หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาขา
แจ้งวัฒนะ
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ลพบุรี
ขอนแก่น
พะเยา
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
กระทรวงกลาโหม
ระนอง
เลย

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.1
พล.พัฒนา 4
มทบ.13
มทบ.23
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
ยก.ทบ.
ร.23
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศศท.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.ย.
รวม 11 หน่วย

วันที่เช็ค : 22 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
265,034.06
346,880.65
775,582.95
475,002.29
62,971.90
144,133.41
39,353.27
222,420.08
9,280.35
1,551,107.18
2,686,044.86
6,577,811.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขา
นครปฐม
ศรีย่าน
ย่อยถนนสรงประภา
พนัสนิคม
ศรีย่าน
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
อุดรธานี
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
สนามเป้า
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กส.ทบ.
ขกท.
นปอ.
บชร.1
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.9 พัน.109
ปตอ.1 พัน.3
มทบ.24
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
ร.1 พัน.1 รอ.
ส.พัน.24 ทภ.4
สส.
รวม 13 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 22 พ.ย. 61
จํานวนเงิน
221,070.94
131,276.98
30,000.00
68,346.27
95,531.51
41,643.22
250,000.00
30,000.00
360,000.00
240,000.00
103,295.35
150,000.00
76,000.00
1,797,164.27
8,374,975.27

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 พ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื#อบัญชี
ร.ท. สมาน จิตโต
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ธรรมทินนะ
จ.ส.อ. วุฒิไกร อาแว
พ.อ. บุญลือ มะโนน้อม
พ.อ. ไพบูลย์ แย้มดอนไพร
พ.ท.สุริยะ กิ#งแก้ว
จ.ส.อ. พงษ์พฒั น์ รัตนธรรม
จ.ส.อ. รัฐฐา ขันธรักษ์
ร.ต. ประสงค์ ใหญ่กระโทก
พ.ต.หญิง นภา สถิตศาสตร์
ร.อ.หญิง อภิญญา วิจิตรจินดา
จ.ส.อ. สุรพล เกิดจัน#
พ.ท. สํารวม ธิมากุล
พ.ท. ปราโมทย์ โกยทอง
ร.ท. พิมล ซ้อนเปี ยยุง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06165-06
001-100-2004-04873-93
001-100-2004-08633-35
001-100-2004-03707-65
001-100-2004-11475-17
001-100-2004-03280-18
001-100-2005-00005-82
001-100-2004-05130-14
001-100-2004-11125-66
001-100-2010-00394-43
001-100-2008-00280-53
001-100-2004-05222-43
001-100-2004-08127-11
001-100-2004-08760-74
001-100-2004-08547-62

วันที#เช็ค : 22 พ.ย. 61
หน่วย

กอง สพบ.1
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.23
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
ยก.ทบ.
ร.23
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ศศท.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.ย.
รวม เงินอทบ.ฝาก 15 ราย

จํานวนเงิน
265,034.06
165,004.10
181,876.55
578,473.83
197,109.12
475,002.29
62,971.90
144,133.41
39,353.27
203,367.28
19,052.80
9,280.35
918,318.17
632,789.01
2,686,044.86
6,577,811.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 พ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22112561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื#อบัญชี
พ.ท. สายันต์ ขุนเสถียร
จ.ส.อ. ณัฐทพนธ์ บรรดาศักดิL
จ.ส.ท. เด่นชัย ประทุมแฝง
จ.ส.อ. อาธร ไพรพาฤทธิL
พ.ต. ประชา คุม้ ภัย
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิL เกษศรี
จ.ส.อ. กิตติภูมิ แสงสว่าง
จ.ส.อ. ยุทธศักดิL เยีย# มภูเขียว
จ.ส.อ. บพิธ อินทรประเสริ ฐ
พ.ต. เสน่ห์ เทียบเพชร
จ.ส.อ. ไพศาล สุขเกษม
จ.ส.อ. กมล ดอกเข็ม
ร.ท. สุชาติ ตุย้ ตาหน่าน
จ.ส.อ. ขจรศักดิL ภมรพล
จ.ส.อ. สมจิต ยอดหาญ
จ.ส.อ. อรุ ณ ดวงประทุม
จ.ส.อ. ปรเมษฐ์ ซื#อขิ#ง

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00780-35
001-300-2018-00780-44
001-300-2018-00780-53
001-300-2018-00781-50
001-300-2018-00780-62
001-300-2018-00780-80
001-300-2018-00781-69
001-300-2018-00781-87
001-300-2018-00780-99
001-300-2018-00781-23
001-300-2018-00781-32
001-300-2018-00781-41
001-300-2018-00781-78
001-300-2018-00780-71
001-300-2018-00781-05
001-300-2018-00782-02
001-300-2018-00781-96

วันที#เช็ค : 22 พ.ย. 61
หน่วย

กส.ทบ.
กส.ทบ.
ขกท.
นปอ.
บชร.1
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.9 พัน.109
ปตอ.1 พัน.3
มทบ.24
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.31
ร.1 พัน.1 รอ.
ส.พัน.24 ทภ.4
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 17 ราย
รวมเช็คเลขที# 22112561 32 ราย
รวมสัง# จ่ายทัQงหมด 32 ราย

จํานวนเงิน
172,941.78
48,129.16
131,276.98
30,000.00
68,346.27
95,531.51
41,643.22
250,000.00
30,000.00
70,000.00
150,000.00
140,000.00
140,000.00
100,000.00
103,295.35
150,000.00
76,000.00
1,797,164.27
8,374,975.27
8,374,975.27

