หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
สระบุรี
ขอนแก่น
เชียงใหม่
อุดรธานี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
ตาก
มหาสารคาม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ปตอ.1 พัน.5
พัน.สร.1
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.23
มทบ.33
ร.13 พัน.2
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.อานันทมหิดล
รพศ.4 พัน.1
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ม.ค.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 20 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
351,140.64
274,080.76
378,257.09
62,611.01
77,815.61
198,448.34
127,404.58
7,969.51
84,724.78
35,703.23
85,942.92
1,684,098.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา
กําแพงเพชร
อยุธยา
แจ้งวัฒนะ
สนามเสือป่า
ศรีย่าน
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.35
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กอง พธ.พล.1รอ.
พัน.ร.มทบ.11
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.14
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
รวม 9 หน่วย

วันที่เช็ค : 20 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
698.00
2,617.00
19,681.00
2,714.00
4,776.00
978.35
3,898.00
3,974.00
1,930.00
41,266.35

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20122561
ลําดับ
1
2
3

สาขา
อรัญประเทศ
แจ้งวัฒนะ
สกลนคร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.12
ปตอ.1 พัน.6
ร.3
รวม 3 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 20 ธ.ค. 61
จํานวนเงิน
100,000.00
39,799.24
131,779.86
271,579.10
1,996,943.92

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื#อบัญชี
ร.ท. ประชัน ฉายเพ็ชร์
ร.ท. สมเดช จันทร์เพชร์
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ จันขันธ์
จ.ส.อ. นพดล ผลเกิด
ส.อ. เมืองสิ งห์ อยูส่ ุข
พ.ต. สุรสิ ทธิE จอมทอง
พ.ต. สดชื#น อดทน
พ.ต. วงศกร วงศ์กฏ
ร.ต. สมชาย บุญลือ
จ.ส.อ. อํานาจ เพียหอม
จ.ส.อ.ล้อมพงษ์ ขะทุม
ร.ท. วิจิตร คําแผ้ว
ส.ต. สะท้าน ศรี โวหาร
ส.อ. ปโยธร ซาเสน
จ.ส.ต. ศากยะพงษ์ อริ ยะธรราวงค์
ร.ท. ธนกร สี ทานอก
จ.ส.อ. สายัณห์ มหิ ษานนท์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-08062-33
001-100-2004-09426-32
001-100-2007-00133-44
001-100-2004-07024-41
001-100-2007-00422-76
001-100-2004-03331-26
001-100-2004-05957-17
001-100-2004-10899-12
001-100-2004-03920-77
001-100-2004-00336-42
001-100-2004-01215-58
001-100-2004-00167-97
001-100-2017-00689-61
001-100-2007-00263-66
001-100-2008-00146-34
001-100-2004-02872-25
001-100-2004-11790-39

วันที#เช็ค : 20 ธ.ค. 61
หน่วย

ปตอ.1 พัน.5
พัน.สร.1
พัน.สร.1
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.33
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.2
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.อานันทมหิ ดล
รพศ.4 พัน.1
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
รวม เงินอทบ.ฝาก 17 ราย

จํานวนเงิน
351,140.64
189,920.70
84,160.06
351,415.35
26,841.74
16,428.71
18,917.13
27,265.17
77,815.61
13,794.76
184,653.58
127,404.58
7,969.51
84,724.78
35,703.23
20,598.32
65,344.60
1,684,098.47

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20122561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื#อบัญชี
ส.อ. พีระพล ทองจีน
จ.ส.อ. มานิตย์ ชุ่มชูบุญ
จ.ส.อ. วิทยา สง่างาม
จ.ส.อ.สําเริ ง เกตุแก้ว
จ.ส.ท. ชาตรี มวลเสี ยงใส
ร.ต. วิชิต พลอยกันหา
ร.อ. ปราโมทย์ ภูมิระรื# น
ร.ท. เวชยันต์ บ่อเงิน
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ ม่วงป่ า
ส.อ. อดิศกั ดิE พรมมา
ส.ท. ภัทรพันธ์ วิมลใย
จ.ส.ต. พงศธร แถมพยัคฆ์
ส.อ. พันธวัช พงศ์จิตไพบูลย์
ส.อ. ศิวณัฏฐ์ ต่อยนึ#ง

วันที#เช็ค : 20 ธ.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00235-04
001-101-2005-01351-24
001-101-2009-00572-93
001-101-2007-00044-33
001-101-2007-00716-66
001-101-2012-00188-27
001-101-2005-00140-89
001-101-2007-00243-76
001-101-2017-00156-03
001-101-2018-00235-22
001-101-2018-00235-13
001-101-2018-00235-31
001-101-2016-00413-71
001-101-2018-00235-40

กรม ทพ.35
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง พธ.พล.1รอ.
กอง พธ.พล.1รอ.
พัน.ร.มทบ.11
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.14
ร.14
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.2
ร.14 พัน.3
รวม เงินฝากเกิน 14 ราย

จํานวนเงิน
698.00
2,617.00
14,140.00
3,630.00
1,911.00
2,714.00
4,776.00
47.35
931.00
1,911.00
1,987.00
1,968.00
2,006.00
1,930.00
41,266.35

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 ธ.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 20122561
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
ร.ท. วิชยั นิลขันธ์
จ.ส.อ. ณรงค์ แก้วเทวี (คํSาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. วัชรพล ผลใส (คํSาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00860-61
001-300-2018-00861-77
001-300-2018-00857-16

วันที#เช็ค : 20 ธ.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.12
ปตอ.1 พัน.6
ร.3
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 3 ราย
รวมเช็คเลขที# 20122561 34 ราย
รวมสัง# จ่ายทัSงหมด 34 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
39,799.24
131,779.86
271,579.10
1,996,943.92
1,996,943.92

