หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365392
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

สาขา
ปัตตานี
ชุมพร
ลพบุรี
ราชบุรี
พัทลุง
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
ราชบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สระบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
น่าน
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
ศรีย่าน
อรัญประเทศ
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
ลพบุรี
กระทุ่มแบน
มหาสารคาม
งามวงศ์วาน
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.44
กรม ทพ.48
กรม บ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.8 พล.ม.1
ดย.ทบ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.บ.21
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สห.12
ม.2 พัน.15
ม.7 พัน.14
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ศบบ.
ส.1พัน.101
สง.สด.จว.ม.ค.
สถานพักฟื้น
สลก.ทบ.
สวพ.ทบ.

วันที่เช็ค : 23 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
95,000.00
182,842.73
312,000.00
200,000.00
149,000.00
320,460.08
19,719.89
65,622.75
60,000.00
207,011.88
60,000.00
47,000.00
182,164.22
61,145.29
65,000.00
366,364.36
163,249.46
100,000.00
232,534.58
33,198.76
310,000.00
100,000.00
204,313.31
44,000.00
101,976.12
24,000.00
24,240.03
53,474.91

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365392
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 23 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 28 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 23 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
3,784,318.37
3,784,318.37

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365392
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
ส.อ. ธีรวุฒิ ปานแก้ว
ส.อ. วัลลภ ถาบุญกิจ
ส.อ. กชกร ชุมทอง
ส.อ. นิยม ปาเบ้า
ส.อ. อมรศักดิE ช่วยสังข์
พ.ท. เรื องฤทธิE หน่ายทุกข์
ส.อ. คมสันต์ โตเรื อง
พ.ต. ปั ญญา สวัสดีนาม
จ.ส.อ. วุฒิชยั แก้วเมฆ
จ.ส.อ. วิสุทธิE อยูน่ #ิม
จ.ส.อ. สุรชัย สงวน
ร.อ. สุวชิ ยั ซําเซ็น
จ.ส.อ. สุริยะ ปิ# นโมรา
ร.ท. มีศกั ดิE โพธิEนอ้ ย
จ.ส.อ. นิรุจ เชืJอดี
จ.ส.อ. ศักดิEชาย ยิมJ อํ#า
จ.ส.อ. อุเทน คุม้ สี
ส.อ. อุกฤษ บุบผาโต
จ.ส.อ. พชรพล บุญลือ
จ.ส.อ. สุวฒั น์ ศรี พรหม
จ.ส.อ. สําราญ ไชยศรี ษะ
จ.ส.อ. ชวนชัย ชาริ กา
ร.อ. พลากร ผันผิน
ร.ต. ชุมพล เจริ ญผล
จ.ส.อ. วิทยา คําสิ งห์หา
จ.ส.อ. วิสุทธิE สุทธิกลุ
จ.ส.อ. สมควร สังฆะสร
ร.ต. พัฒนศักดิE ศรี ธาตุ
จ.ส.อ. อัครริ ส จิตรสงวน
จ.ส.อ. ฐานันดร พรหนองแสน
ส.อ. ไชยา ถนอมจิตร
จ.ส.อ. องอาจ ศรี พลหงษ์
จ.ส.อ. วีระชัย ลาวะรี

วันที#เช็ค : 23 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00455-05
001-300-2018-00452-22
001-300-2018-00452-31
001-300-2018-00452-40
001-300-2018-00452-59
001-300-2018-00453-47
001-300-2018-00453-56
001-300-2018-00452-68
001-300-2018-00454-62
001-300-2018-00453-10
001-300-2018-00453-29
001-300-2018-00451-34
001-300-2018-00454-26
001-300-2018-00450-91
001-300-2018-00451-07
001-300-2018-00451-16
001-300-2018-00451-25
001-300-2018-00454-71
001-300-2018-00454-17
001-300-2018-00453-74
001-300-2018-00453-38
001-300-2018-00453-65
001-300-2018-00451-70
001-300-2018-00451-89
001-300-2018-00451-98
001-300-2018-00452-04
001-300-2018-00452-13
001-300-2018-00453-92
001-300-2018-00452-95
001-300-2018-00453-83
001-300-2018-00454-35
001-300-2018-00452-86
001-300-2018-00451-52

กรม ทพ.44
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม บ.
กรม บ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ดย.ทบ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.บ.21
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สห.12
ม.2 พัน.15
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.9 พัน.1

จํานวนเงิน
95,000.00
69,753.15
31,962.24
29,788.78
51,338.56
300,000.00
12,000.00
200,000.00
149,000.00
180,460.08
140,000.00
19,719.89
65,622.75
60,000.00
67,011.88
80,000.00
60,000.00
60,000.00
47,000.00
182,164.22
61,145.29
65,000.00
90,000.00
65,378.62
44,852.98
34,852.98
131,279.78
163,249.46
100,000.00
137,534.58
95,000.00
33,198.76
150,000.00

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 23 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365392
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุวมิ ล มานะการ
จ.ส.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรรัตน์
จ.ส.อ. อมรชัย กลิ#นศรี สุข
ส.อ. สมจิต ฐานะบํารุ ง
ร.ท. สุรชาติ ปะทิเก
ส.ท.หญิง นิภาภรณ์ บุญเกิด
จ.ส.อ. ประมวล สันทาลุนยั
พ.ท. กิตติวทิ ย์ วรรคตอน

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00451-61
001-300-2018-00454-99
001-300-2018-00454-08
001-300-2018-00452-77
001-300-2018-00453-01
001-300-2018-00451-43
001-300-2018-00454-53
001-300-2018-00454-44

วันที#เช็ค : 23 ก.ค. 61
หน่วย

ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
ศบบ.
ส.1พัน.101
สง.สด.จว.ม.ค.
สถานพักฟืJ น
สลก.ทบ.
สวพ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 41 ราย
รวมเช็คเลขที# 54365392 41 ราย
รวมสัง# จ่ายทัJงหมด 41 ราย

จํานวนเงิน
160,000.00
100,000.00
204,313.31
44,000.00
101,976.12
24,000.00
24,240.03
53,474.91
3,784,318.37
3,784,318.37
3,784,318.37

