หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496598
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขา
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
น่าน
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สกลนคร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.3
พล.ม.1
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.5 พัน.1
สง.สด.จว.ส.น.
รวม 5 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
104,307.13
19,566.47
54,835.46
31,017.09
4,593.54
214,319.69

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496598
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

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ชุมพร
ศรีย่าน
ราชบุรี
เตาปูน
ลพบุรี
อุตรดิตถ์
นครพนม
สกลนคร
สนามเป้า
ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
น่าน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พญาไท
ลพบุรี
ปราณบุรี
ระยอง2
ระยอง2
สกลนคร
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กบ.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.48
ขกท.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พัน.จจ.
ม.2
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
วพบ.
ศสพ.
ศสร.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.บ.
สห.ทบ.
รวม 24 หน่วย

วันที่เช็ค : 26 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
35,000.00
300,000.00
71,357.38
52,172.34
50,000.00
150,042.65
190,000.00
74,671.63
81,000.00
341,570.60
48,000.00
80,000.00
114,133.08
50,000.00
200,000.00
277,720.49
80,000.00
650,000.00
127,000.00
63,472.95
334,273.04
141,237.85
400,000.00
62,961.32
3,974,613.33

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496600
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 26 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 26 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
1,050,000.00
1,050,000.00
5,238,933.02

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52496598
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิรุฬห์ศกั ดิ: ศรี สุข
ส.อ. พงษ์พนั ธุ์ รอบช่องหวัด
ร.ท. ณรงค์ จิลละธาร
ส.ท. มูหามัดตัรกี อูเซ็ง
ส.ต. ไพบูลย์ นามพบ

วันที#เช็ค : 26 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05068-74
001-100-2007-00033-83
001-100-2004-08439-24
001-100-2014-00590-63
001-100-2016-00190-72

ทภ.3
พล.ม.1
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.5 พัน.1
สง.สด.จว.ส.น.
รวม เงินอทบ.ฝาก 5 ราย

จํานวนเงิน
104,307.13
19,566.47
54,835.46
31,017.09
4,593.54
214,319.69

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496598
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง คนึงนิตย์ ดวงแก้ว
ร.อ. พฤหัส สี สงคราม
ร.ท. ไพรัช กุย้ ติKว
ร.ท. ธีรชัย ตรี โอษฐ์
จ.ส.อ. ทรงพล ทวีศรี
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิ: เสื อทรงศิลป์
จ.ส.อ. ชัยญา ปราณี
จ.ส.อ. สําเริ ง ทิพย์เนตร
จ.ส.อ. พิชิต เหลาพรม
จ.ส.อ. พัฒนันต์ ไชยตะมาตย์
จ.ส.อ. วานิช สิ นธุวานิช
จ.ส.ต. จําเนียร วงษ์ปลัง#
จ.ส.อ. กาจนศักดิ: เพียรเป็ นนิตย์
จ.ส.อ. สุรศิลป์ ลาปู้
จ.ส.อ. พยัพ เพ็ชรกูล
จ.ส.อ.หญิง พัชรี ย ์ เพ็ชรกูล
ร.อ.หญิง วรรณชลี อุตมะ
ร.ท. ธนโชติ สาวิสยั
ร.ท. วัตน์ชยั วีระเดชสุนทรชัย
จ.ส.อ. พันธวัฒน์ เรื องฤทธิ:
พ.อ.หญิง อภิญญา อินทรรัตน์
จ.ส.อ. วรวุฒิ เขตจัตุรัส
พ.ต. จิรชัย กาหลง
พ.ต. ศราวุธ กันกระจ่าง
ร.อ. บุญนะ เฉี ยวเฉ่ง
ร.อ. ยงค์ยทุ ธิ: บุญเรื อง
จ.ส.อ. ไกรวุฒิ สารกิจ
จ.ส.ท. เศกสิ ทธิ: เชืKอดวงผูย

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00387-36
001-300-2018-00385-41
001-300-2018-00385-96
001-300-2018-00386-57
001-300-2018-00386-66
001-300-2018-00387-18
001-300-2018-00386-11
001-300-2018-00385-05
001-300-2018-00385-78
001-300-2018-00386-75
001-300-2018-00386-93
001-300-2018-00386-84
001-300-2018-00384-99
001-300-2018-00386-02
001-300-2018-00384-62
001-300-2018-00384-71
001-300-2018-00385-50
001-300-2018-00385-32
001-300-2018-00385-69
001-300-2018-00385-87
001-300-2018-00386-20
001-300-2018-00384-80
001-300-2018-00387-27
001-300-2018-00384-53
001-300-2018-00386-48
001-300-2018-00385-14
001-300-2018-00385-23
001-300-2018-00387-09

วันที#เช็ค : 26 มิ.ย. 61
หน่วย

กบ.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.48
ขกท.
ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พัน.จจ.
ม.2
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
วพบ.
ศสพ.
ศสร.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.บ.
สห.ทบ.
รวมเช็คเลขที# 52496598 33 ราย

จํานวนเงิน
35,000.00
300,000.00
71,357.38
52,172.34
50,000.00
150,042.65
190,000.00
74,671.63
81,000.00
88,481.77
207,088.83
46,000.00
48,000.00
80,000.00
50,133.08
64,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
77,720.49
80,000.00
650,000.00
127,000.00
63,472.95
334,273.04
141,237.85
400,000.00
62,961.32
4,188,933.02

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 26 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496600
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พล.ต. มนัส จันดี

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00388-42

วันที#เช็ค : 26 มิ.ย. 61
หน่วย

สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 29 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496600 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 34 ราย

จํานวนเงิน
1,050,000.00
5,024,613.33
1,050,000.00
5,238,933.02

