หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08082561
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

สาขา
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ร้อยเอ็ด
สนามเสือป่า
ร้อยเอ็ด
พนัสนิคม
ร้อยเอ็ด
พนัสนิคม
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
แจ้งวัฒนะ
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ร.6
ทภ.1
บ.จทบ.ร.อ.
บชร.1
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มว.ซบร.สน.1
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.16
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ส.พัน.6 พล.ร.6
รวม 25 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
6,736.13
1,233.00
1,841.43
6,797.00
5,428.00
1,396.00
9,777.17
4,780.05
2,484.00
7,158.00
2,866.00
6,495.00
1,977.00
11,967.23
11.43
5,164.00
9.77
4,243.28
1,911.00
2,083.00
5,505.00
600.00
5,865.00
2,102.00
11,301.00
109,731.49

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08082561
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
นราธิวาส
ราชบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
แจ้งวัฒนะ
นครราชสีมา
คลองปาง
อุตรดิตถ์
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน
ปัตตานี
ยโสธร
ลําปาง
กาญจนบุรี
ชลบุรี
สกลนคร
สตูล
อุดรธานี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กองบัญชาการกองทัพบก
สาขาหนองบัวลําภู
นครราชสีมา
เทสโก้โลตัสบึงกาฬ
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.46
กรมพัฒนา 1
ช.2 พัน.202
นสศ.
ป.6 พัน.6
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
ม.2
ม.7 พัน.14
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
ยศ.ทบ.
ร.153 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.2
ร.19
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.3
ร.5 พัน.2
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสุรนารี
ร้อย ม.ลว.ที่ 3
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ศ.ก.

วันที่เช็ค : 8 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
40,000.00
160,000.00
277,704.85
110,536.12
214,798.23
76,000.00
644,522.68
80,000.00
133,067.94
192,000.00
26,000.00
114,930.34
101,660.34
151,000.00
259,000.00
62,192.35
31,181.20
120,000.00
22,967.56
47,757.73
123,209.26
266,000.00
43,000.00
77,483.53
100,000.00
100,000.00
93,000.00
540,316.53
73,920.52
44,478.62
65,586.92
13,796.73
130,650.38

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08082561
ลําดับ
34

สาขา
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ส.บ.
รวม 34 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 8 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
56,582.28
4,593,344.11
4,703,075.60

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 08082561
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
ส.อ. นาวิน ทองสิ บวงษ์
ส.อ. บรรชา รักชาติ
ส.อ. พงศ์ธร ศรี ศกั ดิ?นอก
จ.ส.อ. บดินทร์ หุตะนาวิน
ส.อ.จรัส เหรี ยญทอง
ส.อ. พงษ์เทพ นํAาใจ
จ.ส.อ. พีระพล วัฒนยืนยง
จ.ส.อ. ถิระ ใจสงเคราะห์
ส.อ. บรรชา พลัดอยู่
ร.ต. ชัยวัฒน์ จันทร์ดอกรัก
จ.ส.อ. สิ ริศกั ดิ? คําสุข
จ.ส.อ. ธีระพงศ์ ทองบุรี
พ.ท. สุรชาติ อาจหาญ
พ.ต.รุ่ งโรจน์ บัวเปลือย
พ.ต. ศิรวิชญ์ ศรี เคลือบ
ร.ต. วีระบูลย์ บุญเต็ม
ส.ต. รัตนพงษ์ เชาว์ระกํา
ส.ต. บุญคง ยะสุรีย ์
ส.ต. กฤษณพงศ์ ทองเพ็ญ
ร.ต. เทิดศักดิ? เกิดสุข
จ.ส.อ. สมชาย เนาสันเทียะ
จ.ส.อ. ระพีพฒั น์ เบ้าหล่อเพชร
จ.ส.อ. ไพโรจน์ โทนทอง
ส.ท. รัฐพล พรหมมินทร์
จ.ส.อ. วิฑูรย์ ป้ องขวาเลา
ร.ต. อมร คงมา
จ.ส.อ. ประทีป แคะนาค
จ.ส.อ. สุวฒั น์ ใจการุ ณ
ส.อ. สุวฒั น์ ศรี พรหม
จ.ส.อ. ปรี ชา อายุยนื
ส.อ. ภาณุพนั ธ์ คุม้ ไพฑูรย์
ร.อ. บุญล้วน อาวรณ์
จ.ส.อ. พัฒนศักดิ? ศรี ธาตุ

