,000.00
73,413.58
74,000.00
122,164.22
100,000.00
100,000.00
69,808.69
121,689.22
91,227.25
61,849.03
46,578.33
6,587,493.52
8,902,010.28

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ก.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 31072561
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
ร.ท. กฤษณพัฒน์ เล็กสมฤทธิ<
ร.ท. สุวสิ แตรประสิ ทธิ<
ร.ท. มาโนทย์ เผ่าพันธุ์แพทย์
ส.อ. อาทิตย์ วงจันทะเลียง
ส.อ. ตฤณ อินทร์พรหม
ส.ต. ฐิติวฒ
ุ ิ วรรักษ์
จ.ส.อ. กฤษณะ อําพันทอง
จ.ส.อ. อํานาจ กลัน# ฤทธิ<
จ.ส.อ. ชิษณุพงศ์ ทองสุข
พ.อ. ทศพล ชมเสื อ
ร.ท. อํานาจ ดุริยพันธุ์
ร.ท. สารทัศน์ โพธิ<อ่อน
จ.ส.อ. ไกรศรี พรหมพิชยั
ส.อ. เฉลิมศักดิ< หลิ#มสัมพันธ์
จ.ส.อ. สมควร อุไรวงษ์
ส.อ. ภูวนาถ แสงมณี
จ.ส.อ. นิพจน์ คะลา
ส.อ. อรรถไกวัล ภิรมย์ญาณ
พ.ท.หญิง ณรัชต์ฤทัย กาศสกุล
ร.อ. นพเวศน์ วรแสน
ส.อ.หญิง ภุมริ นทร์ พัวสัมพันธ์
พล.อ. วราห์ บุญญะสิ ทธิ<
พล.ต. พีระพล ปกป้ อง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-05080-12
001-100-2004-05363-89
001-100-2004-12958-69
001-100-2011-00272-61
001-100-2011-00519-76
001-100-2016-00317-73
001-100-2004-00031-55
001-100-2004-01239-81
001-100-2015-00445-83
001-100-2004-00946-07
001-100-2004-11295-11
001-100-2004-02792-08
001-100-2004-04765-64
001-100-2007-00024-63
001-100-2004-03607-59
001-100-2004-02959-69
001-100-2004-08180-43
001-100-2013-00090-69
001-100-2004-06671-75
001-100-2013-00251-46
001-100-2008-00189-31
001-100-2004-08821-27
001-100-2004-03347-09

วันที#เช็ค : 31 ก.ค. 61
หน่วย

กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
ช.พัน.8 พล.ม.1
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
พล.ร.9
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.22
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.16 พัน.3
ร.4 พัน.2
ร.9 พัน.2
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รร.ขว.ทบ.
รร.จปร.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 23 ราย

จํานวนเงิน
57,593.95
344,057.71
45,631.31
37,615.33
38,993.41
1,585.15
6,981.84
23,184.67
34,136.58
173,878.73
178,192.41
82,933.40
94,821.03
7,082.14
75,608.22
86,484.21
29,908.35
5,046.24
52,058.29
9,722.00
58,033.27
712,336.15
158,632.37
2,314,516.76

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 31072561
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
ร.ต. สมพรรณ กาทอง
จ.ส.อ. บดินทร์ หุตะนาวิน
จ.ส.อ. นิคม พุทธทอง
ส.อ. กฤษฎา ภูมิวจิ ารณ์
จ.ส.อ. เฉลิม หงษ์บุญ
จ.ส.อ. จิรายุส ทองช้อย
จ.ส.ท. ณรงค์ ปิ ยวรรณนุกลุ
จ.ส.อ. ธีระยุทธ ปิ# นทอง
จ.ส.อ. ชวลิต ออแสงสุวรรณ
ร.ท. จักรชัย เอกศิริ
จ.ส.อ. เด่นชัย อินทร์เอียด
ร.อ. สุริยนั ต์ พลนอก
จ.ส.อ. จักรทิพย์ จ่อนดี
จ.ส.อ. ไกรวุฒิ กันทะไชย
จ.ส.อ. พยุง หมีนวล
จ.ส.อ. เทพทัต ศรี เมือง
จ.ส.ต. ชลทรัพย์ คุม้ สมบัติ
ส.อ. วิเชียร วงศ์ถาวร
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สุวรรณกูฏ
ส.อ. อดิศร นาสิ นเพิ#ม
จ.ส.อ. นิรันดร์ ประไพพงษ์
จ.ส.อ. พิชิต พุม่ ไพบูลย์
จ.ส.อ. เสถียร บุษภาค
จ.ส.อ. สุจินต์ ใยวิจิตร์
จ.ส.อ. ปราโมทย์ งามเย็น
จ.ส.อ. จักรี วรเกตุ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ< ชากร
จ.ส.อ. โชคชัย ขาวเป็ นคง
พ.อ. รามินทร์ รุ ณจักร
พ.ท.. ปกิจ ผลฟัก
จ.ส.อ. เดชา บุญสูตร
จ.ส.อ. กฤษณะ คําบัวขวา
ส.อ. กันตพัฒน์ พานทอง

