หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07092561
ลําดับ
1
2
3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที่บัญชี

สาขา

หน่วยต้นสังกัด

018-1-03526-2
308-1-07088-4
304-1-07287-1

เตาปูน
กาญจนบุรี
ลพบุรี

ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ร.29 พัน.1
รร.สพศ.ศสพ.

วันที่เช็ค : 7 ก.ย. 61
จํานวนเงิน

รวม 3 หน่วย

280,741.31
91,481.75
76,392.75
448,615.81

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 07092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 7 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์

เลขที่บัญชี

สาขา

041-1-07052-7
311-1-07155-5
341-1-07072-9
304-1-07335-8
304-1-07235-0
410-1-07047-4
314-1-07923-0
515-1-07013-2
415-1-07007-7
103-1-07012-9
317-1-07091-9
515-1-07062-9
347-1-07067-6
409-1-07001-3
427-1-07007-2
442-1-07007-1

ศรีย่าน
ราชบุรี
นครศรีธรรมราช
ลพบุรี
ลพบุรี
ทุ่งสง
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
ย่อยบางบัว
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สกลนคร
นครนายก
ปราณบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

วันที่เช็ค : 7 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
ขกท.
ช.11 พัน.111
ทภ.4
พัน.บ.21
พัน.ปจว.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สห.31
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.153 พัน.3
ร.23
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รร.จปร.
ศสร.
สง.สด.จว.น.ว.
รวม 16 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

จํานวนเงิน
72,067.39
300,000.00
50,000.00
5,993.17
165,402.66
277,000.00
93,122.14
84,000.00
64,141.83
227,000.00
157,202.31
55,862.83
105,615.01
45,038.13
80,252.75
158,934.67
1,941,632.89
2,390,248.70

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 07092561
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปฐมศักดิ: เพ็งผาสุข
ส.อ. เอกนริ นทร์ แก้ววงศ์
พ.ต. กฤตย มีบุญ

วันที#เช็ค : 7 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06184-89
001-100-2005-00182-08
001-100-2006-00515-85

ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ร.29 พัน.1
รร.สพศ.ศสพ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 3 ราย

จํานวนเงิน
280,741.31
91,481.75
76,392.75
448,615.81

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 7 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 07092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไพวัลย์ วงษ์อ่อน
จ.ส.อ. บุญนาค ลิIมไพบูลย์
จ.ส.อ. อนุชา ตาวัน
ส.อ. เรื องวิทย์ ศรี สนั ติธรณ์
ร.ต. ศรัณย์ แก้วจินดา
จ.ส.อ. กิตติ ชิตสุข
จ.ส.อ. ยุทธการ ศรี สุข
พ.ต. ณัชพล มากแก้ว
จ.ส.อ. เทียบ เมืองสังข์
จ.ส.ท. ศักดิ:นริ นทร์ เกียรติเกาะ
จ.ส.อ. ไกรยุทธ สุเพ็งคํา
ร.อ. สุรชัย กลํ#าสกุล
ร.ต. ปิ ยะมิตร ตาลทอง
จ.ส.อ. สุธน มณี น่วม
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ตาละลักษมณ์
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ปั ญญาประชุม
จ.ส.อ. อุทยั สิ งห์เสนา
จ.ส.อ. พลภัทร สมจิตร
จ.ส.อ. สมศักดิ: เดชศิริ
จ.ส.อ. ชัยวัธ พวงสมบัติ

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00572-45
001-300-2018-00572-81
001-300-2018-00571-84
001-300-2018-00572-72
001-300-2018-00572-09
001-300-2018-00572-18
001-300-2018-00572-27
001-300-2018-00572-54
001-300-2018-00573-79
001-300-2018-00573-97
001-300-2018-00573-24
001-300-2018-00571-93
001-300-2018-00572-36
001-300-2018-00573-33
001-300-2018-00572-90
001-300-2018-00573-06
001-300-2018-00573-15
001-300-2018-00572-63
001-300-2018-00574-03
001-300-2018-00573-88

วันที#เช็ค : 7 ก.ย. 61
หน่วย

ขกท.
ช.11 พัน.111
ทภ.4
พัน.บ.21
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สห.31
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.153 พัน.3
ร.23
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รร.จปร.
ศสร.
สง.สด.จว.น.ว.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 20 ราย
รวมเช็คเลขที# 07092561 23 ราย
รวมสัง# จ่ายทัIงหมด 23 ราย

จํานวนเงิน
72,067.39
300,000.00
50,000.00
5,993.17
61,188.64
24,378.18
79,835.84
277,000.00
93,122.14
84,000.00
64,141.83
227,000.00
157,202.31
55,862.83
20,000.00
23,000.00
62,615.01
45,038.13
80,252.75
158,934.67
1,941,632.89
2,390,248.70
2,390,248.70

