หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01112561
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

สาขา
ปัตตานี
สนามเสือป่า
ลพบุรี
พิษณุโลก
คลองปาง
กาญจนบุรี
ทุ่งสง
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
เชียงราย
พิษณุโลก
สนามเป้า
ตาก
นราธิวาส
นราธิวาส
ลําปาง
ปราจีนบุรี
ชุมพร
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.44
ทภ.1
ป.72 พัน.723
พล.ร.4
พล.ร.5
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.13
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.1 รอ.
ร.14 พัน.3
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.17 พัน.2
ร.2 รอ.
ร.25 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
วพม.
ศพม.
สง.สด.จว.อ.บ.
สบ.ทบ.
สพ.ทบ.

วันที่เช็ค : 1 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
18,040.35
469,280.92
175,064.72
111,549.74
386,004.29
62,117.65
716,668.57
114,805.66
152,327.87
502,972.14
273,521.86
18,334.24
321,447.92
101,258.47
95,775.64
27,016.04
427,802.37
46,849.03
26,004.24
544,901.44
66,493.67
274,448.80
9,031.86
320,105.83
548,523.80
65,919.18
109,226.01
166,081.09
86,750.46

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01112561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
รวม 29 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 1 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
6,238,323.86
6,238,323.86

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01112561
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. จิรพงษ์ แก้วเมฆ
พ.ท. เกียรติศกั ดิ@ ทรัพย์มี
ร.อ. วิโรจน์ อารักษ์
ร.ต. อํานาจ เอกทัศน์
ส.ท. ยุรนันท์ เถื#อนพรม
จ.ส.อ. วัทธิกร โท้เพชร
พ.ท. ประสิ ทธิ@ ไชยศรี
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ@ ทับฤทธิ@
จ.ส.อ. ประพันธ์ ไชยะ
จ.ส.อ. สวาสดิ@ ไหลหาโคตร
จ.ส.อ. บัญญัติ ศิริธาร
จ.ส.อ. สมศักดิ@ หนูเจริ ญ
พ.ต. อธิศนันท์ ท่ากระเบา
ร.ท. ประสงค์ ลีพดุ
ร.ต. บุญเทียม แก้วทุ่งมน
จ.ส.อ. กุลเศรษฐ์ ศรี นาค(อ.)
พ.อ. กฤศ ณรงค์แสง
จ.ส.อ. เหรี ยญชัย เพียตุ
พ.ท. ทวีศกั ดิ@ ยาวิชยั
พ.ท. มนพ อินทร์สุข
จ.ส.อ. บรรจง ศรี ราชา
ส.อ. สุรเดช ฉลาดธัญญกิจ
ส.ท. นพดล อริ นทร์
จ.ส.อ. พรศักดิ@ หงษ์นอ้ ย
จ.ส.อ. สุรพล ชุษณานันท์
จ.ส.ต. ศุภชัย ภูใบบัง
ส.อ.วิทวัส ราชกิจ
พ.อ. จิรสิ ทธิ@ จันทรมี
จ.ส.อ. ธราวิน คงแก้ว
จ.ส.อ. สมจิต สุขละเอียด
จ.ส.อ. ไพยันต์ แก้วประสิ ทธิ@
จ.ส.อ. สมชาย ผ่องถวิล
จ.ส.ต. ทรงกลด อนันต์

วันที#เช็ค : 1 พ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00629-25
001-100-2004-11943-75
001-100-2004-03918-10
001-100-2004-09731-73
001-100-2016-00324-08
001-100-2004-12059-54
001-100-2004-08446-40
001-100-2004-09415-90
001-100-2004-03072-28
001-100-2004-06208-19
001-100-2004-06705-40
001-100-2004-11666-28
001-100-2004-12975-39
001-100-2004-04646-66
001-100-2004-09488-94
001-100-2004-09179-82
001-100-2004-07622-30
001-100-2004-11940-56
001-100-2004-11442-46
001-100-2004-00584-74
001-100-2004-03250-48
001-100-2011-00215-22
001-100-2013-00354-62
001-100-2005-00306-62
001-100-2007-00325-07
001-100-2006-00378-68
001-100-2015-00244-46
001-100-2004-12310-47
001-100-2007-00316-32
001-100-2004-00808-17
001-100-2004-11891-60
001-100-2004-13030-43
001-100-2008-00136-99

กรม ทพ.44
ทภ.1
ทภ.1
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
พล.ร.4
พล.ร.5
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.16 พล.ร.5
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.13
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.1 รอ.
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.2
ร.17 พัน.2
ร.2 รอ.
ร.25 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.9 พัน.1

จํานวนเงิน
18,040.35
154,056.53
315,224.39
172,237.24
2,827.48
111,549.74
386,004.29
62,117.65
97,659.31
189,674.08
381,862.40
47,472.78
114,805.66
502,972.14
141,418.45
10,909.42
273,521.86
18,334.24
321,447.92
101,258.47
95,775.64
24,989.17
2,026.87
71,772.68
356,029.69
46,849.03
26,004.24
544,901.44
66,493.67
55,559.48
142,554.26
76,335.06
9,031.86

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01112561
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

ร.ท. กวินทร์ แก้วกัลยา
พ.อ.หญิง แสงแข ชํานาญวนกิจ
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ผศ. ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ
จ.ส.อ.สุรเดช โหมดห่วง
พ.ท. อนุชา จันทะนาม
ร.อ. สมภพ ศิลปสมบูรณ์
จ.ส.อ.คมสัน เพ็ชรแก้ว

001-100-2004-04445-74
001-100-2004-05681-57
001-100-2004-12462-89
001-100-2004-08511-63
001-100-2004-03815-30
001-100-2004-04328-52
001-100-2004-11597-89

วันที#เช็ค : 1 พ.ย. 61
หน่วย

รพศ.4 พัน.2
วพม.
วพม.
ศพม.
สง.สด.จว.อ.บ.
สบ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 40 ราย
รวมเช็คเลขที# 01112561 40 ราย
รวมสัง# จ่ายทัQงหมด 40 ราย

จํานวนเงิน
320,105.83
138,276.36
410,247.44
65,919.18
109,226.01
166,081.09
86,750.46
6,238,323.86
6,238,323.86
6,238,323.86

