หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07022562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาขา
นาสาร
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
งามวงศ์วาน
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
สนามเป้า
สํานักราชดําเนิน
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เชียงราย
สํานักราชดําเนิน
ศรีย่าน
ยโสธร
สุรินทร์
สุรินทร์
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
สกลนคร
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ก.พ. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.45
ช.พัน.3 พล.ร.3
ปตอ.2 พัน.2
พธ.ทบ.
พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.1
ม.1 พัน.1 รอ.
มทบ.11
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.16 พัน.2
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.8
ร.9 พัน.3
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สลก.ทบ.
รวม 21 หน่วย

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 62
จํานวนเงิน
19,098.63
134,584.16
92,549.83
689,542.15
3,704.38
69,859.21
82,547.25
78,339.32
13,159.59
44,157.67
734,462.12
409,529.12
770,476.71
1,094,328.09
6,802.65
336,398.17
1,194,245.24
36,295.87
124,476.55
43,198.08
1,420,709.63
7,398,464.42

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07022562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พะเยา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ก.พ. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ช.3
ช.3 พัน.302
ทน.3
บ.จทบ.พ.ล.
ป.4
ป.4 พัน.104
พล.พัฒนา 3
พล.ร.4
พัน.สร.4
พัน.สห.31
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.4 พัน.3
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพศ.4 พัน.2
ร้อย ลว.ไกลที่ 4
ศปภอ.ทบ.3
ส.พัน.4 พล.ร.4
รวม 19 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 62
จํานวนเงิน
3,307.00
3,248.00
9,340.00
1,628.00
3,666.00
10,977.00
2,293.00
3,104.00
9,649.00
5,854.00
4,930.00
56,055.07
4,222.00
500.00
3,074.00
7,435.00
5,865.00
12,514.00
2,200.00
149,861.07
7,548,325.49

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ก.พ. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 07022562
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

ชื#อบัญชี
ส.อ. สัญญา ทนงาน
จ.ส.อ. มงคล พุทธชาติ
ร.ท. โกศล ดีสุทธิC
ร.ท. ไกรสร แสงหิ รัญ
พ.อ.หญิง พัชรี ศุกระศร
ร.ต. เอกราช จันทร์ขนั ตี
ร.ต. จรัญ โตม่วย
ร.อ. วินยั พลอยนุช
ร.ท. ภัทรชัย คุนุไทย
ร.ต. นวพล แย้มภิรมย์ศรี
ส.อ.นิรุต สาระอาวาส
ร.ต. สุพนั ธ์ จันทร์คาํ
ร.ต. อนุรักษ์ ปิ นตา
พ.ต. สุวนั ชัย ยิง# ขยัน
ร.ท. สํารวย จันทร์ผดุ ผ่อง
ร.ท. ชํานาญ จําเนียรพล
ร.ท. ประดิษฐ์ นาคครุ ฑ
ร.ท. มาวิน อามาตร์
จ.ส.อ. ฉลอง จันทร์สว่าง
ร.ท. พงษ์ศกั ดิC ทรงรัมย์
ร.ท. พันศักดิC โอชา
ร.ต. วิลาศ ทองร่ อน
ส.อ. คําภีร์ สายสิ ม
พ.ต. บุญเริ ง จวนชัยภูมิ
ร.ท. สุขวัฒน์ เสน่หา
ร.ท. วิจิตร อินทรกําแหง
ร.ท. ประหยัด คํางาม
จ.ส.อ.มินทร์ ศรี ผาย
ส.อ. ภูวดล อิ#นคํา
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ปั ญญาประชุม
ส.อ. พีรพงษ์ ซิวตาวงศ์
พล.อ. รังสรรค์ ฤทธิCประเสริ ฐ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 7 ก.พ. 62
หน่วย