วันที#เช็ค : 8 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00992-56
001-101-2007-00521-20
001-101-2018-00146-49
001-101-2006-00797-11
001-101-2004-00083-35
001-101-2018-00135-25
001-101-2011-00013-78
001-101-2014-00011-71
001-101-2016-00078-45
001-101-2004-00118-70
001-101-2004-00243-79
001-101-2018-00133-30
001-101-2014-00497-91
001-101-2004-00155-39
001-101-2018-00146-76
001-101-2004-00303-89
001-101-2018-00137-38
001-101-2018-00137-47
001-101-2018-00137-56
001-101-2011-00137-35
001-101-2007-00650-36
001-101-2010-00573-69
001-101-2018-00146-30
001-101-2018-00120-67
001-101-2008-00155-35
001-101-2004-00526-91
001-101-2006-00590-63
001-101-2018-00127-57
001-101-2006-00886-21
001-101-2004-00325-90
001-101-2018-00139-78
001-101-2007-00342-21
001-101-2004-00279-87

กอง พธ.พล.1รอ.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.1รอ.
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
ทภ.1
ทภ.1
ทภ.1
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ร.อ.
บชร.1
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
3,821.00
2,866.00
49.13
1,233.00
1,741.43
100.00
2,303.00
2,866.00
1,628.00
2,714.00
2,714.00
1,396.00
2,293.00
2,866.00
47.17
3,821.00
250.00
250.00
250.00
24.54
1,535.00
1,303.00
6.51
1,911.00
2,484.00
4,738.00
1,373.00
1,047.00
2,866.00
6,495.00
1,977.00
6.86
3,821.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 08082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมควร เฮ้าจันทร์
ส.อ. สุพจน์ การิ สุข
ส.อ. เทพรัตน์ เทพสุระ
จ.ส.อ. ประสาน พรหมบุตร
ส.อ. พัฒพงษ์ แช่มช้อย
ร.ต. จิรพงษ์ ทัพสวัสดิ?
จ.ส.ต. ณรงค์ พินิจมโนธรรม
จ.ส.อ. นิคม วัฒนา
ส.อ. วายุ สมจิตร
ส.อ. วิบูลย์ สังสนา
ส.อ. นันทวัฒน์ คําสุข
จ.ส.อ. พลพร ทาบรรหาญ
ส.อ. เฉลิมชัย กาลจักร
ส.อ. ภูวนาถ แสงมณี
จ.ส.อ. เชิด พรมลี
ส.อ. มงคล ค้องกํ#า
จ.ส.ต. ชัยมงคล แก้วขาว
ส.อ. ประสาน ปั ญญาทิพย์
จ.ส.อ. เดช คิมหันต์
จ.ส.อ. อรรถพล คูณตุม้
จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ เสน่ห์วงค์

วันที#เช็ค : 8 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00279-14
001-101-2004-00113-39
001-101-2018-00144-54
001-101-2009-00580-16
001-101-2012-00003-05
001-101-2010-00111-18
001-101-2006-00148-93
001-101-2013-00309-70
001-101-2018-00144-72
001-101-2004-00138-50
001-101-2018-00135-89
001-101-2018-00136-59
001-101-2018-00136-68
001-101-2006-00034-44
001-101-2004-00371-97
001-101-2004-00118-89
001-101-2018-00085-78
001-101-2004-00117-46
001-101-2004-00349-41
001-101-2014-00498-16
001-101-2018-00116-97

มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มว.ซบร.สน.1
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.16
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
รวม เงินฝากเกิน 54 ราย

จํานวนเงิน
2,446.37
3,248.00
2,445.00
11.43
5,164.00
9.77
2,293.00
39.28
1,911.00
1,911.00
2,083.00
3,334.00
2,171.00
600.00
3,821.00
2,044.00
2,102.00
5,101.00
1,163.00
2,866.00
2,171.00
109,731.49

