หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
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
กาญจนบุรี
กําแพงเพชร
ยะลา
ชุมพร
ราชบุรี
ราชบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ลพบุรี
ลพบุรี
นครนายก
ปากช่อง
พนัสนิคม
ทุ่งสง
เพชรบูรณ์
สนามเสือป่า
นครพนม
นครพนม
อุบลราชธานี
นครสวรรค์
หาดใหญ่
พะเยา
สนามเป้า
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กรม ทพ.14
กรม ทพ.35
กรม ทพ.47
กรม ทพ.48
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.71
ป.72 พัน.721
พล.ม.1
พล.ร.11
พล.รพศ.1
พัน.จจ.รอ.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ม.3 พัน.13
มทบ.11
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.31
มทบ.42
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.112
ร.13 พัน.1

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
708,533.64
5,738.46
344,291.34
866,334.89
189,254.43
4,802.14
774,714.75
69,260.64
225.53
278,044.75
99,058.92
45,723.29
439,624.42
98,428.95
188,135.47
208,011.89
783,719.64
188,487.79
640,158.33
329,353.36
397,442.25
33,241.23
42,891.82
4,291.29
653,044.29
36,136.51
734,433.05
1,239,313.47
172,832.56
34,328.14
71,193.37
271,590.73
54,144.56

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
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

สาขา
ชลบุรี
กาญจนบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ลพบุรี
สระบุรี
นครราชสีมา
ปทุมธานี
ลําปาง
ปราณบุรี
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ชัยภูมิ
ปัตตานี
สงขลา
สุรินทร์
อุดรธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.29 พัน.3
ร.4 พัน.1
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
รพ.อานันทมหิดล
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.ม.ศม.
ร้อย ม.ลว.ที่ 3
ศซส.สพ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศร.พัน.1
ศร.พัน.2
ศศท.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.ด.
รวม 59 หน่วย

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
553,367.43
313,127.09
218,592.80
216,184.23
118,494.14
1,038,763.08
3,704.62
510,527.29
959,950.36
36,926.43
86,266.74
416,326.94
138,264.10
334,541.62
131,697.23
12,457.55
36,931.16
40,611.60
378,859.99
3,563.82
101,173.66
322,676.46
103,261.48
186,973.19
273,084.20
149,754.47
16,692,867.58

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
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
งามวงศ์วาน
ราชบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นางรอง
ระนอง
นครราชสีมา
ลพบุรี
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พัทลุง
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กคช.กช.
กง.ทบ.
กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.49
กรมพัฒนา 2
กอง พธ.สกอ.
ขกท.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.3
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.3
ทภ.2

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
215,000.00
92,399.17
99,850.50
67,027.05
98,000.00
136,112.42
59,201.98
79,442.77
139,297.95
106,000.00
1,229,627.25
100,000.00
241,335.36
100,000.00
100,000.00
66,927.88
170,888.36
430,000.00
51,616.23
200,000.00
200,000.00
69,948.18
100,000.00
101,000.00
102,000.00
343,487.99
129,514.09
98,310.12
328,138.16
100,000.00
110,000.00
107,000.00
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
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
61
62
63
64
65
66

สาขา
พิษณุโลก
สนามเสือป่า
พิษณุโลก
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ชุมพร
ชุมพร
สงขลา
ร้อยเอ็ด
พะเยา
กองบัญชาการกองทัพไทย
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
เตาปูน
งามวงศ์วาน
ลพบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
ปัตตานี
ปัตตานี
คลองปาง
ลพบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.3
นรด.
บก.พล.ร.4
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.21
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.5
ป.6 พัน.16
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พล.ป.
พล.ป.
พล.พัฒนา 2
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.5
พล.รพศ.1
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.จจ.รอ.

