หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 03082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
งามวงศ์วาน
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
ทุ่งสง
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
นครศรีธรรมราช
เชียงราย
อุตรดิตถ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 3 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.3 พล.ร.3
ปตอ.1 พัน.3
พธ.ทบ.
พล.ม.1
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.1
ม.3 พัน.13
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.11
มทบ.41
ร.17 พัน.3
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.นส.ทบ.
รวม 15 หน่วย

วันที่เช็ค : 3 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
42,152.13
833,520.20
79,536.34
104,525.29
9,958.21
63,256.48
10,145.35
25,300.43
2,666.58
828,890.56
4,887.82
55,639.75
67,994.25
40,471.10
268.51
2,169,213.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 03082561
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
นครราชสีมา
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
เสนานิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ลพบุรี
กระทุ่มแบน
ลพบุรี
อุตรดิตถ์
ร้อยเอ็ด
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ชลบุรี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
น่าน
ยโสธร
ชลบุรี
สุรินทร์
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
ราชบุรี
ศรีย่าน
ปากช่อง
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก
ภูเก็ต
ลําพูน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 3 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรมพัฒนา 2
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.21
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.723
พัน.ขกท.
พัน.บ.1
ม.2 พัน.7
ม.6 พัน.21
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.16 พัน.2
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.3
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพศ.5 พัน.1
ร้อย ช.ซบร.หนัก
วทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ล.พ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

วันที่เช็ค : 3 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
150,000.00
91,077.05
338,053.19
10,000.00
88,000.00
357,749.57
252,148.90
406,883.26
58,149.41
140,000.00
65,000.00
207,834.22
100,187.76
400,000.00
83,808.54
155,539.20
102,000.00
162,000.00
69,537.94
101,281.26
230,000.00
60,000.00
122,299.16
40,000.00
60,000.00
69,620.55
52,763.98
47,000.00
30,000.00
70,822.97
32,747.07
13,233.85
451,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 03082561
ลําดับ
34

สาขา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 3 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สส.
รวม 34 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 3 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
174,000.00
4,792,737.88
6,961,950.88

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 3 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 03082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื#อบัญชี
ส.ท. โกวิทย์ พิเสฏฐศลาศัย
ส.อ. สิ ทธิชยั วิบูลย์สิน
ร.ท.วิจิตร เฉิ ดกุล
จ.ส.อ. ศุภสิ ทธิC บุญแย้มวงศ์
ส.อ. เกษม โพธิCชยั
ส.อ. พงศธร พันธุ์เพ็ง
จ.ส.ต.. นิเวศน์ เผ่าพันธ์แปลก
ส.อ. ประพนธ์ บุญรอด
ส.อ. เอกลักษณ์ แก้ววงศา
ส.ท. ศตวรรษ มันตาพันธ์
พ.อ. ลิขิต เอี#ยมสุเมธ
พ.ท. วิวฒั นชัย ธนวราห์สิทธิC
ร.ท. จงรักษ์ สาโท
ร.ท. สมมาด อนันต์(อ.)
ร.ท. สมหมาย สายสื บ
ส.อ. ชิโนรส ดําเพ็ง
ส.อ. ณัฐวัตร์ ราชคม
ร.ท.หญิง พรรณนิดา ศรี นวลดี
พ.ท.พศวีร์ ขวัญช่วย
ส.อ. ชลธิศ กันคล้าย

เลขที#บญั ชี
001-100-2007-00393-15
001-100-2009-00399-51
001-100-2004-10708-26
001-100-2004-12886-10
001-100-2004-04995-38
001-100-2013-00454-14
001-100-2007-00309-34
001-100-2012-00479-81
001-100-2010-00264-85
001-100-2015-00315-61
001-100-2004-12720-08
001-100-2004-11348-05
001-100-2004-03552-07
001-100-2004-06446-88
001-100-2004-12840-21
001-100-2013-00017-84
001-100-2015-00243-85
001-100-2015-00521-11
001-100-2004-12566-48
001-100-2012-00255-09

วันที#เช็ค : 3 ส.ค. 61
หน่วย

ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ปตอ.1 พัน.3
พธ.ทบ.
พล.ม.1
พล.ร.2 รอ.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.1
ม.3 พัน.13
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.41
ร.17 พัน.3
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.นส.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 20 ราย