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 08082561
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.ท. ปรี ชา โพธิ?คีรี
พ.ต. ประชุม สี คุณ
ร.ท. เจริ ญ เศษวงศ์
จ.ส.อ. เสรี ธุระสุข
จ.ส.อ. สุพจน์ ปกจะบก
ร.ท. ศราวุธ คุณวุฒิ
จ.ส.อ. นิคม สี ลามน
จ.ส.อ. สถาพร อุ่นคํา
ส.ท. สถาพร พิมา
ร.ต. อนุวตั ิ กาญจนจันทร์
พ.อ.(พิเศษ) ยงยุทธ ขันทวี
จ.ส.อ. นเรศ ชาวกล้า
จ.ส.อ. สุนทร จันทร์ฉาย
จ.ส.อ. จิรพงษ์ ปาวะรี ย ์
จ.ส.ต. คณาวุฒิ แพงมา
จ.ส.ต. อํานวย สิ มมา
ส.อ. ธนากร กุตนั
จ.ส.อ. องอาจ บัวล้อม
พ.ต. สุทศั น์ กลัดอยู่
ร.อ. สมศักด? ิ รัชวการ
ส.อ. จิรศักด? ิ ดวงจ่าดอก
พ.ท. ฐานันดร์ เกษตรชีวากรณ์
ร.ต. อุดร พุทธเษม
จ.ส.อ. ไทยทวี จิตรจักร์
จ.ส.อ. อนุสรณ์ สารอินทร์
จ.ส.อ. สุชิน วงษ์สา
ส.อ. ชานนท์ พยุงสกุล
จ.ส.อ. ชาตรี ลาติ
จ.ส.อ. นริ นทร์ นิยมเดชา
จ.ส.อ. มนไพล แก้วมลทิน
จ.ส.อ. แหลม ข้ามสี#
ส.อ. นิภทั ร์ วันทองทักษ์

วันที#เช็ค : 8 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จํานวนเงิน

001-300-2018-00489-73
001-300-2018-00490-42
001-300-2018-00489-91
001-300-2018-00491-49
001-300-2018-00491-67
001-300-2018-00491-76
001-300-2018-00491-03
001-300-2018-00491-12
001-300-2018-00491-30
001-300-2018-00491-21
001-300-2018-00492-55
001-300-2018-00491-94
001-300-2018-00488-76
001-300-2018-00492-19
001-300-2018-00488-94
001-300-2018-00489-00
001-300-2018-00489-19
001-300-2018-00492-73
001-300-2018-00490-79
001-300-2018-00489-46
001-300-2018-00488-58
001-300-2018-00488-67
001-300-2018-00489-37
001-300-2018-00490-24
001-300-2018-00491-85
001-300-2018-00490-60
001-300-2018-00490-06
001-300-2018-00490-88
001-300-2018-00490-97
001-300-2018-00492-28
001-300-2018-00492-37
001-300-2018-00492-46
001-300-2018-00492-82

กรม ทพ.46
กรมพัฒนา 1
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

40,000.00
160,000.00
116,299.84
63,405.01
98,000.00

ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ปตอ.1 พัน.5
พล.ร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
ม.2
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
มทบ.41
ยศ.ทบ.
ร.153 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.17 พัน.2
ร.19
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.3
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

80,000.00
42,490.17
45,308.06
47,000.00
76,000.00
644,522.68
80,000.00
133,067.94
100,000.00
58,000.00
34,000.00
26,000.00
114,930.34
101,660.34
97,000.00
54,000.00
259,000.00
62,192.35
31,181.20
120,000.00
22,967.56
47,757.73
123,209.26
77,000.00
29,000.00
160,000.00
43,000.00

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 08082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื#อบัญชี
ร.ต. ทองเจริ ญ แดงสี อ่อน
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ? ไตรลาศ
จ.ส.อ. อําพล วิมุกตาคม
พ.ต. บุรินทร์ รุ่ งเรื อง
พ.อ.(พิเศษ) จิรศักดิ? พรรังสฤษฏ์
ส.อ. วรัญชิต ขามเปีA ย
ร.อ. อัครวัฒน์ สิ มมา
ร.ต. พชร ณ อุบล
ส.อ. ศิวดล นามเขต
พ.อ. บัณฑิต คําเคน
ร.ท. ยงค์ วงษ์สุวรรณ

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00491-58
001-300-2018-00489-28
001-300-2018-00490-15
001-300-2018-00490-33
001-300-2018-00492-64
001-300-2018-00489-64
001-300-2018-00488-85
001-300-2018-00489-82
001-300-2018-00492-00
001-300-2018-00490-51
001-300-2018-00489-55

วันที#เช็ค : 8 ส.ค. 61
หน่วย

รพ.ค่ายสุรนารี
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.ภ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.บ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 44 ราย
รวมเช็คเลขที# 08082561 98 ราย
รวมสัง# จ่ายทัAงหมด 98 ราย

จํานวนเงิน
77,483.53
100,000.00
100,000.00
93,000.00
540,316.53
73,920.52
44,478.62
65,586.92
13,796.73
130,650.38
56,582.28
4,593,344.11
4,703,075.60
4,703,075.60