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
106,495.15
70,218.81
120,000.00
215,000.00
220,000.00
100,000.00
100,000.00
130,000.00
102,263.55
100,000.00
84,520.23
200,000.00
100,000.00
100,000.00
167,906.26
152,369.36
100,000.00
110,000.00
113,000.00
132,345.59
153,000.00
53,191.73
100,000.00
102,000.00
100,000.00
125,000.00
68,689.64
116,808.43
328,157.14
198,389.70
118,326.35
65,757.01
246,598.62

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

สาขา
พนัสนิคม
พนัสนิคม
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ทุ่งสง
หาดใหญ่
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พิษณุโลก
สนามเสือป่า
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ป.ศป.
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.3 พัน.18
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
129,088.13
140,646.30
558,991.02
121,492.58
130,000.00
108,000.00
102,471.05
100,000.00
90,000.00
240,000.00
91,532.47
260,000.00
98,281.38
100,000.00
289,470.24
100,000.00
218,198.32
113,075.54
260,000.00
608,502.29
125,000.00
44,000.00
55,885.83
180,000.00
74,350.52
152,000.00
390,000.00
200,000.00
135,000.00
40,000.00
211,000.00
203,238.64
122,916.97

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

สาขา
อรัญประเทศ
นครพนม
นครพนม
นครพนม
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สุรินทร์
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
ตาก
ตาก
ตาก
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
น่าน
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ทุ่งสง
ปัตตานี
สนามเป้า
อรัญประเทศ
ตาก
นราธิวาส
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14
ร.151 พัน.2
ร.152
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.1
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.3

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
243,927.40
100,000.00
101,000.00
115,067.67
280,000.00
300,000.00
88,245.50
287,749.82
415,298.89
47,330.23
52,171.04
100,000.00
158,915.84
109,659.81
158,613.45
110,000.00
70,000.00
100,000.00
147,977.03
134,154.88
94,974.24
40,000.00
82,558.72
110,000.00
115,585.23
100,000.00
635,574.79
150,000.00
61,434.35
120,000.00
126,243.13
177,535.93
399,369.56

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

สาขา
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ขอนแก่น
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เชียงราย
นครศรีธรรมราช
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ลพบุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ราชบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
พญาไท
บางเขน
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 รอ.
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.7 พัน.5
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รพศ.5
รพศ.5
รร.ช.กช.
รร.นส.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
วพบ.
วศ.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.41

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
140,000.00
202,000.00
504,127.69
63,544.13
239,000.00
150,000.00
200,000.00
40,042.53
200,000.00
35,140.79
280,129.79
79,742.41
187,000.00
100,000.00
109,014.32
66,516.22
80,000.00
110,000.00
365,000.00
100,000.00
220,000.00
150,000.00
140,837.55
115,217.94
70,935.09
73,187.40
100,000.00
107,772.28
372,054.65
67,356.09
100,000.00
275,043.51
230,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

สาขา
ปราณบุรี
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
นครศรีธรรมราช
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กระบี่
ชุมพร
มหาสารคาม
เลย
สงขลา
กองบัญชาการกองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.9 พล.ร.9
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สบ.ทบ.
สปช.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
สส.
รวม 187 หน่วย

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
82,706.17
120,000.00
84,887.21
677,237.96
113,994.28
133,931.58
110,000.00
156,077.34
77,871.67
150,000.00
181,889.48
100,000.00
26,373.83
157,877.70
113,074.23
35,000.00
140,000.00
82,234.11
140,000.00
70,847.59
100,000.00
105,635.44
29,331,992.80

หมายเหตุ

หน้าที่ : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 01042562
ลําดับ
1
2
3
4
5

สาขา
ขอนแก่น
นครสวรรค์
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
เชียงราย

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.มทบ.23
บ.มทบ.31
พัน.ป.ศป.
พัน.ปจว.
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
รวม 5 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 1 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
1,539.14
2,385.70
819.00
1,602.14
913.25
7,259.23
46,032,119.61