จํานวนเงิน
22,104.33
20,047.80
833,520.20
79,536.34
104,525.29
9,958.21
63,256.48
10,145.35
25,300.43
2,666.58
218,881.98
129,001.62
183,027.68
251,264.59
46,714.69
4,887.82
55,639.75
67,994.25
40,471.10
268.51
2,169,213.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 3 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 03082561
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. ธนิสร ศรี หิรัญ
จ.ส.อ. ชัชวาล ชูวงษ์
ร.อ. ธนชย ชยธนมงคล
ส.อ. ชัชวาลย์ เมืองบ้านกรวย
จ.ส.อ. ธนทัด ภณาธนะวัชร
ร.ท. สําพรรณ์ เถาทิพย์
จ.ส.อ. ยุทธพล แรกสูงเนิน
จ.ส.อ. สําราญ ฤทธิCประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สาธิต อุ่นเรี ยน
จ.ส.อ. ปาน สิ นเจริ ญ
ส.อ. เอกภพ รักสถานกําเนิด
ร.ท. สัจพล อยูด่ ี
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ธรรมะ
จ.ส.อ. ไกรฤกษ์ ไกยสวน
จ.ส.อ. สุรัช อรัญทอง
จ.ส.อ. พัฒพงษ์ เกษรบัว
จ.ส.อ. สานุพงศ์ ตุลาโมกข์
พ.ท.หญิง อวยพร วงษ์วานิช
ร.ท. สมชาย มณี เขียว
พ.ท.หญิง ศศิธร สมบัติสวัสดิC
จ.ส.อ. คุณากร กาบนันทา
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. ไพทูลย์ เชิดรัมย์
จ.ส.อ. มานพ วรรณคีรี
จ.ส.อ. ธีรเดช วิเศษยิง#
จ.ส.อ.หญิง กมลพร ฉลวยศรี
พ.ต. เหลาทอง ละมุล
จ.ส.ท. ศุภชัย คําเมืองใจ
จ.ส.อ. ณรงค์ มากมูล
จ.ส.อ. ไพศาล สาริ กา
ร.ต. ไพบูลย์ จอมคําสิ งห์
จ.ส.อ. สมพร พิทกั ษ์ธรรม
พ.อ.หญิง ฐิตารี ย ์ สวัสดิกลุ

วันที#เช็ค : 3 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00479-56
001-300-2018-00478-95
001-300-2018-00480-07
001-300-2018-00480-16
001-300-2018-00478-86
001-300-2018-00480-89
001-300-2018-00481-22
001-300-2018-00481-77
001-300-2018-00478-22
001-300-2018-00481-59
001-300-2018-00479-47
001-300-2018-00479-92
001-300-2018-00478-13
001-300-2018-00480-98
001-300-2018-00481-13
001-300-2018-00472-20
001-300-2018-00479-38
001-300-2018-00481-04
001-300-2018-00479-29
001-300-2018-00478-40
001-300-2018-00478-77
001-300-2018-00479-74
001-300-2018-00479-65
001-300-2018-00481-40
001-300-2018-00480-61
001-300-2018-00481-68
001-300-2018-00480-70
001-300-2018-00479-83
001-300-2018-00480-25
001-300-2018-00479-01
001-300-2018-00478-59
001-300-2018-00478-31
001-300-2018-00480-34

กรมพัฒนา 2
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.21
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
พัน.ขกท.
พัน.บ.1
ม.2 พัน.7
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.21
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.16 พัน.2
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.3
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพศ.5 พัน.1
ร้อย ช.ซบร.หนัก
วทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.

จํานวนเงิน
150,000.00
91,077.05
338,053.19
10,000.00
88,000.00
290,000.00
67,749.57
252,148.90
106,883.26
300,000.00
58,149.41
140,000.00
65,000.00
123,116.52
84,717.70
100,187.76
400,000.00
83,808.54
155,539.20
102,000.00
162,000.00
69,537.94
44,142.16
57,139.10
230,000.00
60,000.00
122,299.16
40,000.00
60,000.00
69,620.55
52,763.98
47,000.00
30,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 3 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 03082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. คเณศณัฎฐ์ ติณณารัตน์ภูมิ
ร.ท. เสกสิ ทธิC ศรี สุข
พ.ต. สุเทพ พรรณา
จ.ส.อ. ไพรวัลย์ สารคาม
พ.ท. ณรงค์พร วงสวาห์
จ.ส.อ. จันทร์ที กันนะราช

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00479-10
001-300-2018-00478-68
001-300-2018-00481-86
001-300-2018-00481-31
001-300-2018-00480-43
001-300-2018-00480-52

วันที#เช็ค : 3 ส.ค. 61
หน่วย

สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ล.พ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 39 ราย
รวมเช็คเลขที# 03082561 59 ราย
รวมสัง# จ่ายทัWงหมด 59 ราย

จํานวนเงิน
70,822.97
32,747.07
451,000.00
13,233.85
100,000.00
74,000.00
4,792,737.88
6,961,950.88
6,961,950.88

