หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06082561
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สลก.ทบ.
รวม 1 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
30,424.00
30,424.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06082561
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
32

สาขา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นางรอง
กาญจนบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พิษณุโลก
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ศรีย่าน
เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
ทุ่งสง
ปราจีนบุรี
พญาไท
ตาก
อรัญประเทศ
สตูล
เตาปูน
นครนายก
สระบุรี
ศรีย่าน
สนามเสือป่า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
จันทบุรี
มุกดาหาร
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน
สํานักงานใหญ่
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม สน.พล.ร.9
กสษ.3 กส.ทบ.
ช.3 พัน.302
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.51
ช.พัน.6 พล.ร.6
นทน.รร.สธ.ทบ.
ป.21
ป.5 พัน.105
พล.ร.2 รอ.
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.สห.11 มทบ.11
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.5 พัน.2
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.จปร.
รร.ม.ศม.
รร.สธ.ทบ.
ร้อย ม.ลว.ที่ 1 พล.1รอ.
ศป.
ศร.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.ม.ห.
สบ.ทบ.
สส.
สห.ทบ.
สห.ทบ.

วันที่เช็ค : 6 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
111,218.66
248,065.30
143,220.58
700,000.00
59,992.29
40,000.00
453,078.56
176,773.60
144,000.00
57,117.72
86,000.00
100,000.00
28,369.16
99,751.57
110,308.06
100,000.00
100,000.00
130,000.00
130,000.00
124,000.00
72,432.68
60,000.00
131,876.36
72,002.91
83,198.34
78,761.78
418,581.39
85,127.05
20,000.00
64,000.00
150,000.00
202,194.38

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06082561
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 32 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 6 ส.ค. 61
จํานวนเงิน
4,580,070.39
4,610,494.39

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 ส.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 06082561
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) กฤษณะ วัชรเทศ
พ.ท. วิชชาญ คําศรี
จ.ส.อ. ประมวล สันทาลุนยั
จ.ส.อ. ประพิศ ศรเพชร
ส.อ. กฤตภาส นันธิ

วันที#เช็ค : 6 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00673-43
001-101-2012-00124-98
001-101-2008-00465-26
001-101-2011-00384-60
001-101-2012-00029-78

สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 5 ราย

จํานวนเงิน
2,063.00
19,412.00
2,102.00
5,521.00
1,326.00
30,424.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06082561
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
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กิตติพนั ธ์ พีรญาศาสตร์
ร.ท. ประเวศ สมชื#อ
จ.ส.อ. เด่น เกิดสมบัติ
พ.อ.(พิเศษ) ยอดธง สําราญ
จ.ส.อ. จักรรัตน์ สังข์นวล
จ.ส.อ. เดชัย จรู ญภาค
จ.ส.อ. ธงชัย พาโนมัย
จ.ส.อ. นิพนธ์ เข็มทอง
จ.ส.อ. เรื องฤทธิF ชุมแวงวาปี
จ.ส.ต. นเรศ เพ็งละแก้ว
ร.ต. พงษ์ศิริ บัวขาว
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ปิ ดตังถาเน
พ.ต. อัครพล ลือดี
ร.ต. บุญเลิศ มิ#งมิตรวัน
ส.อ. วัชรพงศ์ จันทร์ช่วยนา
จ.ส.อ. สิ ทธิ ทองเสมอ
จ.ส.อ. สิ งห์สุวรรณ์ ทองมา
จ.ส.อ. อนุรัก นาคบุรี
จ.ส.อ. วีระพงษ์ สี สวด
ร.อ. พิชญ์สุกลั ย์ ทรัพย์สมบูรณ์
ส.อ. โสรัตน์ ใจอารี ยบ์ าํ รุ ง
พ.ต. สุวฒั น์ มากเงิน
จ.ส.อ. เทวัญ สัMนศรี
จ.ส.อ. พิศณุ สุขเกษม
จ.ส.อ. เชษฐา วัฒนจงกล
จ.ส.อ. บุญมี ดาราภิรมย์
จ.ส.อ. มนตรี บัวคลี#
จ.ส.อ. ศักดิFพิชิต สาริ มาน
จ.ส.อ. ธนาคม แฉ่งใจ
ร.ต. สุวฒั น์ กลัดอินทร์
พ.ท. เอกฤทธิF อิศราคาร
ร.ท. ธงชัย สิ งห์ตา
จ.ส.อ. ณรงค์ อินทร์ทอง

วันที#เช็ค : 6 ส.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00482-01
001-300-2018-00484-23
001-300-2018-00484-14
001-300-2018-00485-48
001-300-2018-00484-96
001-300-2018-00483-26
001-300-2018-00485-02
001-300-2018-00485-11
001-300-2018-00485-20
001-300-2018-00485-39
001-300-2018-00484-32
001-300-2018-00484-50
001-300-2018-00483-99
001-300-2018-00483-35
001-300-2018-00484-78
001-300-2018-00484-87
001-300-2018-00483-08
001-300-2018-00484-41
001-300-2018-00481-95
001-300-2018-00483-71
001-300-2018-00482-83
001-300-2018-00483-62
001-300-2018-00482-56
001-300-2018-00483-80
001-300-2018-00482-38
001-300-2018-00483-53
001-300-2018-00484-69
001-300-2018-00483-17
001-300-2018-00482-92
001-300-2018-00482-74
001-300-2018-00484-05
001-300-2018-00483-44
001-300-2018-00482-47

กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม สน.พล.ร.9
กสษ.3 กส.ทบ.
ช.3 พัน.302
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
นทน.รร.สธ.ทบ.
ป.21
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
พล.ร.2 รอ.
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.สห.11 มทบ.11
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.5 พัน.2
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.จปร.
รร.ม.ศม.
รร.สธ.ทบ.
ร้อย ม.ลว.ที# 1 พล.1รอ.
ศป.
ศร.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.ม.ห.

จํานวนเงิน
111,218.66
248,065.30
143,220.58
700,000.00
59,992.29
40,000.00
140,000.00
90,000.00
183,078.56
40,000.00
16,000.00
160,773.60
144,000.00
57,117.72
41,000.00
45,000.00
100,000.00
28,369.16
99,751.57
110,308.06
100,000.00
100,000.00
130,000.00
130,000.00
124,000.00
72,432.68
60,000.00
131,876.36
72,002.91
83,198.34
78,761.78
418,581.39
85,127.05

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 ส.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06082561
ลําดับ
34
35
36
37

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธีระ โง้วมงคล
จ.ส.อ. วรเชษฐ โพธิFแจ้ง
พ.อ.(พิเศษ) วัชชริ นทร์ สุวรรณริ นทร์
จ.ส.อ. พัชรวิทย์ พวงเพชร

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00482-65
001-300-2018-00482-29
001-300-2018-00485-57
001-300-2018-00482-10

วันที#เช็ค : 6 ส.ค. 61
หน่วย

สบ.ทบ.
สส.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 37 ราย
รวมเช็คเลขที# 06082561 42 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 42 ราย

จํานวนเงิน
20,000.00
64,000.00
202,194.38
150,000.00
4,580,070.39
4,610,494.39
4,610,494.39

