หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365395
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
กองบัญชาการกองทัพบก
ศรีย่าน
พัทลุง
พัทลุง
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ชุมพร
ลพบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปากช่อง
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ตาก
เชียงใหม่
งามวงศ์วาน
ศรีย่าน
นครศรีธรรมราช
ยะลา
สกลนคร
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
นครราชสีมา
นครนายก
เตาปูน
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
ขกท.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
ทภ.2
ทภ.3
ทภ.3
บชร.3
ป.5 พัน.25
ป.72 พัน.721
พล.พัฒนา 1
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.7 พัน.8
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.15 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.3 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.จปร.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ศบบ.
ศสพ.

วันที่เช็ค : 25 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
53,094.22
45,378.92
61,089.80
145,000.00
31,142.63
107,553.82
213,441.39
250,000.00
113,125.78
58,000.00
54,838.58
95,380.93
46,064.11
150,000.00
128,396.70
141,377.21
96,515.74
143,657.73
90,000.00
65,000.00
60,000.00
72,444.31
64,536.00
46,151.56
38,923.74
140,000.00
85,428.83
110,000.00
50,000.00
132,537.11
73,000.00
215,149.99
150,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365395
ลําดับ
34
35
36
37

สาขา
เชียงใหม่
ตรัง
เพชรบูรณ์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 37 หน่วย

วันที่เช็ค : 25 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
300,000.00
31,317.95
12,487.97
112,352.03
3,783,387.05

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 54365396
ลําดับ
1

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 25 ก.ค. 61
จํานวนเงิน
67,621.98
67,621.98
3,851,009.03

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365395
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
พ.ท. เสน่ห์ ฤทธินาค
จ.ส.อ. ภูริภทั ร เสื อเมือง
จ.ส.อ. พูนพันธ์ คําภา
จ.ส.อ. ปริ ญญา อนุภาพ
ร.อ. สุพฒั น์ ดีนิคม
จ.ส.อ. ปรี ชา ประจญกล้า
พ.ต. เสรี ทองคู่
จ.ส.อ. อนุพงศ์ นาคน้อย
จ.ส.ต. รัชพล บุญเจือ
พ.อ. สรศักดิE เทอดนิธิ
ร.ต. พีระพัฒน์ เมืองเหนือ
จ.ส.อ. สมศักดิE ฉิ มไพบูลย์
ร.ต. ธวัฒน์ชยั มาสําราญ
จ.ส.อ. สุนทร แพงดี
จ.ส.อ. บุญเกิด นิลสนธิE
ร.อ. กิตติพศ สงวนไว้
จ.ส.อ. วัชนันทน์ อินทร์จนั ทร์
จ.ส.อ. กว้าง สายสมร
ร.ต. นรัตน์ ถาวร
จ.ส.อ. สวรรณ วนจันทร์โม
จ.ส.ต. สุทศั น์ วัฒนโชติทรัพย์
จ.ส.อ. จรัญ ขอบทอง
จ.ส.อ. วชิรชัย ไชยลอม
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิE วิสุทธิรัตน์
จ.ส.อ. ราชันย์ ทองเหมือน
จ.ส.อ. ขวัญนคร หิ รัญญะสิ ริ
ร.ต. วีระ จิตอํานวย
ส.อ. พรเทพ ใจโต
จ.ส.อ. เสมียน โคตรวิทย์
ร.ต. ประกาศิต ทรงศิลป์
ร.ต. จิตกร แสงดวง
จ.ส.อ. ไพบูลย์ นวนสําลี
จ.ส.อ. จําลอง อมาตยกุล

วันที#เช็ค : 25 ก.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00463-64
001-300-2018-00461-60
001-300-2018-00460-81
001-300-2018-00462-94
001-300-2018-00461-51
001-300-2018-00464-25
001-300-2018-00460-63
001-300-2018-00463-37
001-300-2018-00463-91
001-300-2018-00464-70
001-300-2018-00462-03
001-300-2018-00464-16
001-300-2018-00464-98
001-300-2018-00464-61
001-300-2018-00461-97
001-300-2018-00461-42
001-300-2018-00461-33
001-300-2018-00462-76
001-300-2018-00460-90
001-300-2018-00463-73
001-300-2018-00462-12
001-300-2018-00463-00
001-300-2018-00464-43
001-300-2018-00462-58
001-300-2018-00462-67
001-300-2018-00461-15
001-300-2018-00464-34
001-300-2018-00464-89
001-300-2018-00462-85
001-300-2018-00462-49
001-300-2018-00464-52
001-300-2018-00461-79
001-300-2018-00463-82

กร.ทบ.
ขกท.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ดย.ทบ.
ทภ.2
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
บชร.3
ป.5 พัน.25
ป.72 พัน.721
พล.พัฒนา 1
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 2
พัน.สท.กส.ทบ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.7 พัน.8
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.15 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.3 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.จปร.

จํานวนเงิน
53,094.22
45,378.92
145,000.00
61,089.80
31,142.63
107,553.82
250,000.00
73,441.39
140,000.00
113,125.78
58,000.00
54,838.58
95,380.93
46,064.11
150,000.00
66,396.70
62,000.00
141,377.21
96,515.74
143,657.73
90,000.00
65,000.00
60,000.00
46,761.14
25,683.17
64,536.00
46,151.56
38,923.74
140,000.00
110,000.00
85,428.83
50,000.00
132,537.11

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365395
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40

ชื#อบัญชี
ส.อ. ประสิ ทธิE เบ็ญจะขันธ์
พ.อ. พรพิทกั ษ์ ศรี ทอง
ร.ต. ดํารงค์ศกั ดิE พิณเสนาะ
พ.ต. ทรงวุฒิ บริ บูรณ์
ร.ต. ธีรยุทธ์ ด้วงชาญ
จ.ส.อ. จีรศักดิE พันธ์ไพบูลย์
พ.ต. พิจิตต์ นันหมื#น

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00461-88
001-300-2018-00462-21
001-300-2018-00463-19
001-300-2018-00461-06
001-300-2018-00462-30
001-300-2018-00461-24
001-300-2018-00463-28

วันที#เช็ค : 25 ก.ค. 61
หน่วย

รร.สพ.สพ.ทบ.
ศบบ.
ศสพ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวมเช็คเลขที# 54365395 40 ราย

จํานวนเงิน
73,000.00
215,149.99
150,000.00
300,000.00
31,317.95
12,487.97
112,352.03
3,783,387.05

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 25 ก.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 54365396
ลําดับ
1

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) วสุริสศ์ สุคนธนเสนีย ์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00465-13

วันที#เช็ค : 25 ก.ค. 61
หน่วย

กร.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 41 ราย
รวมเช็คเลขที# 54365396 1 ราย
รวมสัง# จ่ายทัPงหมด 41 ราย

จํานวนเงิน
67,621.98
3,851,009.03
67,621.98
3,851,009.03