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
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
พล.ท. สมศักดิ8 สมรักษ์
พ.อ.(พิเศษ) วาริ ส ทรวงโพธิ8
พ.อ.(พิเศษ) พฤทธิ8พนั ธุ์ พันธุโพ
พ.อ.(พิเศษ) สุพล จันทร์ผอ่ ง
พ.อ.(พิเศษ) ปุญกิตติ8 วิวตั น์อนันต์
พ.อ.(พิเศษ) ชวลิต เอี#ยมแทน
พ.อ.(พิเศษ) ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริ ญ
พ.อ.(พิเศษ) รัตนะโชติ อ่างทอง
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ดัชนี ทองศิริ
พ.อ. เอกภพ กังสนานนท์
พ.อ. ปฏิรพ เปาอินทร์
พ.อ. โยธิน ชัยมงคล
พ.อ. สิ ทธิชยั สิ ทธิรัตนพงศ์
พ.อ.ธนวัชระ วิเศษศรี
พ.อ.ขจรเดช วงศ์อคั รชัย
พ.อ. ธนาคม ไพยารมณ์
พ.อ. เติมศักดิ8 เรื องระยนต์
พ.อ.หญิง นิธินาถ ประพิณ
พ.อ.หญิง กนกพร เย็นอุทก
พ.อ.หญิง รจเรข ติยะโคตร
พ.อ.หญิง สุกิตติมา สุขเกิด
พ.อ.หญิง ธนาพรรณ ปานศักดิ8
พ.อ.หญิง ธนัชพร สามะศิริ
พ.อ.หญิง ภัทรณัฐ วิศาลบูรณ์
พ.อ.หญิง กิจจา บุตรรัตน์
พ.อ.หญิง พิชญาวี เกืJอสกุล
พ.ท. วันชัย ปิ# นกุล
พ.ท. ชัยภัทร นารี จนั ทร์
พ.ท. เสน่ห์ ฤทธินาค
พ.ท.ราชศักดิ8 ชมชู
พ.ท.รัชตศักดิ8 อาจหาญ
พ.ท. ศักดิพงศ์ ไพรแก้ว
พ.ท. ธนพลพัชร์ อัครเกษมพงษา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02316-97
001-100-2004-01737-82
001-100-2004-02240-68
001-100-2004-03465-55
001-100-2004-05465-53
001-100-2004-09829-40
001-100-2004-10392-45
001-100-2004-12135-00
001-100-2004-08617-26
001-100-2004-00531-05
001-100-2004-00737-92
001-100-2004-01263-13
001-100-2004-01344-91
001-100-2004-03825-11
001-100-2004-04687-78
001-100-2004-07161-52
001-100-2004-11782-25
001-100-2004-00380-36
001-100-2004-05495-14
001-100-2004-07108-39
001-100-2004-08418-47
001-100-2004-08576-80
001-100-2004-09341-01
001-100-2004-09779-57
001-100-2004-10497-65
001-100-2004-12078-00
001-100-2004-01513-28
001-100-2004-01719-51
001-100-2004-02456-27
001-100-2004-07173-82
001-100-2004-07952-10
001-100-2004-08896-52
001-100-2004-11146-52

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.

จํานวนเงิน
13,550.36
2,079.62
33,934.40
8,448.60
5,172.11
9,776.02
12,547.31
8,299.89
5,404.60
9,607.76
5,059.99
10,876.05
10,749.90
17,482.36
9,831.05
9,131.83
14,690.18
5,618.22
14,448.44
8,662.94
4,782.20
6,135.87
6,142.20
3,731.98
7,650.78
4,963.99
12,526.47
9,676.48
4,476.84
6,381.00
7,976.97
5,348.22
22,196.61