001-100-2013-00527-60
กรม ทพ.45
001-100-2004-13017-99
ช.พัน.3 พล.ร.3
001-100-2004-01965-43
ปตอ.2 พัน.2
001-100-2004-06168-98
ปตอ.2 พัน.2
001-100-2004-09532-49
พธ.ทบ.
001-100-2017-00484-62
พล.ร.2 รอ.
001-100-2004-00977-65
พัน.สร.1
001-100-2004-03599-66
ม.1 พัน.1 รอ.
001-100-2004-07413-89
มทบ.11
001-100-2017-00390-93
มทบ.23
001-100-2004-13191-50
มทบ.23
001-100-2004-01320-86
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
001-100-2004-08105-55
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
001-100-2004-08996-86
ยศ.ทบ.
001-100-2004-03578-89
ยศ.ทบ.
001-100-2004-08041-65
ยศ.ทบ.
001-100-2004-01263-86
ร.1 พัน.3 รอ.
001-100-2004-06305-42
ร.16 พัน.2
001-100-2004-04170-39
ร.16 พัน.2
001-100-2004-05452-17
ร.23 พัน.3
001-100-2004-10880-29
ร.23 พัน.3
001-100-2004-10139-82
ร.23 พัน.3
001-100-2011-00426-04
ร.23 พัน.3
001-100-2004-12181-61
ร.8
001-100-2004-01693-81
ร.8
001-100-2004-07925-87
ร.8
001-100-2004-09000-52
ร.8
001-100-2004-07819-16
ร.8
001-100-2005-00311-20
ร.9 พัน.3
001-100-2004-07509-52
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
001-100-2013-00641-27 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-100-2004-05056-17
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 32 ราย

จํานวนเงิน
19,098.63
134,584.16
55,297.28
37,252.55
689,542.15
3,704.38
69,859.21
82,547.25
78,339.32
13,159.59
44,157.67
70,489.03
663,973.09
187,713.71
42,883.64
178,931.77
770,476.71
59,016.65
1,035,311.44
90,342.25
91,448.31
154,607.61
6,802.65
94,414.37
788,230.77
119,059.35
79,621.16
112,919.59
36,295.87
124,476.55
43,198.08
1,420,709.63
7,398,464.42

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ก.พ. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07022562
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. อุทิศ สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. ศราวุธ โทนแจ้ง
จ.ส.อ. ธลัช เส็งหะพันธ์
จ.ส.อ. บุญส่ง บุญชัชวาลย์วงศ์
จ.ส.อ. ศุภกิจ มิตรเอม
จ.ส.ต. พลรบ พรมแดน
ส.อ.หญิง กุลธิดา คําแย้ม
ร.ท. บุญฤทธิC แสนโพธิC
ร.ต. ไมตรี ศรี เจริ ญ
จ.ส.อ. รักษ์ศกั ดิC บู่อินทร์
ร.ต. อาสนะ แป้ นเมือง
จ.ส.อ. วรวัฒน์ เทศประทีป
จ.ส.อ. มนตรี สําลี
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิC สงสังข์
ส.อ. พร้อมรบ นุ่มอิ#ม
จ.ส.อ. สถาพร พัฒนพรหม
ร.ต. ธนบดี มีทว้ ม
ร.ต. พงษ์พิษณุ จันทรมณี
ร.อ. ขจรศักดิC อินทเนตร
จ.ส.อ. วีระศักดิC รักษ์ชน
ส.อ. ธนวัฒน์ หรุ่ นสมบูรณ์
ส.ท. วิศรุ ต ธูปทอง
พ.ท. อภิวฒั น์ พันธ์ขาม
จ.ส.ต. จิระพงษ์ วงค์คาํ
ส.ท. ธนกร โพธิCสาน
ร.ต. จักรกฤษ ปิ นตาแจ่ม
จ.ส.ต. ธีรพงษ์ มงคลพันธ์
ส.ท. สันติ นิลคง
พ.อ. รุ่ งโรจน์ ใจนํTา
พ.ต. พนม ดิษฐสาคร
ร.ท. ชิตณรงค์ จันทร์รักษ์
ร.ต. รัตนะ อยูน่ #ิม
จ.ส.อ. พลภัทร อินทร์แสง

วันที#เช็ค : 7 ก.พ. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00215-36
001-101-2011-00204-07
001-101-2006-01073-24
001-101-2016-00018-32
001-101-2016-00329-20
001-101-2015-00119-64
001-101-2019-00038-46
001-101-2004-00425-15
001-101-2011-00418-80
001-101-2019-00039-98
001-101-2006-00161-92
001-101-2014-00026-57
001-101-2014-00072-72
001-101-2015-00120-33
001-101-2014-00025-87
001-101-2004-00424-18
001-101-2008-00393-59
001-101-2006-00649-13
001-101-2019-00040-12
001-101-2011-00247-86
001-101-2016-00326-29
001-101-2019-00040-21
001-101-2019-00037-30
001-101-2015-00105-67
001-101-2005-01233-32
001-101-2019-00036-33
001-101-2019-00036-42
001-101-2019-00036-24
001-101-2010-00589-79
001-101-2004-00423-84
001-101-2011-00163-07
001-101-2005-01106-93
001-101-2005-00752-39

