หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
หาดใหญ่
สํานักราชดําเนิน
เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช
ระนอง
สระบุรี
ลพบุรี
พญาไท
แจ้งวัฒนะ
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
พัน.พัฒนา 4
มทบ.11
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
ร.25 พัน.2
รพ.ค่ายอดิศร
รร.การบินทหารบก
รร.สร.พบ.
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
67,370.68
26,024.62
12,536.70
243,156.68
1,326.76
145,274.60
10,237.80
297,529.86
1,020.27
153,144.88
319,756.07
1,277,378.92

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09082561
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

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
เตาปูน
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
พญาไท
สนามเสือป่า
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ทุ่งสง
ลพบุรี
พนัสนิคม
โคกมะตูม-พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พญาไท
ราชบุรี
ราชบุรี
นครสวรรค์
น่าน
น่าน
พิษณุโลก
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กาญจนบุรี
ปราณบุรี
ปัตตานี
ถนนพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
ลําปาง
สุราษฎร์ธานี
สกลนคร
สุพรรณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
ช.11 พัน.602
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.71 พัน.712
พบ.
พล.1 รอ.
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.21
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สห.11 มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.31
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.4 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.9 พัน.2
รร.นส.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.

วันที่เช็ค : 9 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
37,827.61
29,063.53
23,145.67
70,000.00
62,591.67
80,000.00
100,000.00
130,000.00
369,715.17
139,160.32
73,047.60
101,057.56
396,119.90
39,905.10
57,000.00
25,000.00
66,036.49
120,108.57
27,000.00
63,815.48
131,000.00
20,000.00
160,000.00
147,000.00
103,915.89
177,725.13
100,000.00
266,306.59
58,324.25
23,487.41
198,585.17
152,934.13

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 09082561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 32 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 9 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
3,549,873.24
4,827,252.16

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 09082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สถิตย์ อัมโร
พ.อ. วันชัย ขาวโอภาส
ส.ท. วิสุทธิA เผือกพ่วง
ร.ท. ไสว พุทธิเนตร
ส.ต. ญาณพงศ์ เกตุคอย
จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ มีศรี สวัสดิA
จ.ส.ท. พลวัฒน์ ทวีศกั ดิAไพจิตร
พ.ท. ชิติสรรค์ รุ่ งเรื อง
ร.อ. ธีระพล แช่มหลง
ร.ท. ชาญชัย จันทร์ศิริ(อ.)
พล.อ. สมพงษ์ ไทรงาม
พ.อ.(พิเศษ) อภิรัษฎ เมธสุวรรณ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-05908-46
001-100-2004-06202-71
001-100-2016-00619-05
001-100-2004-03890-73
001-100-2017-00346-27
001-100-2004-00001-49
001-100-2010-00339-80
001-100-2004-04426-91
001-100-2004-10759-37
001-100-2004-02250-12
001-100-2004-04916-24
001-100-2004-12271-23

วันที#เช็ค : 9 ส.ค. 61
หน่วย

พัน.พัฒนา 4
มทบ.11
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
ร.25 พัน.2
รพ.ค่ายอดิศร
รร.การบินทหารบก
รร.สร.พบ.
ร้อย ลว.ไกลที# 1
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 12 ราย

จํานวนเงิน
67,370.68
26,024.62
12,536.70
243,156.68
1,326.76
145,274.60
10,237.80
297,529.86
1,020.27
153,144.88
246,969.71
72,786.36
1,277,378.92