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
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
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
พ.ท. ภณ วิเศษนคร
พ.ท. ธีระเดช กองสุผล
พ.ท. อนุสิทธิ8 เขียวประเสริ ฐ
พ.ท. วิทยา บุญชด
พ.ท.หญิง จิราวรรณ กนกะปิ ณฑะ
พ.ท.หญิง ศุภรดา ศรี สุบรรณ์
พ.ต. ดํารงเกียรติ มะธุโป
พ.ต. พฤหัส สี สงคราม
พ.ท. สุขสันต์ จินต์ประยูร
พ.ต. อร่ าม คุม้ รักษา
พ.ต.นิพิฐพนธ์ สุริวรรณ์
พ.ต.สุวฒั ยอดนิล
พ.ต. สนธยา ประสพโชค
พ.ต. แสนยาภาพ หงษ์วไิ ล
พ.ต.หญิง วีรยาวัณฎ์ พุม่ เรื อง
พ.ท.หญิง ดุจดาว เสื อเฒ่า
พ.ต.หญิง อิสรี ย ์ หอมวิเศษวงศา
พ.ต.หญิง นวพร โอชวิช
ร.อ. ยงยุทธ ตันเสี ยงสม
ร.อ. สมเดช บุญธรรม
ร.อ. ปั ญญา กลิ#นสอน
ร.อ. กิตติชาติ พิพฒั พงศา
ร.อ.หญิง สาธิตา ขันสุวรรณ
ร.ท. แสงทิศ นาอุดม
ร.ท. พัฒนา อุบลศักดิ8
ร.ท. เมธา จินดาโสม
ร.ท. นันทพร ปานเถื#อน
ร.ท.นิสยั ชัยสนิท
ร.ท. มงคล ฉิ มแฉ่ง
ร.ท. สันติ มงคลแก้ว
ร.ท. สมหวัง นพวาร
ร.ท. สมัย โนแก้ว
ร.ท. อรุ ณศักดิ8 เพชรเอี#ยม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11653-91
001-100-2004-12798-70
001-100-2005-00408-72
001-100-2006-00188-18
001-100-2004-03010-02
001-100-2004-13187-80
001-100-2004-00343-13
001-100-2004-01513-55
001-100-2004-02250-49
001-100-2004-03883-02
001-100-2004-11172-06
001-100-2004-11172-24
001-100-2004-11265-41
001-100-2007-00041-79
001-100-2004-09859-92
001-100-2004-11629-87
001-100-2006-00458-76
001-100-2007-00028-16
001-100-2004-01362-95
001-100-2004-08418-29
001-100-2004-08640-33
001-100-2004-11436-36
001-100-2010-00044-38
001-100-2004-01063-82
001-100-2004-01082-01
001-100-2004-04878-07
001-100-2004-06026-91
001-100-2004-07585-47
001-100-2004-08103-97
001-100-2004-08188-76
001-100-2004-08640-51
001-100-2004-08996-68
001-100-2004-09059-96

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.

จํานวนเงิน
34,302.88
11,483.68
3,413.86
7,719.99
15,427.55
2,633.96
7,589.53
13,847.88
17,611.33
6,358.08
8,607.59
6,730.81
12,243.88
7,075.80
6,450.74
5,857.73
2,281.34
6,871.78
4,964.38
3,678.88
9,447.22
4,227.62
1,604.70
3,230.52
5,581.75
5,506.69
2,338.71
7,417.41
2,143.18
3,753.15
7,745.20
5,306.31
4,371.83

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ร.ท. ธนเดช ขาวสบาย
ร.ท. สําราญ ปรางศร
ร.ท. มานะ ภักดี
ร.ท.หญิง อรนุช สุขบาง
ร.ต.สมเดช กุลฑลรัตน์
ร.ต. รังสันต์ มีทรัพย์มน#ั
ร.ต. ศิริชยั อินทะราช
ร.ต.ไพรรัตน์ ศรี พนั ดร
ร.ต. มานิต สะกิจ
ร.ต. ปุน จันทร์สง่า
ร.ต. สมเกียรติ นิลอาชา
ร.ต.หญิง เขมจิรา วิชา
ร.ต.หญิง เยีย# งฟ้ า พัดโบก
ร.ต.หญิง อัฑฒ์ชญาน์มาศ แย้มกระจ่าง
ร.ต.หญิง ปริ ณาห์ ลือชา
จ.ส.อ.สลาม น้อยสนอง
จ.ส.อ.กรี ฑา ศุภลักษณ์
จ.ส.อ.ณพพล สวัสดี
จ.ส.อ. สุชาติ แย้มสระโส
จ.ส.อ. ลําพึง มีทรัพย์มนั#
จ.ส.อ. วรเศรษฐ์ จดแตง
จ.ส.อ. กุลวิทย์ สุริวรรณ
จ.ส.อ. ณัฐพล เหมือนโพธิ8ทอง
จ.ส.อ. ไพริ น เอี#ยมละออ
จ.ส.อ. รภัสสิ ทธิ8 นามสบาย
จ.ส.อ. ชูกริ ช คงสํารวย
จ.ส.อ. ปิ ยะวัจน์ ทัพแก้ว
จ.ส.อ. ภิภูมิ สวัสดิ8กว้าน
จ.ส.อ.ธโนบล รอดเจริ ญ
จ.ส.อ. ชิณวัฒน์ วรรณพโล
จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ เถื#อนประดิษฐ์
จ.ส.อ. บรรพต ปทุมดํารงค์
จ.ส.อ. ปวันชาญ กตัญQู

