หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
งามวงศ์วาน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สนามเป้า
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ตาก
สํานักราชดําเนิน
สกลนคร
กาญจนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
นครนายก
เตาปูน
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรมพัฒนา 4
ขว.ทบ.
ช.2 พัน.201
ทภ.2
บชร.2
พธ.ทบ.
พัน.สร.3
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ยก.ทบ.
ร.3 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.จปร.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สพ.ทบ.
รวม 19 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
189,964.51
144,501.23
193,932.17
136,777.94
509,095.96
3,664,058.98
511,354.73
162,712.12
37,943.91
100,538.19
122,824.11
6,199.80
215,506.15
43,439.44
399,813.81
746,393.23
71,219.89
60,004.24
57,282.82
7,373,563.23

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขา
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
เตาปูน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
จบ.
จบ.
ทภ.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รร.สพ.สพ.ทบ.
รวม 8 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 24 ม.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
78,168.85
500,000.00
170,365.24
319,495.69
128,840.98
350,000.00
75,453.98
1,722,324.74
9,095,887.97

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24012562
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

ชื#อบัญชี
ร.ต. โสภณ นามสุข
พล.ต. คม วิริยเวชกุล
จ.ส.อ. พิศาล นาคสุวรรณ
พ.อ. วิษณุ ณ บางช้าง
พ.ท. อดุลย์ ขวัญศรี
พ.ท. สมคิด สุกริ นทร์
พ.ท. บุญช่วย บุญเปล่ง
ร.ท. อนุช สมิตะสิ ริ
ร.ท. มานะ สุขสมบัติ
ร.ท. ทิฆมั พร บุญอยู่
ร.ท. วัฒน รู ปโปร่ ง(อ.)
ร.ท. ประชุม โพธิEเพชร์
ร.ท. ขวัญ เพ็ชรคุม้
ร.ท.บุญดี ทัดเทียม
ร.ท. วศิน ศรี สว่าง
ร.ท. อิทธิพล นาควิเวก
ร.ท. บัญญัติ ปี กสันเทียะ
พ.ต.สามารถ จรจังหรี ด
จ.ส.อ. ถวิล สุริยะวงค์
ร.ต. วันไชย สุขอารมณ์
พ.ท. ประดิษฐ์ แก้วมาก
ส.อ. ณัฐวุฒิ อ่อนช้อย
จ.ส.อ. เตียง กุลกฎ
ส.อ. ธนพล พานะสิ ทธิE
พ.ท. เดชา สนนุช
พ.ท.หญิง ไพจิตต์ เพิ#มพูล
ร.ต. สุริยา แหวนทองคํา(อ.)
ร.ท. อุรา บัวชุม
พ.ต. ชานนท์ พุทธิมา
ร.ท. นิทศั น์ แข็งแรง
พ.ท. ทวีศกั ดิE วิทยาขาว

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06566-47
001-100-2004-07524-28
001-100-2004-05671-30
001-100-2004-00413-68
001-100-2004-05727-61
001-100-2004-05816-44
001-100-2004-11486-59
001-100-2004-01939-44
001-100-2004-03725-50
001-100-2004-04777-58
001-100-2004-06213-77
001-100-2004-06559-85
001-100-2004-08460-46
001-100-2004-10322-79
001-100-2004-11457-77
001-100-2004-11485-07
001-100-2004-04111-05
001-100-2004-04411-06
001-100-2004-09951-48
001-100-2004-03034-35
001-100-2004-07976-52
001-100-2012-00212-02
001-100-2004-12430-24
001-100-2011-00121-62
001-100-2004-09873-89
001-100-2004-10276-57
001-100-2004-04184-63
001-100-2004-05266-29
001-100-2009-00112-65
001-100-2004-00609-01
001-100-2004-09894-48

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 62
หน่วย

กรมพัฒนา 4
ขว.ทบ.
ช.2 พัน.201
ทภ.2
บชร.2
บชร.2
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พัน.สร.3
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ยก.ทบ.
ร.3 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.จปร.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 31 ราย

จํานวนเงิน
189,964.51
144,501.23
193,932.17
136,777.94
383,365.74
125,730.22
644,934.02
827,632.57
369,203.56
260,263.12
81,824.71
42,082.99
186,020.46
77,270.46
186,843.67
987,983.42
511,354.73
162,712.12
37,943.91
100,538.19
122,824.11
6,199.80
215,506.15
43,439.44
527,947.49
218,445.74
357,919.53
41,894.28
71,219.89
60,004.24
57,282.82
7,373,563.23

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 ม.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24012562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

ส.อ. วัชระ บริ บรู ณ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) สุยทุ ธ์ วัฒนลิขิต
พ.อ. สมบัติ กานดา (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.ต. นิกร พันธ์โกมุท (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ยุทธพล ศรี คาํ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สัญญา ญาณโกมุท (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธันวา จุย้ สัมพันธ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ปิ ยะพงษ์ เสี ยงอํ#า (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. รื อชา วราสิ นธุ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชูเกียรติ ฉัตร์กรด (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปั ญญา กําลังหาญ
ส.อ. ชูเกียรติ ปิ วะพงศ์ (คํMาประกัน 2 ราย)

001-300-2019-00135-23
001-300-2019-00142-58
001-300-2019-00142-67
001-300-2019-00142-21
001-300-2019-00142-30
001-300-2019-00142-94
001-300-2019-00143-00
001-300-2019-00143-19
001-300-2019-00143-91
001-300-2019-00144-07
001-300-2019-00142-85
001-300-2019-00120-56

วันที#เช็ค : 24 ม.ค. 62
หน่วย

ขกท.
จบ.
จบ.
ทภ.1
ทภ.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รร.สพ.สพ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 12 ราย
รวมเช็คเลขที# 24012562 43 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 43 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
500,000.00
78,168.85
66,365.24
104,000.00
119,495.69
100,000.00
100,000.00
68,065.35
60,775.63
350,000.00
75,453.98
1,722,324.74
9,095,887.97
9,095,887.97

