หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496611
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

สาขา
ราชบุรี
พญาไท
ปราจีนบุรี
อุดรธานี
อุดรธานี
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 11 ก.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กช.
พบ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
มทบ.24
ร.13
รพ.ค่ายอดิศร
รวม 6 หน่วย

วันที่เช็ค : 11 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
1,041,442.86
59,263.79
9,505.10
11,437.94
93,246.80
4,131.62
1,219,028.11

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496611
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
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
เพชรบูรณ์
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ปราจีนบุรี
น่าน
สนามเป้า
กาญจนบุรี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
เตาปูน
ปราณบุรี
ปัตตานี
พังงา
ลําพูน
สกลนคร
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 11 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ขว.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.4 พล.ร.4
ทภ.4
ป.21 พัน.30
ป.6 พัน.16
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บ.41
พัน.พัฒนา 3
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.31
ม.2
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.อานันทมหิดล
รร.ขส.ขส.ทบ.
ศร.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.น.
สลก.ทบ.

วันที่เช็ค : 11 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
140,524.94
52,591.89
100,000.00
129,321.57
485,361.90
253,000.00
100,000.00
146,000.00
47,264.47
70,000.00
136,188.81
19,279.09
127,249.46
199,000.00
120,000.00
280,000.00
130,000.00
98,000.00
13,000.00
86,315.74
32,000.00
39,548.52
86,465.17
12,334.15
263,589.39
33,681.68
200,000.00
40,000.00
110,000.00
175,690.39
165,212.76
40,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496611
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 11 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 32 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 11 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
3,931,619.93
5,150,648.04

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 11 ก.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52496611
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื#อบัญชี
พล.ท. วัจน์พฒั น์ เฟื# องฟู
พ.อ. พิเชษฐ์ โต๊ะเด็น
ร.ต. ถนอม อินทรบุตร
ร.ท.หญิง ประกายดาว ศรี เงิน
ร.ท. ณัฐพร ยานวารี
จ.ส.ต. วิษณุกร สายโสธร
จ.ส.อ.สุรชาติ จันทร์นวล
จ.ส.ท. ธีระชัย สิ งหาพรม
ร.ต.หญิง ณัฐนิชา เนตรสกุล

วันที#เช็ค : 11 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06745-19
001-100-2004-04796-86
001-100-2004-03366-28
001-100-2013-00560-49
001-100-2013-00193-67
001-100-2013-00148-03
001-100-2004-07688-45
001-100-2010-00371-35
001-100-2016-00613-49

กช.
กช.
กช.
พบ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
มทบ.24
ร.13
ร.13
รพ.ค่ายอดิศร
รวม เงินอทบ.ฝาก 9 ราย

จํานวนเงิน
735,363.93
247,405.30
58,673.63
59,263.79
9,505.10
11,437.94
65,910.71
27,336.09
4,131.62
1,219,028.11

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 11 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496611
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. กิตติกลุ ประพันธ์ศิริ
จ.ส.อ. แสน แย้มยล
จ.ส.อ. นัทสิ ทธิJ วรรณสิ ทธิJ
จ.ส.อ. วีระเดช ชาวไชยา
จ.ส.อ. วิวฒั น์ พึ#งใจ
ร.ท. ฐิติวฒั น์ ทวีจนั ทร์
จ.ส.อ. วรายุทธ รัตนประทีป
จ.ส.อ. จํานงค์ เข็มสุวรรณ์
จ.ส.ท. อนุรักษ์ อนันทะยะ
ร.ท. สมศักดิJ ชุ่มโชติ
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ สี ดาเพ็ง
จ.ส.อ. ประวิทย์ เอืOอฐานะดิษฐ์
จ.ส.อ. สุริยะ คงต๊ะ
จ.ส.อ. สุทธิพนั ธ์ โคตรนาแพง
ร.อ. สุเทพ ศรี นาราง
ส.อ. ไกรวิทย์ กิ#งแก้ว
ร.อ. บรรจง ทองแผ่น
ร.ท. วุฒิพงษ์ กันเม่น
จ.ส.อ. วันชัย อิ#มบู่
ร.ท. ประวิทย์ ประสาทเวช
พ.ท. อนุสรณ์ ปิ# นทอง
จ.ส.อ. วันชัย สบายวัน
จ.ส.ท. คําพันธ์ มหาชัย
ส.ท. สุชาติ สายน้อย
จ.ส.อ. วรวุฒิ งามสุข
จ.ส.อ. คมสันต์ จัดสนาม
ส.อ. สุรชาติ ชยานนท์
จ.ส.อ. ธีรศักดิJ แสงทอง
ส.อ. ธนศักดิJ มีเพียร
จ.ส.อ. เจษฎา กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. พืชมงคล ทองแก้ว
จ.ส.อ. นิกร พ่วงน้อย
ส.อ.หญิง พิมลภา ศุภรัตน์โยธิน