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10323-85
001-100-2004-12049-19
001-100-2004-13039-82
001-100-2004-04595-94
001-100-2004-00423-21
001-100-2004-01514-25
001-100-2004-01514-43
001-100-2004-04895-13
001-100-2004-07639-65
001-100-2004-08417-77
001-100-2004-08418-10
001-100-2004-08244-42
001-100-2004-12443-15
001-100-2007-00022-78
001-100-2008-00020-55
001-100-2004-00468-95
001-100-2004-00740-56
001-100-2004-00995-78
001-100-2004-01073-90
001-100-2004-01514-34
001-100-2004-02148-30
001-100-2004-02182-16
001-100-2004-03377-51
001-100-2004-03736-92
001-100-2004-04257-37
001-100-2004-06112-19
001-100-2004-07917-37
001-100-2004-08417-95
001-100-2004-09348-82
001-100-2004-10193-11
001-100-2004-12260-27
001-100-2004-12383-96
001-100-2004-13149-88

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.

จํานวนเงิน
2,785.05
5,876.92
4,115.88
4,430.66
1,585.50
3,923.84
3,188.23
2,843.00
6,770.64
6,923.28
3,313.13
2,035.31
8,622.64
2,392.82
1,964.83
2,309.55
5,165.35
5,443.99
2,488.04
5,955.53
2,601.58
1,576.19
14,205.80
3,739.16
5,419.22
5,438.24
1,175.66
1,503.88
2,245.62
1,599.81
2,211.62
5,151.04
1,631.10

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.นเรศ เตียงชัย
จ.ส.อ.หญิง ไพจิตร วิลยั ศิลป์
จ.ส.อ. สัมฤทธิ8 ฮันชาติ
จ.ส.อ. หญิง เสาวลักษณ์ ยังเดช
จ.ส.ท. ภาณุวฒั น์ โลหิ ตรังสรรค์
ส.อ. กิตติพงษ์ แววศรี
ส.อ. ปูนไท ประเคนแสง
ส.อ.หญิง นํJาฝน แก้วเวียน
ส.ท. ณัฐกฤต ขุนพิลึก
ส.ท. นฤนาท ชม้ายกลาง
ส.ท. เอกวิทย์ ศรเพชร
ส.ท. กิตติศกั ดิ8 โสรกนิษฐ์
ส.ท.หญิง สายฝน สุขทองหลาง
ส.อ. ศักดิ8ชยั ช่องวาริ นทร์
พ.ต. สุภาพ สุขแจ่ม
ร.อ. เจริ ญศักดิ8 บุตรวงศ์
ร.อ. พงษ์ศกั ดิ8 เทพเธียร
ร.อ. มีเกียรติ เถื#อนนก
ร.อ. บุญนัก รักชาติ
ร.อ. นิทศั น์ ประพัฒน์โพธิ8
ร.อ.สว่าง เตชา
ร.อ. อํานาจ อนันตวงศ์
ร.ท. พยุง เทศชื#น
ร.ท. สมพงษ์ จันทร์สุนทร
ร.ท. จารึ ก อุดมประสิ ทธิ8
ร.ท. ยุทธพงษ์ พาที
ร.ท. สิ ทธิพนั ธ์ สุ่มมาตย์
ร.ต. สงฆ์กาน ปั นยอดยิง#
ร.ต.วีระชัย อยูค่ ง
จ.ส.อ. วีรเดช นาคคชฤทธิ8
จ.ส.อ. ประพัฒน์ เวียงแก
จ.ส.อ. ดอกพุทธ เพ็งย่น(อ.)
จ.ส.อ. สุนทร สาพรมมา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00764-88
001-100-2006-00418-52
001-100-2007-00369-01
001-100-2006-00012-25
001-100-2008-00354-79
001-100-2007-00289-84
001-100-2014-00160-22
001-100-2010-00274-93
001-100-2015-00337-63
001-100-2015-00337-90
001-100-2015-00339-30
001-100-2016-00380-40
001-100-2015-00046-64
001-100-2013-00228-48
001-100-2004-10239-34
001-100-2004-01221-86
001-100-2004-02615-55
001-100-2004-05026-56
001-100-2004-07513-22
001-100-2004-09291-45
001-100-2004-12109-01
001-100-2004-12453-69
001-100-2004-03214-68
001-100-2004-04533-96
001-100-2004-05814-59
001-100-2004-07368-28
001-100-2013-00695-84
001-100-2004-11805-76
001-100-2007-00276-93
001-100-2004-00089-65
001-100-2004-00584-92
001-100-2004-03107-18
001-100-2004-03258-08

