หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06092561
ลําดับ
1
2
3
4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที่บัญชี

สาขา

311-1-07153-0
356-1-07011-5
338-1-07090-7
314-1-07183-1

ราชบุรี
หล่มสัก
อรัญประเทศ
พิษณุโลก

วันที่เช็ค : 6 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
ช.11 พัน.602
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
รพศ.4 พัน.2
รวม 4 หน่วย

จํานวนเงิน
13,347.12
106,886.16
363,292.89
9,148.89
492,675.06

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที่บัญชี

สาขา

317-1-07124-8
358-1-07071-5
308-1-07118-9
481-1-07013-7
353-1-07005-4
363-1-07044-2
303-1-07117-2
427-1-07024-7
303-1-07107-3

ปัตตานี
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
ปากช่อง
อุตรดิตถ์
น่าน
นครราชสีมา
ปราณบุรี
นครราชสีมา

วันที่เช็ค : 6 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.15 พล.ร.15
บ.จทบ.พ.ช.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สท.กส.ทบ.
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.3 พัน.2
รร.ร.ศร.
ร้อย ม.ลว.ที่ 3
รวม 9 หน่วย

จํานวนเงิน
1,670.48
4,580.11
4,709.04
1,911.00
1,861.00
1,870.04
2,675.00
3,008.46
3,057.00
25,342.13

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์

เลขที่บัญชี

สาขา

077-1-07002-6
041-1-07052-7
515-1-07065-2
308-1-07115-5
002-1-07476-0
123-1-07397-2
421-1-07013-3
003-1-30023-9
358-1-07656-3
335-1-07122-4
311-1-07005-2
347-1-07004-9
403-1-07363-0
308-1-07083-5
417-1-07943-9
427-1-07007-2
427-1-07007-2
346-1-07005-8
475-1-07003-0

กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
สํานักราชดําเนิน
กระทุ่มแบน
พนัสนิคม
พญาไท
เพชรบูรณ์
ขอนแก่น
ราชบุรี
สกลนคร
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
กาญจนบุรี
อุทัย-อยุธยา
ปราณบุรี
ปราณบุรี
พัทลุง
สระแก้ว

วันที่เช็ค : 6 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
ขกท.
ช.2
ช.พัน.9 พล.ร.9
นรด.
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.3 พัน.18
ม.7 พัน.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.7 พัน.5
ร.9
ศปภอ.ทบ.1
ศสร.
ศสร.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.ส.ก.
รวม 19 หน่วย

จํานวนเงิน
61,880.04
21,482.95
243,922.72
50,000.00
198,106.48
23,796.84
42,000.00
114,012.48
161,923.40
381,901.26
40,000.00
141,461.26
130,000.00
72,000.00
50,000.00
40,993.49
50,000.00
169,933.58
109,106.78
2,102,521.28

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06092561
ลําดับ
1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

เลขที่บัญชี

สาขา

หน่วยต้นสังกัด

046-1-07143-3

สนามเสือป่า

พัน.ร.มทบ.11

วันที่เช็ค : 6 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

13,926.00
13,926.00
2,634,464.47

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 ก.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06092561
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.นฤชัย ปิ# นทอง
จ.ส.อ. โชคชัย ศรี จนั ทร์หอม
จ.ส.ต. ศรี โน ศรี ระพันธ์(อ.)
ส.ท. ประสิ ทธิC เพิ#มเสม

วันที#เช็ค : 6 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07415-65
001-100-2004-04371-12
001-100-2004-08527-28
001-100-2016-00002-96

ช.11 พัน.602
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
รพศ.4 พัน.2
รวม เงินอทบ.ฝาก 4 ราย

จํานวนเงิน
13,347.12
106,886.16
363,292.89
9,148.89
492,675.06

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 06092561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. สายัญ บุญธรรม
จ.ส.อ. หาญณรงค์ แอสุวรรณ
ส.อ. จิรพงษ์ พะโยโค
พล.อส. ณัฐ เบ็ญจวรรณ์
ส.อ. สุรชาติ จีมาบุตร
ส.อ. อัครเดช ขันทะนะ
จ.ส.อ. สมพร อยูแ่ ท้กลู
จ.ส.อ. นพนันท์ สําราญใจ
จ.ส.ต. อดิเรก พรยา

