หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25092561
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

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์

เลขที่บัญชี

สาขา

หน่วยต้นสังกัด

308-1-07094-2
379-1-07079-4
323-1-07024-8
429-1-07305-6
429-1-07305-6
041-1-07052-7
515-1-07058-7
512-1-07003-0
317-1-07109-9
308-1-07001-7
316-1-07446-7
427-1-07023-9
473-1-07034-0
515-1-07073-6
515-1-07036-3
303-1-07245-1
312-1-07073-8
002-1-07419-0
380-1-07001-6
364-1-07036-6
026-1-07001-5
103-1-07010-3
103-1-07012-9
335-1-07066-3
473-1-07027-4
046-1-07181-3
349-1-07001-1
341-1-07046-3
358-1-07027-7

กาญจนบุรี
เทิง
นาสาร
ระนอง
ระนอง
ศรีย่าน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปัตตานี
กาญจนบุรี
หาดใหญ่
ปราณบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
สระบุรี
สํานักราชดําเนิน
เลย
พะเยา
งามวงศ์วาน
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ขอนแก่น
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สนามเสือป่า
จันทบุรี
นครศรีธรรมราช
เพชรบูรณ์

กรม ทพ.14
กรม ทพ.31
กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
ขกท.
ทภ.2
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.15
พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.11
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
ยย.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.8
รร.ป.ศป.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.พ.ช.

วันที่เช็ค : 25 ก.ย. 61
จํานวนเงิน
127,447.30
38,000.00
200,000.00
60,520.93
131,000.00
56,857.78
100,000.00
79,608.01
153,440.18
38,000.00
250,000.00
20,000.00
122,000.00
137,419.97
440,234.92
52,833.04
40,000.00
131,362.23
163,425.81
50,000.00
136,392.53
65,021.60
97,934.67
108,892.70
104,000.00
101,482.39
500,000.00
24,039.93
36,630.26

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 25092561
ลําดับ

เลขที่บัญชี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 25 ก.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
สาขา

วันที่เช็ค : 25 ก.ย. 61

หน่วยต้นสังกัด
รวม 29 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

จํานวนเงิน
3,566,544.25
3,566,544.25

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 25092561
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.ต. ต่อพงษ์ ศิวลิ ยั
ส.ท. บุญทวัฒน์ มานะ
จ.ส.อ. ถาวร แก้วรัก
ร.ท. ณิ พล ชัยสงคราม
จ.ส.ท. นิคม รัตนเพ็ชรทอง
จ.ส.ต. บัณฑิต ไสยสุวรรณ
จ.ส.ต. พิพฒั น์พงศ์ ยงญาติ
จ.ส.อ. สุรสิ ช บุญปกครอง
จ.ส.ต. วีระศักดิH วงศ์คาํ จันทร์
ร.ต. ทวีศกั ดิH ขรวงค์
ร.ท. ศุภชัย นักสอน
พ.ท. กวินทร์ณชั เกิดสุข
จ.ส.อ. อนิรุทธิH นวลเอม
จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ โพธิHงาม
จ.ส.อ. เสน่ห์ คนทน
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ใจงูเหลือม
จ.ส.อ. สมศักดิH เขม่นกิจ
ร.ต. ชัยธัช เสริ มใหม่
จ.ส.อ. มงคล โกษา
จ.ส.อ. ธนกร ระรื# นรมย์
ร.ท. วัชระ คําดี
จ.ส.ท. พิษณุ กองทรัพย์
พ.อ. พีระพงศ์ ไชยศรี
ร.อ. ธรรมนูญ รอดพ้น
ร.ท. บุญกํOา สุวรรณรัตน์
จ.ส.อ. สุคนธ์ อนุโยธา
ส.อ. เกียรติกมล พิจิตรคดีพล
ร.อ. ศุภกฤต แก้วพิน
ร.อ. สําเริ ง ตาชม
ร.อ. สุรพงษ์ เขียวอ่อน
จ.ส.อ. ณรงค์ ภูมิโยชน์
จ.ส.อ. สมชาย จิระประกอบแก้ว
จ.ส.อ. สมชาย โพธิHขาว

วันที#เช็ค : 25 ก.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00620-70
001-300-2018-00618-22
001-300-2018-00623-99
001-300-2018-00619-92
001-300-2018-00620-07
001-300-2018-00620-16
001-300-2018-00620-25
001-300-2018-00622-65
001-300-2018-00622-47
001-300-2018-00618-31
001-300-2018-00619-29
001-300-2018-00618-13
001-300-2018-00620-89
001-300-2018-00624-05
001-300-2018-00620-43
001-300-2018-00617-89
001-300-2018-00617-98
001-300-2018-00625-11
001-300-2018-00625-20
001-300-2018-00625-39
001-300-2018-00619-56
001-300-2018-00625-48
001-300-2018-00621-04
001-300-2018-00619-01
001-300-2018-00618-86
001-300-2018-00618-59
001-300-2018-00618-68
001-300-2018-00619-47
001-300-2018-00618-04
001-300-2018-00619-74
001-300-2018-00619-83
001-300-2018-00618-40
001-300-2018-00625-66

กรม ทพ.14
กรม ทพ.31
กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
ขกท.
ทภ.2
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ร.15
พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.11
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.8
ร.8
รร.ป.ศป.
สง.สด.ก.ท.

จํานวนเงิน
127,447.30
38,000.00
200,000.00
21,651.46
38,869.47
48,000.00
83,000.00
56,857.78
100,000.00
79,608.01
153,440.18
38,000.00
250,000.00
20,000.00
122,000.00
89,019.30
48,400.67
84,000.00
65,000.00
291,234.92
52,833.04
40,000.00
131,362.23
163,425.81
50,000.00
55,392.53
81,000.00
65,021.60
97,934.67
65,003.92
43,888.78
104,000.00
101,482.39

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 25092561
ลําดับ
34
35
36

ชื#อบัญชี
พ.อ. สมพงษ์ เวียงนนท์
จ.ส.อ. ภูดิท แก้วจิตรงาม
ร.อ. นพรัตน์ จีรัตน์

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00618-95
001-300-2018-00619-38
001-300-2018-00618-77

วันที#เช็ค : 25 ก.ย. 61
หน่วย

สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.พ.ช.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 36 ราย
รวมเช็คเลขที# 25092561 36 ราย
รวมสัง# จ่ายทัOงหมด 36 ราย

จํานวนเงิน
500,000.00
24,039.93
36,630.26
3,566,544.25
3,566,544.25
3,566,544.25