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.14
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35

จํานวนเงิน
1,572.19
3,133.51
751.40
1,507.72
924.48
1,423.12
483.75
840.81
261.16
215.04
261.16
948.10
390.89
5,738.46
3,863.02
8,363.00
10,737.17
9,632.72
10,187.53
11,573.24
4,193.35
5,083.63
8,810.43
7,991.46
10,943.48
5,205.46
4,902.23
2,255.83
1,381.45
3,414.09
12,708.27
6,128.30
16,060.19

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธรรณ์ สุขมหาหลวง
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทองชื#น
จ.ส.อ. คุณวุฒิ ศรี ปาน
จ.ส.อ. นเรศน์ คําสิ นธุ์
จ.ส.อ. จิตติพล บุตรเสงี#ยม
จ.ส.อ. สุรพร พินนา
จ.ส.อ. นิรันดร อินทร์สุวรรณ์
จ.ส.อ. อวย ทองสว่าง
จ.ส.อ. พยุง นิตขลิบ
จ.ส.ท. อัตถพร อํ#าแก้ว
จ.ส.อ. ธงชัย เกตุแก้ว
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ รัดทุง
จ.ส.อ. ทม แป้ นเงิน
จ.ส.อ. ชัชริ นทร์ ประชากุล
จ.ส.อ. ธนาเดช จันทฤทธิ8
จ.ส.อ.หญิง ดุจฤดี ศรี เพ็ง
จ.ส.ท. ศิริศกั ดิ8 วิสาขะ
จ.ส.ต. พงศ์ศกั ดิ8 วัชรพุทธ
จ.ส.ต. ศิริชยั แสงทอง
จ.ส.ต. สันติสุข พาผล
จ.ส.ต.สุทธิ8พฐั เกษม นุชสติวรโชติ
จ.ส.ต. วีระชัย ปรี ชา
จ.ส.ต. ประภาส อุทปา
จ.ส.ต. ดนุพงศ์ สุวรรณจันทร์
จ.ส.ต. คมกริ ช จันทรา
จ.ส.ต. เกศชัย คงเพชรศักดิ8
จ.ส.ท. ปวิธชาติ เพ็ชร์ดอนทอง
จ.ส.ต. วงศกร แสงสุข
จ.ส.ต. มานิตย์ ผันผาย
ส.อ. จิระพล พึ#งพันธ์
ส.อ. ยุทธภูมิ คงทิม
ส.อ. ธันวา นันใจยะ
ส.อ. วิสุทธิ8 เพิ#มศิลป์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03422-30
001-100-2004-03489-51
001-100-2004-04674-14
001-100-2004-05026-65
001-100-2004-05026-74
001-100-2004-05421-13
001-100-2004-06257-44
001-100-2004-07925-78
001-100-2004-09280-49
001-100-2004-09626-90
001-100-2004-10536-25
001-100-2004-10625-71
001-100-2004-11355-67
001-100-2004-12228-27
001-100-2004-13088-17
001-100-2004-08425-36
001-100-2004-03722-77
001-100-2004-07422-45
001-100-2004-03548-82
001-100-2004-03640-83
001-100-2004-10761-76
001-100-2004-12736-63
001-100-2004-13209-16
001-100-2005-00622-27
001-100-2006-00208-04
001-100-2007-00432-84
001-100-2009-00290-88
001-100-2010-00018-57
001-100-2010-00322-55
001-100-2010-00398-14
001-100-2011-00470-07
001-100-2012-00524-15
001-100-2012-00525-21

กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35

จํานวนเงิน
1,639.19
13,114.59
3,769.58
20,705.25
3,471.38
8,118.46
11,688.86
11,667.44
5,617.61
4,222.61
6,908.10
11,617.10
10,219.82
6,762.20
5,413.52
4,793.39
5,538.96
10,453.76
2,567.56
5,923.76
4,507.77
2,065.03
3,315.69
2,926.96
2,842.51
3,835.85
2,399.98
1,433.43
1,153.81
2,204.27
1,451.41
1,637.58
1,325.08

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ส.อ. อนุชา นุ่มตูม
ส.อ. เอกวุฒิ กองกาล
ส.อ. ประทีป มีแสง
ส.อ. ทนงศักดิ8 มัน# กตัญQู
ส.อ. สุทศั น์ มีแก้ว
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ8 ศรี รัตนะ
ส.อ. พีระพล ทองจีน
ส.อ. ยุทธพงศ์ เนียมหอม
ส.อ. ภานุกร มีบุญนาค
ส.อ. วิชยั เพชรมา
ส.อ.หญิง ธมลวรรณ วงค์จนั ทร์ตะ๊
ส.อ. สงัด ราชบุรี
พ.ต. ฉลองชาติ เครื อวัลย์
พ.ต.ไพรัตน์ สุรัตน์
ร.อ. เสด็จ ชูแก้ว
พ.ท. นภดล พรหมมาก
ร.อ. สําเริ งฤทธิ8 เพชรราช
ร.อ. ชาญชัย เดือยพิมพ์
ร.ท. สมชัย คําแหง
ร.ท. เดชา หอมขจร
ร.ท. ปราโมชย์ เพ็ชรสุข
ร.ท. ไพรัช กุย้ ติJว
ร.ท. สมศักดิ8 ชุมปาน
ร.ท. ปารนาถ แหยมพราห์ม
ร.ท. เชิด หนูบูรณ์
ร.ท. สรวิชญ์ หิ รัญรัตน์
จ.ส.อ. ชยางกูร ศรี หิรัญ
ร.ต. ธวัชชัย งาสาร
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ จิตรบุญ
จ.ส.อ. วีระชัย กุญชริ นทร์
จ.ส.อ. รอฮิง สาเม๊าะ
จ.ส.อ. วีระชัย กองมา
จ.ส.ท. วิระพันธ์ โสธร

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00559-99
001-100-2012-00613-07
001-100-2012-00630-59
001-100-2013-00695-66
001-100-2013-00696-45
001-100-2013-00697-51
001-100-2013-00697-97
001-100-2013-00718-71
001-100-2014-00112-30
001-100-2014-00746-37
001-100-2012-00512-03
001-100-2014-00364-51
001-100-2004-00399-65
001-100-2004-00805-70
001-100-2004-06506-70
001-100-2004-03043-73
001-100-2004-05052-82
001-100-2013-00015-62
001-100-2004-00463-09
001-100-2004-03439-65
001-100-2004-07214-00
001-100-2004-09370-74
001-100-2004-10593-73
001-100-2004-11091-73
001-100-2004-12587-70
001-100-2004-12938-43
001-100-2004-09513-66
001-100-2005-00514-43
001-100-2004-05398-18
001-100-2004-06458-18
001-100-2004-06611-99
001-100-2008-00345-13
001-100-2007-00185-16

กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.35
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48