วันที#เช็ค : 6 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00171-41
001-101-2011-00314-49
001-101-2018-00170-62
001-101-2018-00170-80
001-101-2012-00307-31
001-101-2016-00159-32
001-101-2015-00303-49
001-101-2017-00223-48
001-101-2016-00191-78

ช.พัน.15 พล.ร.15
บ.จทบ.พ.ช.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สท.กส.ทบ.
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.3 พัน.2
รร.ร.ศร.
ร้อย ม.ลว.ที# 3
รวม เงินฝากเกิน 9 ราย

จํานวนเงิน
1,670.48
4,580.11
4,709.04
1,911.00
1,861.00
1,870.04
2,675.00
3,008.46
3,057.00
25,342.13

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 06092561
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

ชื#อบัญชี
ร.ต.หญิง อรนุช สุขบาง
จ.ส.อ. อัมพร สะอาดพุม่
ร.อ. สมบัติ มอมขุนทด
จ.ส.อ. พัฒนา ดวงจันทร์
จ.ส.อ. สําเริ ง โพธิCรี
พ.อ. โชคชัย ปั ดทุมแฝง
จ.ส.อ. ประทีป ทองมาก
จ.ส.อ. อนันต์ ทุมสิ ทธิC
ส.อ. โพธิC ชาติเผือก
จ.ส.อ. สายทอง ทวีบุญ
ร.ต. พระเนตร์ สี หาราช
จ.ส.อ. ทศพร จันทรา
จ.ส.อ. วสันต์ ชารี โคตร
จ.ส.อ. จรัญ แช่มประสิ ทธิC
จ.ส.อ. ปรัชญากร ประเทพา
พล.อส. ชัยชาญ ทิลารักษ์
จ.ส.อ. พงษ์ทร ใจเฉพาะ
ส.อ. ทศพล ปลืQมกมล
จ.ส.อ. สมศักดิC สุขสะอาด
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค มูลโค้ว
ส.อ. อภิชยั รอดสวัสดิC
จ.ส.อ. สุริยนั วงศ์ทิตย์
ส.ท. ธนกฤต แสงสุรินทร์
จ.ส.อ. สําราญ ประทุมวงษ์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00571-02
001-300-2018-00569-45
001-300-2018-00569-90
001-300-2018-00570-05
001-300-2018-00571-66
001-300-2018-00569-63
001-300-2018-00571-39
001-300-2018-00571-48
001-300-2018-00571-75
001-300-2018-00571-11
001-300-2018-00570-41
001-300-2018-00570-50
001-300-2018-00570-69
001-300-2018-00569-27
001-300-2018-00570-87
001-300-2018-00570-96
001-300-2018-00571-57
001-300-2018-00569-54
001-300-2018-00571-20
001-300-2018-00570-78
001-300-2018-00570-14
001-300-2018-00570-23
001-300-2018-00570-32
001-300-2018-00569-72

วันที#เช็ค : 6 ก.ย. 61
หน่วย

กร.ทบ.
ขกท.
ช.2
ช.2
ช.พัน.9 พล.ร.9
นรด.
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.3 พัน.18
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.7 พัน.5
ร.9
ศปภอ.ทบ.1
ศสร.
ศสร.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.ส.ก.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 24 ราย

จํานวนเงิน
61,880.04
21,482.95
87,768.67
156,154.05
50,000.00
198,106.48
23,796.84
42,000.00
114,012.48
161,923.40
70,000.00
270,000.00
41,901.26
40,000.00
106,461.26
35,000.00
130,000.00
72,000.00
50,000.00
40,993.49
50,000.00
163,474.34
6,459.24
109,106.78
2,102,521.28

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 ก.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีQยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 06092561
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 6 ก.ย. 61
หน่วย

001-500-2015-00160-18
ส.ต. สิ วะ โชติช่วง (ประกันภัย 17407.50)(กูร้ ่ วม น.ส.ชลดา
โชติช่วง น้องสาว)
พัน.ร.มทบ.11
รวม เงินฝากเบีQยประกันล่วงหน้า 1 ราย
รวมเช็คเลขที# 06092561 38 ราย
รวมสัง# จ่ายทัQงหมด 38 ราย

จํานวนเงิน
13,926.00
13,926.00
2,634,464.47
2,634,464.47

