หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 23082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที่บัญชี

สาขา

317-1-07059-6
323-1-07024-8
512-1-07052-7
335-1-07045-7
123-1-07003-6
314-1-07000-7
317-1-07007-5
347-1-07047-8
038-1-07022-6

ปัตตานี
นาสาร
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ขอนแก่น
กระทุ่มแบน
พิษณุโลก
ปัตตานี
สกลนคร
รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันที่เช็ค : 23 ส.ค. 61

หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.43
กรม ทพ.45
กสษ.3 กส.ทบ.
ป.3 พัน.8
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รวม 9 หน่วย

จํานวนเงิน
11,815.55
801.84
275,427.96
10,170.97
107,333.82
136,413.82
16,438.33
25,243.30
70,137.98
653,783.57

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 23082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์

เลขที่บัญชี

สาขา

308-1-07120-5
515-1-07040-5
304-1-07295-4
312-1-07070-4
427-1-07023-9
303-1-07048-9
312-1-07073-8
358-1-07071-5
341-1-07017-4
317-1-07007-5
103-1-07010-3
338-1-07109-5
368-1-07025-0
303-1-07118-0
427-1-07031-2
417-1-07943-9
123-1-07349-3
123-1-07349-3
317-1-07127-1
321-1-07044-0
472-1-07003-7
077-1-07148-7
077-1-07539-7

กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
สระบุรี
ปราณบุรี
นครราชสีมา
สระบุรี
เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
ย่อยบางบัว
อรัญประเทศ
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
ปราณบุรี
อุทัย-อยุธยา
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
ปัตตานี
นครพนม
อ่างทอง
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

วันที่เช็ค : 23 ส.ค. 61

หน่วยต้นสังกัด
กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.72 พัน.723
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.23 พัน.1
รร.นส.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.อ.ท.
สบ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 23 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

จํานวนเงิน
240,000.00
247,000.00
113,122.55
66,000.00
131,952.18
11,812.58
167,000.00
30,718.50
39,895.81
69,000.00
300,000.00
56,000.00
111,523.88
73,000.00
232,108.04
47,110.07
40,000.00
100,000.00
54,000.00
209,111.27
33,943.29
214,296.58
22,000.00
2,609,594.75
3,263,378.32

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ส.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 23082561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื#อบัญชี
ส.ท. พรเทพ ศิริเสถียร
ส.ต. ชนินทร์ ทองแท่น
ส.ต. ถาวร บุญน้อย
ร.ท. สมบูรณ์ วงศ์ไชย
ส.ท. พงษ์สิทธิG ยุรไธสงค์
จ.ส.อ. ศุภวิชญ์ จุลกะนาค
พ.ท. สุรินทร์ ศิรินวล
ส.อ. ไพโรจน์ เสนาพันธ์
ส.อ. ธีระวัฒน์ จันทา
จ.ส.อ. วิมาลย์ ศรี นุกลู
ร.อ.หญิง จิราภรณ์ เขมปั ญญา

เลขที#บญั ชี
001-100-2016-00330-63
001-100-2018-00350-41
001-100-2018-00351-11
001-100-2004-03684-32
001-100-2014-00367-98
001-100-2004-05747-78
001-100-2004-11371-76
001-100-2004-02999-01
001-100-2012-00676-93
001-100-2004-04021-52
001-100-2008-00278-14

วันที#เช็ค : 23 ส.ค. 61
หน่วย

กรม ทพ.43
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กสษ.3 กส.ทบ.
ป.3 พัน.8
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.3
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รวม เงินอทบ.ฝาก 11 ราย

จํานวนเงิน
11,815.55
400.92
400.92
275,427.96
10,170.97
107,333.82
127,435.10
8,978.72
16,438.33
25,243.30
70,137.98
653,783.57

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 23082561
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พรเทพ แช่มช้อย
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ฮวดอํ#า
จ.ส.อ. ยุทธชัย วิเสโส
ส.อ. สุรศักดิG นิมขุนทด
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิG ค้าธัญญะ
จ.ส.อ. ลือชัย ไกรวรรณ
จ.ส.อ. สมเพ็ชร จีนมหันต์
จ.ส.อ. ไพริ ต แก้วเหลา
ร.ท. เข็มชาติ บุญธรรม
จ.ส.ต. กฤษฎา รัตนผล
พ.อ. อัครราช เต็มยอด
พล.อส. สุทธิพร อัมพวัน
ร.ท. เนศน์ พันธ์ขาว
จ.ส.ท. สราวุธ ช่อรักษ์
จ.ส.อ. เลิศชาย เหมรา
จ.ส.อ. วิศนุ อุตะมะ
ส.อ. ปั ญจพล รื# นพานิชย์
ร.ต. พรศักดิG มุขโต
จ.ส.อ. สมปอง ด้วงสันเทียะ
ส.อ.หญิง วรรัตน์ แพงหนู
พ.ต. ประเสริ ฐ ส่งเสริ ม
จ.ส.อ. สมพร บุญขันธ์
ส.อ. ประจักษ์ รอดสุวรรณ
ส.อ. สุชาติ คํามี
ร.ท. วิชิต จันสด
ร.อ. สิ ทธิชยั ศรี แก้วช่วง
พ.ท.หญิง รจพร เฟื# องแก้ว
พ.ต. อิทธิศกั ดิG อ้นสอน
จ.ส.ท. วัชจนะ ใจงาม

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00533-82
001-300-2018-00534-16
001-300-2018-00532-85
001-300-2018-00532-94
001-300-2018-00533-73
001-300-2018-00534-61
001-300-2018-00532-30
001-300-2018-00532-76
001-300-2018-00534-43
001-300-2018-00532-49
001-300-2018-00534-52
001-300-2018-00533-28
001-300-2018-00533-91
001-300-2018-00533-19
001-300-2018-00532-58
001-300-2018-00532-67
001-300-2018-00534-25
001-300-2018-00532-03
001-300-2018-00532-12
001-300-2018-00532-21
001-300-2018-00534-07
001-300-2018-00533-46
001-300-2018-00533-37
001-300-2018-00533-00
001-300-2018-00534-34
001-300-2018-00533-64
001-300-2018-00531-88
001-300-2018-00531-97
001-300-2018-00533-55

วันที#เช็ค : 23 ส.ค. 61
หน่วย

กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.72 พัน.723
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.สร.22 บชร.2
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.23 พัน.1
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.อ.ท.
สบ.ทบ.
สบ.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 29 ราย
รวมเช็คเลขที# 23082561 40 ราย
รวมสัง# จ่ายทัUงหมด 40 ราย

จํานวนเงิน
120,000.00
120,000.00
156,000.00
91,000.00
113,122.55
66,000.00
131,952.18
11,812.58
167,000.00
30,718.50
39,895.81
69,000.00
300,000.00
56,000.00
52,161.02
59,362.86
73,000.00
28,879.73
169,228.31
34,000.00
47,110.07
100,000.00
40,000.00
54,000.00
209,111.27
33,943.29
131,432.48
82,864.10
22,000.00
2,609,594.75
3,263,378.32
3,263,378.32