วันที#เช็ค : 31 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00469-20
001-300-2018-00468-50
001-300-2018-00468-69
001-300-2018-00468-78
001-300-2018-00467-62
001-300-2018-00467-71
001-300-2018-00467-44
001-300-2018-00465-59
001-300-2018-00470-08
001-300-2018-00466-29
001-300-2018-00466-65
001-300-2018-00460-54
001-300-2018-00469-39
001-300-2018-00465-68
001-300-2018-00465-95
001-300-2018-00470-35
001-300-2018-00467-80
001-300-2018-00470-53
001-300-2018-00465-86
001-300-2018-00470-71
001-300-2018-00469-66
001-300-2018-00469-75
001-300-2018-00469-84
001-300-2018-00468-87
001-300-2018-00468-96
001-300-2018-00469-02
001-300-2018-00470-62
001-300-2018-00467-35
001-300-2018-00466-83
001-300-2018-00468-05
001-300-2018-00466-38
001-300-2018-00469-48
001-300-2018-00469-57

กรม ขส.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.202
ทภ.2
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.106
ป.9 พัน.109
ป.พัน.17 พล.ร.7
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.รพศ.1
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13

จํานวนเงิน
65,444.19
47,414.14
60,000.00
50,000.00
163,013.91
45,000.00
151,636.04
45,184.61
47,141.92
54,269.65
62,478.33
101,696.00
64,397.87
48,000.00
183,225.35
120,000.00
67,442.66
75,000.00
128,934.25
30,000.00
86,429.13
99,937.84
190,000.00
200,000.00
250,000.00
150,000.00
60,628.51
99,851.27
600,000.00
203,658.03
82,137.03
127,985.62
44,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 31072561
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

ชื#อบัญชี
พ.ท. อลงกรต ฤทธิ<มหา
ส.อ. สุพจน์ การิ สุข
ส.อ. สุพจน์ การิ สุข
จ.ส.อ. ธรรมศักดิ< คิดรอบ
พ.ต. มานะ ไชยพรมมา
ร.อ. ฤทธิเดช วงษ์สว่าง
จ.ส.อ. ฉัตรณรงค์ จันทร์ทรง
จ.ส.อ. ศุภศิษฏ์ บัวชู
ส.ท. ไพฑูรย์ จุลทอง
จ.ส.อ. ธีระพงศ์ ภูมิแก้ว
ส.อ. สนธยา ณะกุล
ส.ต. สุริยนั ชาญบํารุ ง
ร.ต. ทนงศักดิ< เมนะสูต
จ.ส.อ. รพีพงศ์ สมงาม
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ< ใจเย็น
ร.ท. จิรศักดิ< ดีช่วย
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ พรหมบุตร
จ.ส.ต. เอนก วงจันทร์
จ.ส.อ. ชดทภาต พึ#งสําราญ
จ.ส.ท. ธนภัทร เที#ยงอยู่
จ.ส.ท.หญิง ปวริ ศา อิ#นคํา
จ.ส.อ. วิชยั ธรรมดา
จ.ส.อ. เอนก หงษ์นคร
จ.ส.อ. สมฤกษ์ สุวรรณ์
จ.ส.อ. อังกูร เสนารัตน์
ร.ต. กําธร หมัน# เพียร
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ บัวขวัญ
พ.ท. ประหยัด ตุม้ เพ็ชร
จ.ส.อ. ศักดิ<สิทธิ< อ่อนวรรณะ
จ.ส.อ. บพิตร วงศ์ชาลี
ร.ต. สุวรรณ วงษ์เสื อ

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00470-44
001-300-2018-00463-55
001-300-2018-00463-55
001-300-2018-00466-01
001-300-2018-00466-10
001-300-2018-00468-41
001-300-2018-00467-17
001-300-2018-00470-80
001-300-2018-00470-99
001-300-2018-00471-05
001-300-2018-00471-14
001-300-2018-00471-23
001-300-2018-00466-47
001-300-2018-00466-56
001-300-2018-00469-93
001-300-2018-00470-17
001-300-2018-00467-08
001-300-2018-00470-26
001-300-2018-00466-74
001-300-2018-00468-23
001-300-2018-00465-77
001-300-2018-00467-26
001-300-2018-00465-22
001-300-2018-00460-72
001-300-2018-00465-40
001-300-2018-00466-92
001-300-2018-00467-53
001-300-2018-00469-11
001-300-2018-00468-14
001-300-2018-00465-31
001-300-2018-00468-32

วันที#เช็ค : 31 ก.ค. 61
หน่วย

มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.13
ร.23
ร.23
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.อานันทมหิ ดล
รร.ม.ศม.
รร.ร.ศร.
ศป.
ศปภอ.ทบ.4
ศม.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.อ.บ.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 64 ราย
รวมเช็คเลขที# 31072561 87 ราย

จํานวนเงิน
349,115.80
0.05
125,852.42
100,000.00
30,000.00
26,820.09
70,387.92
69,000.00
48,000.00
110,000.00
90,000.00
72,000.00
76,356.93
178,710.55
90,000.00
160,000.00
20,000.00
49,000.00
181,613.09
45,000.00
30,000.00
73,413.58
74,000.00
122,164.22
100,000.00
100,000.00
69,808.69
121,689.22
91,227.25
61,849.03
46,578.33
6,587,493.52
8,902,010.28

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 31 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 31072561
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 31 ก.ค. 61
หน่วย

รวมสัง# จ่ายทัWงหมด 87 ราย

จํานวนเงิน
8,902,010.28

