หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 29082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สาขา
ราชบุรี
สนามเป้า
ราชบุรี
สํานักราชดําเนิน
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
ลําปาง
กาญจนบุรี
หาดใหญ่
ขอนแก่น
ปราณบุรี
บุรีรัมย์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศรีย่าน
นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ดย.ทบ.
พล.พัฒนา 1
มทบ.11
มทบ.15
ร.15
ร.17 พัน.2
ร.29
ร.5
ร.8
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.ส.สส.
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
รวม 17 หน่วย

วันที่เช็ค : 29 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
45,851.35
105,588.67
260,598.44
66,994.50
27,187.92
29,308.10
22,085.69
140,984.34
63,074.92
4,772.28
21,187.33
112,248.53
4,097.20
68,411.31
14,257.88
83,539.34
514,676.25
1,584,864.05

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 29082561
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
กองบัญชาการกองทัพบก
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครปฐม
ศรีย่าน
เตาปูน
ลพบุรี
ราชบุรี
เสนานิคม
พัทลุง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
งามวงศ์วาน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พนัสนิคม
นครราชสีมา
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
น่าน
ร้อยเอ็ด
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
ตาก
พิษณุโลก
พะเยา
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กรม ขส.
กส.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.602
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.2
ทภ.4
พธ.ทบ.
พล.พัฒนา 3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.บ.41
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สห.31
ม.2
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.6 พัน.21
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.111 พัน.1

วันที่เช็ค : 29 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
76,992.66
36,572.85
240,000.00
247,122.01
47,276.53
100,000.00
54,000.00
50,000.00
105,505.30
150,000.00
211,223.10
10,000.00
356,161.27
140,000.00
126,156.69
40,000.00
200,000.00
64,000.00
119,987.14
145,112.52
30,000.00
28,747.77
37,821.54
100,000.00
196,981.75
120,000.00
201,833.31
94,676.75
24,761.78
105,027.70
285,000.00
67,340.74
8,168.86

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 29082561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

สาขา
ลําทับ
ลําทับ
ยโสธร
บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ศรีย่าน
ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
กระทุ่มแบน
ขอนแก่น
เพชรบุรี
ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 29 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.23 พัน.4
ร.25
ร.29 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.9 พัน.2
รร.การบินทหารบก
รร.ส.สส.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.4
ส.1
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สห.ทบ.
รวม 53 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 29 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
85,384.60
107,853.51
85,497.51
49,877.61
140,000.00
221,028.93
30,000.00
40,000.00
85,000.00
50,000.00
35,000.00
69,000.00
57,000.00
150,000.00
180,000.00
252,921.79
116,766.45
145,000.00
121,344.41
90,000.00
5,932,145.08
7,517,009.13

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 29082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ยงยุทธ อินทร์แก้ว
จ.ส.ท.หญิง นฤษร มีสวนนิล
พ.ต. อดิศยั แสงมาลา
พ.ท.ประยูร สี หะบุตร
ส.อ.สุรศักดิE นนทเกษ
จ.ส.ท.สุทธิพงศ์ บกเกตุ
ส.อ. ธีระยุทธ โสภา
ส.อ.เกษมสันต์ จันทาแพง
ส.ท. จาตุรนต์ ทรช่วย
จ.ส.อ. วินยั พิมพ์ศกั ดิE
จ.ส.อ. อนันต์ กูลสุวรรณ
ส.อ. ฐาปกรณ์ มีมาตร
พ.ต.หญิง สรณี อิ#มฤทธา
จ.ส.อ. สุรมิตร ปรื อปรัง
ร.ต.หญิง รมณ ตันสว่างกุล
จ.ส.อ. ธีระนาถ ทัศนันท์
ส.อ. อนันต์ เครื อภักดี
จ.ส.อ. นําศักดิE แจ่มสุริยา
พล.ต. สมศักดิE ยนจอหอ

วันที#เช็ค : 29 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03037-18
001-100-2004-12554-90
001-100-2004-06709-20
001-100-2004-04302-43
001-100-2006-00389-82
001-100-2010-00259-54
001-100-2013-00562-43
001-100-2013-00684-15
001-100-2015-00393-96
001-100-2004-07012-75
001-100-2004-11612-89
001-100-2013-00432-85
001-100-2007-00461-93
001-100-2004-04186-12
001-100-2016-00566-66
001-100-2004-11641-70
001-100-2016-00423-71
001-100-2004-04816-81
001-100-2004-02032-32

คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ดย.ทบ.
พล.พัฒนา 1
มทบ.11
มทบ.15
ร.15
ร.17 พัน.2
ร.17 พัน.2
ร.17 พัน.2
ร.29
ร.5
ร.8
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.ส.สส.
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 19 ราย

จํานวนเงิน
45,851.35
105,588.67
260,598.44
66,994.50
27,187.92
29,308.10
10,988.78
6,818.09
4,278.82
140,984.34
63,074.92
4,772.28
21,187.33
112,248.53
4,097.20
68,411.31
14,257.88
83,539.34
514,676.25
1,584,864.05

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 29082561
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
พ.ต. สุวฒั ยอดนิล
จ.ส.อ. จีรยุทธ์ เรื อนใหม่
พ.อ.(พิเศษ) ไชยา กลิ#นพยอม
พ.อ.(พิเศษ) วินิจ พัศดุ
พ.ท. สุวรรณ ผุดบัวดง
จ.ส.อ. โอภาส เยาวฤทธิE
จ.ส.อ. สงกรานต์ วงศ์คาํ อินทร์
จ.ส.อ. สามารถ ชาติจะโปะ
จ.ส.อ. อธิศกั ดิE จันทรกุล
จ.ส.อ. พิริยะพงษ์ ศักดิEสถาพร
จ.ส.อ. อําพัน แก้วขาว
จ.ส.ท.หญิง อัญชลี สุขสอาด
จ.ส.อ. ไพศาล ปรี เปรม
จ.ส.อ. ประไพ อินทร์สุวรรณ
ร.ท. วรรณนุชา ทองทรัพย์
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ใจทน
จ.ส.อ. สุชาติ แก้วสกุล
ร.ท. ธัญลักษณ์ วงษ์สุด
ร.อ. กิตติคุณ เฉลิม
จ.ส.อ. สาคร ลาธุลี
จ.ส.อ. สุรศักดิE พลธรรม
ร.ท. สมภพ เป้ าพานิชย์
ร.ท. นิมสั มีทว้ ม
จ.ส.อ. กษิณพนธ์ บัวเงิน
ส.อ. ไชยา รองจัตตุ
จ.ส.อ. ศุภากร ทองไพ
ร.ท. วรวัฒน์ คําเผือก
ร.ต. วีระชัย เนตรขํา
จ.ส.อ. กานต์นิธิ นาคกร
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ ยมพุก
ส.อ. วิศิษฐ์ ซ้ายขวา
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สุขใส
ส.ต. วิเชษฐ์ คําชารี

วันที#เช็ค : 29 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00547-34
001-300-2018-00548-40
001-300-2018-00546-37
001-300-2018-00548-31
001-300-2018-00549-38
001-300-2018-00546-64
001-300-2018-00545-49
001-300-2018-00549-92
001-300-2018-00548-68
001-300-2018-00545-21
001-300-2018-00544-51
001-300-2018-00543-63
001-300-2018-00544-15
001-300-2018-00544-24
001-300-2018-00542-75
001-300-2018-00542-84
001-300-2018-00542-93
001-300-2018-00547-52
001-300-2018-00544-79
001-300-2018-00546-73
001-300-2018-00546-82
001-300-2018-00548-59
001-300-2018-00549-29
001-300-2018-00546-55
001-300-2018-00549-47
001-300-2018-00549-10
001-300-2018-00543-09
001-300-2018-00544-88
001-300-2018-00544-97
001-300-2018-00545-03
001-300-2018-00546-19
001-300-2018-00547-70
001-300-2018-00547-98