ช.3
ช.3
ช.3 พัน.302
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
บ.จทบ.พ.ล.
ป.4
ป.4
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
พล.พัฒนา 3
พล.ร.4
พล.ร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สร.4
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.พัน.9 พล.ร.4
ม.พัน.9 พล.ร.4
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

จํานวนเงิน
1,396.00
1,911.00
3,248.00
3,821.00
1,373.00
2,102.00
2,044.00
1,628.00
1,373.00
2,293.00
3,095.00
908.00
3,152.00
1,911.00
1,911.00
2,293.00
2,904.00
200.00
2,006.00
3,821.00
1,911.00
1,911.00
600.00
2,675.00
2,579.00
2,484.00
535.00
1,911.00
9,551.00
4,336.00
6,444.00
5,540.00
3,152.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ก.พ. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07022562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ทรัพย์ธานิท์ เหมือนมี
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC มิคะนุช
จ.ส.อ. เกืTอกูล พุม่ อินทร์
จ.ส.อ. อริ ยธ์ ชั วงศ์สดิษฐ์
จ.ส.อ. ไชยา ชัยยาเจริ ญ
จ.ส.ต. นักรบ นุชรุ่ งเรื อง
ส.อ. อรุ ณ วิชฉิ มพาลี
จ.ส.ต. อภิชาติ เทศกาล
ส.อ. ปฐมพงษ์ พรมชา
ส.ต. สมเจตน์ น้อยโต
จ.ส.อ. เสริ มพล นันทศรี
จ.ส.อ. สมหวัง คล้ายสกุล
ร.ต. ทรงยศ มะม่อม
จ.ส.อ. อนุรักษ์ รักษ์ชน
ร.ต. ธวัชชัย รัตนประสงค์
จ.ส.ต. เอกชัย เข็มวิชยั
ร.ต. นิวฒั น์ หมวกเครื อ
จ.ส.อ. สุเทพ ไกรสร
จ.ส.ท. คมกริ ช ศิลาเลิศ
จ.ส.อ. ราชภูมิ พงษ์พกุ
จ.ส.อ. ยงยุทธ ทิพย์รัตน์
ส.อ. ทวีชยั ร่ วนลอย
จ.ส.อ. วีระชัย อินต๊ะนัย
ส.อ. สุเมธ โพธิCศรี
ส.อ. ประจักษ์ เพ็งเนียม
ส.อ. วีระศักดิC รักเหล่า

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 7 ก.พ. 62
หน่วย

001-101-2005-00819-93
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2006-00958-25
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2008-00399-60
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2008-00399-79
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2011-00371-42
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2005-00092-72
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2006-01071-57
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2007-00602-44
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2019-00040-30
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2013-00282-67
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
001-101-2005-00287-18 มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
001-101-2019-00039-89
ร.4 พัน.3
001-101-2018-00274-58 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-101-2019-00038-64 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-101-2009-00037-97
รพศ.4 พัน.2
001-101-2019-00036-79
รพศ.4 พัน.2
001-101-2006-01002-97
ร้อย ลว.ไกลที# 4
001-101-2006-01072-36
ร้อย ลว.ไกลที# 4
001-101-2005-01048-78
ศปภอ.ทบ.3
001-101-2010-00153-81
ศปภอ.ทบ.3
001-101-2016-00001-70
ศปภอ.ทบ.3
001-101-2019-00037-76
ศปภอ.ทบ.3
001-101-2019-00037-58
ส.พัน.4 พล.ร.4
001-101-2014-00023-56
ส.พัน.4 พล.ร.4
001-101-2015-00290-15
ส.พัน.4 พล.ร.4
001-101-2019-00037-67
ส.พัน.4 พล.ร.4
รวม เงินฝากเกิน 59 ราย
รวมเช็คเลขที# 07022562 91 ราย
รวมสัง# จ่ายทัTงหมด 91 ราย

จํานวนเงิน
3,343.00
5,731.00
1,911.00
666.07
1,911.00
4,298.00
3,439.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
4,222.00
500.00
1,163.00
1,911.00
4,187.00
3,248.00
1,911.00
3,954.00
3,802.00
3,209.00
3,592.00
1,911.00
500.00
300.00
1,000.00
400.00
149,861.07
7,548,325.49
7,548,325.49

