หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496595
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

สาขา
อรัญประเทศ
นางรอง
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
เสนานิคม
เสนานิคม
พัทลุง
ศรีย่าน
ลพบุรี
งามวงศ์วาน
คลองปาง
ลพบุรี
พนัสนิคม
อุตรดิตถ์
สํานักราชดําเนิน
สระบุรี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สนามเป้า
ยโสธร
กาญจนบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ลพบุรี
เตาปูน
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
สระบุรี
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.12
กรม ทพ.26
กรม ทพ.41
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม บ.
กอง พธ.ที่ 2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
นทน.รร.สธ.ทบ.
ป.72 พัน.723
พธ.ทบ.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.2
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.16 พัน.2
ร.29 พัน.3
รพศ.5
รร.การบินทหารบก
รร.ขส.ขส.ทบ.
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
ศบบ.
ศม.
ศร.

วันที่เช็ค : 22 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
153,966.57
5,540.28
175,800.97
155,869.34
45,519.56
93,826.80
322,432.40
250,264.65
440,000.00
40,000.00
74,463.10
181,453.67
100,000.00
71,737.00
100,000.00
198,126.97
90,000.00
42,004.92
37,795.62
51,452.85
142,636.29
167,777.74
182,000.00
240,003.36
129,000.00
100,000.00
263,455.27
21,000.00
310,000.00
187,101.53
34,179.20
200,000.00
70,955.97

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52496595
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขา
ปราณบุรี
สนามเสือป่า
ตรัง
พังงา
ราชบุรี
กระทรวงกลาโหม
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศร.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ร.บ.
สปช.ทบ.
สพ.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม 42 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 22 มิ.ย. 61
จํานวนเงิน
73,410.96
162,773.14
44,631.55
30,862.44
18,841.11
46,000.00
124,545.69
127,161.08
100,000.00
5,406,590.03
5,406,590.03

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496595
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. ถนัด มัธยมมาก
ส.อ. ชายธง ชูชะรัมย์
ส.อ. เจริ ญศักดิ@ นพวงศ์
ส.อ. ณรงค์ หมายลึกดี
ส.อ. แวฮูเซ็ง กาเจ
จ.ส.ต. วรายุทธ วิเชียรแก้ว
จ.ส.ต. สุรชาติ สุขวงษ์
ร.ท. มารุ ต ชังช่างเรื อ
จ.ส.อ. สรรเสริ ญ ปิ# นทอง
จ.ส.อ. นิรันดร์ บรรจงการ
จ.ส.อ. ศราวุธ แสงกุลงั
จ.ส.อ. กสิ ญ อาศัยบุญ
พ.ท. พินิจ คุม้ เกตุ
พ.ต. เชาว์ ร่ าเริ ง
ร.อ. ศักดิ@ชาย แก้วพัฒน์
จ.ส.อ. สุรกิจ สกุลทิพย์
จ.ส.อ. ทศพล อุทุม
จ.ส.อ. ดุสิต สาคร
จ.ส.อ. ธีระศักดิ@ บุญพันธ์
จ.ส.อ. นราวุฒิ พรหมช่วย
พ.ต. ฐาปกรณ์ หรั#งอินทร์
ร.ต. สุรพล ปลืJมประสงค์
จ.ส.อ. ชัย อัครชาติ
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ พรหมฤทธิ@
ร.ท. สัมฤทธิ@ มูลจัด
ร.ท. สุรพล ศรี วงั
จ.ส.ต. ปริ ญญา วันนา
จ.ส.อ. เกษม ฝอยฝน
จ.ส.อ. ชัยยุทธ ขาวพันธุ์
จ.ส.อ. สัมฤทธิ@ โคตะ
จ.ส.อ. โกสิ นธ์ หิ นขาว
ส.อ. นิติศกั ดิ@ เมืองเหนือ
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อยูศ่ รี เจริ ญ

วันที#เช็ค : 22 มิ.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00372-87
001-300-2018-00374-81
001-300-2018-00374-90
001-300-2018-00375-06
001-300-2018-00375-15
001-300-2018-00374-63
001-300-2018-00374-72
001-300-2018-00379-04
001-300-2018-00374-09
001-300-2018-00377-00
001-300-2018-00378-07
001-300-2018-00378-89
001-300-2018-00377-64
001-300-2018-00377-73
001-300-2018-00381-52
001-300-2018-00372-78
001-300-2018-00378-25
001-300-2018-00379-22
001-300-2018-00379-31
001-300-2018-00379-40
001-300-2018-00375-97
001-300-2018-00376-12
001-300-2018-00376-49
001-300-2018-00373-02
001-300-2018-00377-55
001-300-2018-00380-46
001-300-2018-00379-13
001-300-2018-00376-76
001-300-2018-00380-55
001-300-2018-00374-45
001-300-2018-00376-85
001-300-2018-00376-94
001-300-2018-00380-82