วันที#เช็ค : 11 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00426-05
001-300-2018-00426-14
001-300-2018-00422-52
001-300-2018-00424-83
001-300-2018-00425-35
001-300-2018-00425-17
001-300-2018-00424-10
001-300-2018-00425-26
001-300-2018-00425-53
001-300-2018-00422-34
001-300-2018-00424-74
001-300-2018-00424-01
001-300-2018-00424-65
001-300-2018-00423-59
001-300-2018-00425-08
001-300-2018-00424-92
001-300-2018-00423-86
001-300-2018-00424-38
001-300-2018-00422-61
001-300-2018-00425-80
001-300-2018-00424-47
001-300-2018-00423-31
001-300-2018-00423-40
001-300-2018-00423-13
001-300-2018-00424-29
001-300-2018-00423-95
001-300-2018-00423-22
001-300-2018-00425-62
001-300-2018-00424-56
001-300-2018-00422-70
001-300-2018-00422-89
001-300-2018-00423-04
001-300-2018-00422-98

ขว.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ทภ.4
ป.21 พัน.30
ป.6 พัน.16
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บ.41
พัน.พัฒนา 3
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.31
ม.2
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.19
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.3 พัน.2
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล

จํานวนเงิน
140,524.94
52,591.89
100,000.00
69,321.57
60,000.00
120,000.00
199,899.34
135,462.56
30,000.00
253,000.00
100,000.00
146,000.00
47,264.47
70,000.00
136,188.81
19,279.09
127,249.46
199,000.00
120,000.00
280,000.00
130,000.00
70,000.00
28,000.00
13,000.00
86,315.74
39,548.52
32,000.00
86,465.17
12,334.15
50,000.00
110,000.00
81,821.04
21,768.35

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 11 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496611
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญชู ฤกษ์สาํ ราญ
พ.ท. สมพร สร้อยสิ งห์คาํ
ร.ท. วุฒิชยั เวชยันต์วาณิ ชชัย
ส.อ. พิศาล เลาหะกุลไพศาล
ร.อ. วรรธนะ ชนะจน
จ.ส.อ. นิกร ซอนสุข
ร.ต. สรวิชญ์ ผันดอน
จ.ส.อ. รัฐสรรค์ พรหมนิ#ม

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00422-16
001-300-2018-00423-77
001-300-2018-00422-43
001-300-2018-00425-71
001-300-2018-00425-44
001-300-2018-00425-99
001-300-2018-00422-25
001-300-2018-00423-68

วันที#เช็ค : 11 ก.ค. 61
หน่วย

รร.ขส.ขส.ทบ.
ศร.
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ส.น.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 41 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496611 50 ราย
รวมสัง# จ่ายทัOงหมด 50 ราย

จํานวนเงิน
33,681.68
200,000.00
40,000.00
110,000.00
20,579.92
155,110.47
165,212.76
40,000.00
3,931,619.93
5,150,648.04
5,150,648.04