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 09082561
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. ปวันชาญ กตัญMู
จ.ส.อ. นพดล เจริ ญลาภ
จ.ส.อ. พรเทพ สุดแสงแก้ว
จ.ส.อ. เฉลิมพล กองเทพ
จ.ส.อ. ยนต์ทจิตร์ สมภักดี
จ.ส.อ. เสนีย ์ ปานเอก
ร.ต. สมปอง ผาสูงเนิน
จ.ส.อ. วรรษ วงศ์สวรรค์
จ.ส.อ.หญิง ณัฐินี เอืRอพงษ์พนั ธ์
จ.ส.อ. เริ งชัย อาจทุมมา
จ.ส.อ. ชัยยศ ปานสุวรรณ
จ.ส.อ. นริ นทร์ เพริ ศแก้ว
จ.ส.อ. บุญมี นุศาสตร์สงั ข์
จ.ส.อ. สัญชัย เหาะดอน
ร.ต. ณรงค์ แก้ววงษ์
จ.ส.อ. ณรงค์ คงพันธ์
จ.ส.อ. วิเชษฐ์ ชูนพรัตน์
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ นาเวียง
จ.ส.อ. สันติภาพ ทุมาภา
จ.ส.อ. คําจันทร์ เจ้าฝ่ าย
พ.ต. สุพฒั น์ ปั ญญาช่าง
จ.ส.อ. เสมียน ทองเถื#อน
จ.ส.ท. อภิสิทธิA คมสัน
พล.อส. ธนากรณ์ เหล่าออง
พ.ต. สมบูรณ์ เสาใบ
พ.ต. สงคราม สยัดพานิช
ร.ท. จิรวัฒน์ เทวราช
ส.อ. สุรสี ห์ สุพฒั น์
ส.อ. กิตติชยั คําลือ
ส.ต. นฤพล คชแก้ว
จ.ส.อ. เกษร ด้วงโป้
จ.ส.อ. ชาญชัย สระบัว
จ.ส.อ. ธนยศ แสนคําอุ่น

วันที#เช็ค : 9 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00493-16
001-300-2018-00494-59
001-300-2018-00492-91
001-300-2018-00495-74
001-300-2018-00494-31
001-300-2018-00494-22
001-300-2018-00496-44
001-300-2018-00495-83
001-300-2018-00495-92
001-300-2018-00493-07
001-300-2018-00493-89
001-300-2018-00493-98
001-300-2018-00494-04
001-300-2018-00494-13
001-300-2018-00495-47
001-300-2018-00495-56
001-300-2018-00495-65
001-300-2018-00493-52
001-300-2018-00494-68
001-300-2018-00496-71
001-300-2018-00495-01
001-300-2018-00493-25
001-300-2018-00495-29
001-300-2018-00496-53
001-300-2018-00496-17
001-300-2018-00496-99
001-300-2018-00497-05
001-300-2018-00494-40
001-300-2018-00495-10
001-300-2018-00495-38
001-300-2018-00493-34
001-300-2018-00497-14
001-300-2018-00496-26

กร.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
ช.11 พัน.602
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.71 พัน.712
พบ.
พบ.
พล.1 รอ.
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สห.11 มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.31
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.4 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.9 พัน.2

จํานวนเงิน
37,827.61
29,063.53
23,145.67
70,000.00
27,000.00
35,591.67
80,000.00
20,000.00
80,000.00
130,000.00
102,117.92
68,087.47
79,509.78
120,000.00
69,160.32
30,000.00
40,000.00
73,047.60
80,000.00
21,057.56
396,119.90
39,905.10
57,000.00
25,000.00
66,036.49
70,108.57
50,000.00
27,000.00
63,815.48
131,000.00
20,000.00
160,000.00
147,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 09082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื#อบัญชี
ร.อ. วิชาญ ชูแย้ม
ส.อ. ชาตรี เสื อบางพระ
ร.อ. จรัญ ชัยสวัสดิA
จ.ส.อ. มานพ จินต์ดี
พ.ท. ศรี ไว สายจิตร
พ.ต. ปั ญญา จันทสิ งห์
จ.ส.อ. ทวีวฒั น์ กําลังไว
ร.ท. ประเสริ ฐ ทองสกุล
จ.ส.อ. พิพฒั น์ อาจโยธา
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ดีเรื อก

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00494-77
001-300-2018-00494-86
001-300-2018-00496-35
001-300-2018-00496-08
001-300-2018-00493-61
001-300-2018-00493-70
001-300-2018-00496-62
001-300-2018-00494-95
001-300-2018-00496-80
001-300-2018-00493-43

วันที#เช็ค : 9 ส.ค. 61
หน่วย

รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.พ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 43 ราย
รวมเช็คเลขที# 09082561 55 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 55 ราย

จํานวนเงิน
53,915.89
50,000.00
177,725.13
100,000.00
243,000.00
23,306.59
58,324.25
23,487.41
198,585.17
152,934.13
3,549,873.24
4,827,252.16
4,827,252.16