กรม ทพ.12
กรม ทพ.26
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม ทพ.46
กรม บ.
กรม บ.
กอง พธ.ที# 2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
นทน.รร.สธ.ทบ.
ป.72 พัน.723
พธ.ทบ.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.2
มทบ.11
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
ร.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
153,966.57
5,540.28
54,000.00
45,000.00
76,800.97
74,961.70
80,907.64
45,519.56
40,780.58
93,826.80
28,367.25
253,284.57
176,780.57
73,484.08
440,000.00
74,463.10
40,000.00
55,527.18
70,000.00
55,926.49
100,000.00
71,737.00
100,000.00
198,126.97
90,000.00
42,004.92
37,795.62
51,452.85
142,636.29
167,777.74
100,000.00
82,000.00
123,003.36

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 มิ.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52496595
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญเรื อน ปานเทศ
จ.ส.อ. ภาคภูมิ พิมภูธร
ส.อ. สิ ทธิโชค แสงเมือง
จ.ส.อ. สากล บัวไตร
ร.ต. ภิญโญ ฆารละออง
จ.ส.อ. อําไพ บุตรงาม
ส.อ. นัย กับปะหะ
จ.ส.อ. อภิชาติ สี แสง
พ.ท. พีระพงศ์ กลิ#นอินทร์
จ.ส.อ. ทักษ์ดนัย อินทรสิ ทธิ@
ร.อ. นิรันดร์ ผลวัฒนา
จ.ส.อ. ยรรยง คําเพ็ชร์ดี
พ.ท. วิโรจน์ ดอนศรี จนั ทร์
พ.ท. สันติศกั ดิ@ ขันจอก
จ.ส.อ. กฤษณะ หอมตลบ
จ.ส.อ. ธนิต หนสมสุข
พ.ต. วรวิทย์ หมื#นชาญ
จ.ส.อ. คําบน หลาทอง
จ.ส.อ. พยงค์ ศรี จนั ทร์
พ.ต. พิธิวฒั ณ์ ชมขวัญ
จ.ส.อ. สมเจตน์ อินทรวงศ์
ร.ต. สุขมุ คูกิติรัตน์
ร.ต. บุญเพ็ง คําเขื#อง
ส.อ. ธีรเดช พรมมาก
ส.อ. สงกรานต์ แสนสนอง
พ.ต. จํานงค์ หยวกทอง
พ.ท. กิจจา นิลพัฒน์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00380-91
001-300-2018-00381-43
001-300-2018-00381-16
001-300-2018-00377-91
001-300-2018-00379-86
001-300-2018-00380-00
001-300-2018-00379-95
001-300-2018-00375-42
001-300-2018-00380-28
001-300-2018-00380-37
001-300-2018-00378-34
001-300-2018-00377-19
001-300-2018-00381-25
001-300-2018-00380-19
001-300-2018-00380-64
001-300-2018-00380-73
001-300-2018-00381-07
001-300-2018-00381-34
001-300-2018-00375-33
001-300-2018-00377-82
001-300-2018-00376-67
001-300-2018-00378-16
001-300-2018-00379-59
001-300-2018-00379-68
001-300-2018-00379-77
001-300-2018-00376-58
001-300-2018-00375-88

วันที#เช็ค : 22 มิ.ย. 61
หน่วย

ร.1 พัน.1 รอ.
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.29 พัน.3
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5
รร.การบินทหารบก
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
ร้อย ลว.ไกลที# 1
ศบบ.
ศม.
ศร.
ศร.
ศร.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.ร.บ.
สปช.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 60 ราย
รวมเช็คเลขที# 52496595 60 ราย
รวมสัง# จ่ายทัJงหมด 60 ราย

จํานวนเงิน
117,000.00
100,000.00
29,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
63,455.27
21,000.00
220,000.00
90,000.00
187,101.53
34,179.20
200,000.00
70,955.97
24,410.96
49,000.00
122,415.97
40,357.17
44,631.55
30,862.44
18,841.11
46,000.00
90,545.69
16,000.00
18,000.00
127,161.08
100,000.00
5,406,590.03
5,406,590.03
5,406,590.03