กร.ทบ.
กรม ขส.
กส.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.602
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ทน.2
ทภ.4
พธ.ทบ.
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.บ.41
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สห.31
ม.2
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.6 พัน.21
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
76,992.66
36,572.85
240,000.00
247,122.01
47,276.53
100,000.00
54,000.00
50,000.00
105,505.30
150,000.00
211,223.10
10,000.00
66,161.27
290,000.00
50,000.00
40,000.00
50,000.00
126,156.69
40,000.00
200,000.00
64,000.00
145,112.52
119,987.14
30,000.00
28,747.77
37,821.54
100,000.00
120,000.00
52,286.30
24,695.45
120,000.00
201,833.31
94,676.75

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 29082561
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. เฟื# อง คุณากร
พ.ต. เอกรุ จน์ วงษ์เป็ ง
ร.ท. ชํานาญ ไชยแก้ว
จ.ส.อ. จําลอง ดอนดินไทย
จ.ส.อ. ภคพล สุวรรณแย้ม
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรี อินทายศ
จ.ส.อ. ดิษฐพงษ์ นันทะผา
จ.ส.อ. สันติ พินลานทุ่ม
จ.ส.อ. อัมพัน นวลศรี
จ.ส.อ. ชนาเมธ พรมพิลา
จ.ส.อ. ประยูร เห็นชื#อ
ร.อ. ภูสิทธิE รัตนบํารุ ง
ร.อ. สงคราม ชาญสมร
ร.ต. ปรี ชา โพธิEชา
ส.อ. อธิราช แก้วบุญเรื อง
จ.ส.อ. สมบูรณ์ พันล้อม
จ.ส.ท. วิชยั รัตน์ มุสิจินดา
จ.ส.ต. เจษฎา แก้วชื#น
จ.ส.ท. อําพล มีอาํ นาจ
จ.ส.อ. ปรี ดี มะโนปั น
จ.ส.อ. สมสิ น นาห่อม
ส.อ. ธนศักดิE สมีส่อง
จ.ส.อ. ไกรสี ห์ เกิดศักดิE
จ.ส.อ. สมบัติ ศรี ไทย
ร.อ. สรายุทธ์ จันทรประยงค์
พ.ท. วรจักร์ แซงสี นวล
พ.ต. จักรริ นทร์ อินนอก
พ.ต. ยุทธพงษ์ นามปั กษา
จ.ส.อ. พนม ดวงประทุม
จ.ส.อ. โอภาส ศิริกาํ เนิด
จ.ส.อ. ธนเกียรติ ทองย้อย

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00549-65
001-300-2018-00548-22
001-300-2018-00545-76
001-300-2018-00545-85
001-300-2018-00545-94
001-300-2018-00547-25
001-300-2018-00550-07
001-300-2018-00543-36
001-300-2018-00547-16
001-300-2018-00547-43
001-300-2018-00547-61
001-300-2018-00546-46
001-300-2018-00548-13
001-300-2018-00545-58
001-300-2018-00548-86
001-300-2018-00549-01
001-300-2018-00543-72
001-300-2018-00543-18
001-300-2018-00545-12
001-300-2018-00546-91
001-300-2018-00546-00
001-300-2018-00548-04
001-300-2018-00546-28
001-300-2018-00545-30
001-300-2018-00549-83
001-300-2018-00545-67
001-300-2018-00547-89
001-300-2018-00548-77
001-300-2018-00547-07
001-300-2018-00549-56
001-300-2018-00548-95

วันที#เช็ค : 29 ส.ค. 61
หน่วย

มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.111 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.23 พัน.4
ร.25
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.5
ร.9 พัน.2
รร.การบินทหารบก
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.4
ส.1
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ส.พ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 64 ราย
รวมเช็คเลขที# 29082561 83 ราย

จํานวนเงิน
24,761.78
105,027.70
100,000.00
90,000.00
95,000.00
67,340.74
8,168.86
85,384.60
107,853.51
85,497.51
49,877.61
140,000.00
71,028.93
150,000.00
30,000.00
40,000.00
35,000.00
50,000.00
50,000.00
35,000.00
50,000.00
19,000.00
57,000.00
150,000.00
180,000.00
66,905.19
186,016.60
116,766.45
145,000.00
121,344.41
90,000.00
5,932,145.08
7,517,009.13

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 29082561
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 29 ส.ค. 61
หน่วย

รวมสัง# จ่ายทัVงหมด 83 ราย

จํานวนเงิน
7,517,009.13

