หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234568
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขา
ลพบุรี
สํานักราชดําเนิน
เชียงใหม่
พิษณุโลก
พัทลุง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
พัน.บ.2
มทบ.11
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
สง.สด.จว.พ.ท.
รวม 5 หน่วย

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
384,296.97
74,283.40
151,702.97
96,318.64
383,509.09
1,090,111.07

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234568
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
เทิง
นครปฐม
เตาปูน
พยุหะคีรี
ราชบุรี
สนามเสือป่า
เตาปูน
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
ชุมพร
ย่อยบางบัว
ยะลา
ยโสธร
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กองบัญชาการกองทัพบก
ปทุมธานี
นครปฐม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เลย
อยุธยา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.31
กส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ทภ.1
ปตอ.2 พัน.4
พล.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 2
ม.2 พัน.7
ม.3
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.152 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.6
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.อ.ย.

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
70,000.00
160,000.00
90,000.00
97,328.21
147,000.00
55,357.27
60,000.00
96,000.00
56,153.87
100,000.00
55,000.00
29,013.54
56,115.27
41,185.29
100,000.00
108,534.64
110,000.00
378,406.63
76,000.00
45,554.79
96,000.00
55,313.44
207,000.00
52,000.00
113,648.80
400,000.00
269,944.32
50,000.00
237,157.63

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 49234568
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 18 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 29 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 18 ธ.ค. 60
จํานวนเงิน
3,412,713.70
4,502,824.77

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 49234568
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุเทพ แสวงมิ<ม
ส.อ. ยุทธศิลป์ สิ นวิเศษ
พ.อ. ดํารงค์ โกนสัก
พ.อ. ไพฑูรย์ นวลนิ#มเอี#ยม
พ.อ. สุพจน์ มากแก้ว

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12428-67
001-100-2004-05934-54
001-100-2004-07183-81
001-100-2004-08293-59
001-100-2004-01469-55

พัน.บ.2
มทบ.11
มทบ.33
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
สง.สด.จว.พ.ท.
รวม เงินอทบ.ฝาก 5 ราย

จํานวนเงิน
384,296.97
74,283.40
151,702.97
96,318.64
383,509.09
1,090,111.07

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234568
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. พานิช หอมนาน
พ.ท. จิตติ จันทรรัตน์
จ.ส.อ. วัฒนา สิ ทธิอกั ษร
จ.ส.อ. พงศ์พิสิษฐ์ ชาวโพธิLสระ
จ.ส.อ. ยอดเพชร เชื<อปรางค์
จ.ส.อ. สัจจา แก้วก่า
จ.ส.อ. สมนึก ยันต์เจริ ญ
จ.ส.อ. ไพฑูร มุสิราช
จ.ส.อ. ศรชัย จันทปั ญญา
ร.ต. ฉัตรชัย ไทยใหญ่
จ.ส.อ. สุชาติ จุติตรี
จ.ส.ท. วรพงษ์ จําปาแดง
จ.ส.อ. ฉัตรนาวี ศรี ขน
พ.ท.หญิง จันทร์ทิรา ชูศกั ดิL
จ.ส.อ. เฉลิมชัย รวมผักแว่น
ส.อ. กิตติ ศรี สมบูรณ์
ส.อ. สุพร จันทร์ลีเล็ด
จ.ส.อ. เชวงศักดิL แก้วอนันต์
จ.ส.อ. กฤษติพงษ์ บุญมี
จ.ส.อ. พิพิตร ชื#นชม
จ.ส.อ. ประสาน เหลาทอง
ส.อ. สุวทิ สายมณี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิL วังชนะ
จ.ส.อ. ประครอง สี นวนจันทร์
พ.ท.หญิง ณัฐพร รัตนาจารย์
จ.ส.อ. ประสาท จันทร์อ่อน
จ.ส.อ. สิ ปปกร ชูสาย
จ.ส.อ.หญิง ละมัย ใหมทอง
พ.ท. จีราวัฒน์ เกียรติกลุ พิมล
จ.ส.อ. วิสูตร เกษมสถาพร
พ.ต. เกษม ทองม่วง
ร.อ. สมบูรณ์ จันทร์เที#ยง
จ.ส.อ. ชูชาติ เสนาอุดร

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 60

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2017-01351-37
001-300-2017-01349-25
001-300-2017-01349-16
001-300-2017-01347-76
001-300-2017-01347-03
001-300-2017-01349-52
001-300-2017-01349-61
001-300-2017-01349-07
001-300-2017-01351-46
001-300-2017-01351-00
001-300-2017-01350-21
001-300-2017-01349-34
001-300-2017-01347-21
001-300-2017-01350-76
001-300-2017-01346-97
001-300-2017-01348-64
001-300-2017-01349-43
001-300-2017-01348-46
001-300-2017-01350-94
001-300-2017-01351-28
001-300-2017-01351-73
001-300-2017-01347-12
001-300-2017-01346-60
001-300-2017-01351-64
001-300-2017-01351-91
001-300-2017-01350-49
001-300-2017-01352-07
001-300-2017-01350-58
001-300-2017-01350-85
001-300-2017-01350-67
001-300-2017-01351-82
001-300-2017-01351-55
001-300-2017-01349-89

กรม ทพ.31
กส.ทบ.
กส.ทบ.
ขส.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ทภ.1
ปตอ.2 พัน.4
พล.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 2
ม.2 พัน.7
ม.3
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.152 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.6
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กง.กง.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.ล.ย.

จํานวนเงิน
70,000.00
100,000.00
60,000.00
90,000.00
97,328.21
47,000.00
100,000.00
55,357.27
60,000.00
96,000.00
56,153.87
100,000.00
55,000.00
29,013.54
56,115.27
41,185.29
100,000.00
108,534.64
110,000.00
64,257.32
314,149.31
76,000.00
45,554.79
96,000.00
145,000.00
30,313.44
62,000.00
25,000.00
52,000.00
113,648.80
400,000.00
269,944.32
50,000.00

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 18 ธ.ค. 60
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 49234568
ลําดับ
34

ชื#อบัญชี
ร.อ. สวัสดิL แจ่มเจริ ญ

เลขที#บญั ชี
001-300-2017-01351-19

วันที#เช็ค : 18 ธ.ค. 60
หน่วย

สง.สด.จว.อ.ย.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 34 ราย
รวมเช็คเลขที# 49234568 39 ราย
รวมสัง# จ่ายทั<งหมด 39 ราย

จํานวนเงิน
237,157.63
3,412,713.70
4,502,824.77
4,502,824.77

