หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
ลพบุรี
ศรีย่าน
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พนัสนิคม
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปัตตานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม บ.
ขกท.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.2
บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
มทบ.21
ร.153 พัน.1
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
สง.สด.จว.พ.ช.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 7 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
7,063.57
110,079.75
36,299.76
46,460.88
125,594.81
80,080.04
3,921.76
447,618.45
7,121.69
32,221.93
7,861.79
904,324.43

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07082561
ลําดับ
1

สาขา
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
บ.มทบ.13
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 7 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
12,896.00
12,896.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขา
ระนอง
กาญจนบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
ลพบุรี
พะเยา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เพชรบุรี
เชียงใหม่
ยะลา
ขอนแก่น
สุรินทร์
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ลําปาง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.49
กสษ.1 กส.ทบ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ทภ.2
ป.21
ป.4
ป.72 พัน.722
ป.พัน.17 พล.ร.7
พัน.ซบร.บ.ทบ.
มทบ.15
มทบ.33
ร.152 พัน.2
ร.8
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รร.ร.ศร.
ศสร.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ล.ป.
รวม 18 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 7 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
54,061.03
107,912.62
248,000.00
55,266.95
100,000.00
170,000.00
215,078.17
332,000.00
43,082.51
117,872.64
78,436.18
155,000.00
617,646.08
42,070.94
28,000.00
89,000.00
151,185.01
17,000.00
2,621,612.13
3,538,832.56

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 07082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื#อบัญชี
ร.ท. ยุทธนา จันทนราช
ส.อ. ชัยพร สี ชุมพล
จ.ส.ท. เกรี ยงศักดิ? กระต่ายทอง
จ.ส.อ.ไชยา เจริ ญผล
จ.ส.อ. ภราดร ภูมิภาค
ส.ท. สิ ทธิพล วุฒิวรการ
พ.ท.ปรเมษฐ์ เวียงวงษ์
พ.อ. โศภิษฐ์ ทองขาม
จ.ส.อ. สราวุฒิ แววคุม้
จ.ส.อ. อารี ย ์ สกลรัตน์
ส.อ.ดลณพัฒน์ สิ ริอรรถนันทน์
ส.อ. สมยศ เคนประคอง
ส.อ. สัจจา หงษ์มณี

วันที#เช็ค : 7 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12696-42
001-100-2004-00809-87
001-100-2005-00279-32
001-100-2004-05216-42
001-100-2007-00454-40
001-100-2014-00049-48
001-100-2004-01121-25
001-100-2013-00007-12
001-100-2004-04909-53
001-100-2004-11491-62
001-100-2008-00335-23
001-100-2004-13210-30
001-100-2010-00375-97

กรม บ.
ขกท.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.2
บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
มทบ.21
ร.153 พัน.1
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
สง.สด.จว.พ.ช.
รวม เงินอทบ.ฝาก 13 ราย

จํานวนเงิน
7,063.57
110,079.75
36,299.76
23,299.81
11,032.94
12,128.13
125,594.81
80,080.04
3,921.76
447,618.45
7,121.69
32,221.93
7,861.79
904,324.43

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 07082561
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.ท. กัณญ์อาณัณท์ เรื อนเพ็ชอาณัณ

วันที#เช็ค : 7 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00451-73

บ.มทบ.13
รวม เงินฝากเกิน 1 ราย

จํานวนเงิน
12,896.00
12,896.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 07082561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ธงชัย วันเพ็ญ
ร.ต. สําราญ รอดปอน
จ.ส.อ. วิชิต เอี#ยมทอง
จ.ส.อ. ศักดา ศรัณย์พิชิตศึก
จ.ส.อ. ดํารงค์ พูลพัก
จ.ส.อ. พณุรักษ์ ปาญชนะ
จ.ส.อ. ธนันชัย บัวชุม
จ.ส.อ. สุขวัฒน์ ประทุมวงศ์
ส.อ. โยธิน พงษ์สุวรรณ
พ.ต. อาทิตย์ วิเชียรศรี
พ.ต. พรชัย อยูน่ #ิม
ร.ต. สํารวย ฉิ มบรรเทิง
ร.ต. สุรศักดิ? ยะพรม
จ.ส.อ. พรณรงค์ ต่วนชะเอม
ส.อ. ธรรมรัตน์ มะสี โย
พ.อ.หญิง ทิพวรรณ ศรัทธาธรรม
จ.ส.อ. พันธ์ศกั ดิ? สันติธรรม
จ.ส.ท. มนตรี ปะสุตงั
ร.ท. พิชยั ยุทธ อินทร์จนั ทร์
จ.ส.อ. ชํานาญ กองศรี
จ.ส.อ. นพดล สอนเอี#ยม
จ.ส.อ. อาทิตย์ ทิพยธร
จ.ส.ต. พุทธา บูระพิน
ร.ท. วัชรพล นามวงศ์
จ.ส.ต. ณัฐดนัย พูลสวัสดิ?
จ.ส.อ. โกศล ทองบุตรดี
พ.ต. วิรัตน์ พงษ์นุช
ส.ท. ธนวรรฒณ์ บทไธสง

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00486-63
001-300-2018-00487-51
001-300-2018-00487-60
001-300-2018-00487-79
001-300-2018-00487-06
001-300-2018-00487-97
001-300-2018-00488-12
001-300-2018-00488-21
001-300-2018-00486-36
001-300-2018-00487-33
001-300-2018-00487-24
001-300-2018-00487-88
001-300-2018-00488-30
001-300-2018-00488-49
001-300-2018-00486-45
001-300-2018-00487-42
001-300-2018-00486-90
001-300-2018-00487-15
001-300-2018-00485-66
001-300-2018-00485-75
001-300-2018-00485-84
001-300-2018-00485-93
001-300-2018-00486-09
001-300-2018-00486-72
001-300-2018-00486-54
001-300-2018-00486-18
001-300-2018-00488-03
001-300-2018-00486-81

วันที#เช็ค : 7 ส.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.49
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ทภ.2
ป.21
ป.4
ป.72 พัน.722
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
พัน.ซบร.บ.ทบ.
มทบ.15
มทบ.33
ร.152 พัน.2
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รร.ร.ศร.
ศสร.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ล.ป.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 28 ราย
รวมเช็คเลขที# 07082561 42 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 42 ราย

จํานวนเงิน
54,061.03
32,863.96
34,582.66
40,466.00
60,000.00
40,000.00
90,000.00
58,000.00
55,266.95
100,000.00
170,000.00
215,078.17
250,000.00
82,000.00
43,082.51
117,872.64
78,436.18
155,000.00
200,000.00
150,000.00
70,372.52
106,273.56
91,000.00
42,070.94
28,000.00
89,000.00
151,185.01
17,000.00
2,621,612.13
3,538,832.56
3,538,832.56