จํานวนเงิน
4,544.21
1,351.61
1,532.00
769.35
769.35
769.35
769.35
1,394.35
1,038.38
161.78
1,637.58
806.67
298,667.93
467,706.96
99,960.00
3,432.04
18,991.54
3,584.47
7,000.94
12,221.72
4,140.38
5,521.96
5,471.31
10,244.60
6,334.82
6,635.80
2,047.75
6,586.66
5,489.16
9,915.14
6,155.15
10,093.55
2,989.55

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ศิววงศ์ ชฏาภา
จ.ส.ท. ฤทธิเกียรติ รักษ์จนั ทร์
จ.ส.ท. ณรงค์ รับจันทร์
จ.ส.ท. ภาณุวฒั น์ คุม้ ล้อม
จ.ส.ท. โกศล ศิริไทย
จ.ส.ท. จเร แก้วได้ปาน
จ.ส.ต. พุฒิธร สมวงค์
จ.ส.ต. ศราวุฒิ เจริ ญสุข
ส.อ. พิพฒั น์พงค์ นาคเชียร
ส.อ. วินประเสริ ฐ แก้วบรรดาล
ส.อ. นิยม ปาเบ้า
ส.อ. ณัฐพล ชูกาํ แพง
ส.อ. สิ นชัย สุขมี
ส.ต. นพนันท์ ศรี สุจริ ต
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ8 จํานงค์รัตน์
ส.อ. เอกภพ แก้วนางรอง
ส.ท. นะลาพันธ์ สองแก้ว
ส.ท. อนุชาต ณรงค์นอ้ ย
ส.ท. จรัส แก้วเมือง
ส.ท. เทพอมร ชื#นมนัส
พ.ต. อัครเดช พันธุ์ฤทธิ8
พ.ต. ทวี สุนทร
ร.ต. มาโนช แสงพร
ร.ท..สุธีร์ สื บวงศ์
ร.ท. อรรถณรงค์ ปิ# นฉํ#า
ร.ท.ทวีผล กาใจใส
ร.ท.เมธี สายทอง
ร.ท.สมชาย ผลาผล
ร.ท.พรชัย ฟักหอมเกร็ ด
ร.ต. อนุชิต หมอยา
ร.ต. ปริ วรรต ศรี พิพิธ
ร.ต.สมชาย ชุ่มมงคล
ร.ต.ชัยวัฒน์ เสี ยงกล่อม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00433-81
001-100-2007-00470-77
001-100-2008-00320-65
001-100-2009-00061-11
001-100-2009-00203-24
001-100-2009-00357-97
001-100-2007-00187-29
001-100-2009-00203-97
001-100-2012-00051-89
001-100-2012-00053-29
001-100-2012-00054-53
001-100-2012-00055-14
001-100-2012-00055-41
001-100-2012-00154-14
001-100-2012-00155-02
001-100-2012-00156-36
001-100-2012-00157-15
001-100-2013-00080-51
001-100-2014-00133-99
001-100-2016-00331-97
001-100-2004-05754-76
001-100-2004-11124-23
001-100-2004-00646-79
001-100-2004-01070-53
001-100-2004-01498-00
001-100-2004-03309-61
001-100-2004-07519-15
001-100-2004-07520-48
001-100-2004-07802-54
001-100-2004-00563-24
001-100-2004-04497-19
001-100-2004-06936-75
001-100-2004-07025-48

กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602

จํานวนเงิน
2,480.13
365.73
4,045.86
4,955.62
1,870.70
3,930.08
3,778.94
7,706.36
4,487.47
3,202.45
3,061.22
5,275.46
1,769.85
907.08
1,928.85
4,256.85
4,643.05
2,013.91
912.23
806.05
19,428.12
19,853.97
4,378.62
4,860.79
6,669.50
9,919.51
8,567.76
19,590.71
26,490.83
6,799.10
6,687.43
5,863.92
1,395.57

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

ชื#อบัญชี
ร.ต. นาวิน แก้วสุวรรณ์
ร.ต. ประไพร จิตนิยม
ร.ต. สราวุธ เฮงประดิษฐ์
ร.ต.อภิชยั สว่างแวว
ร.ต. สมโพช หอมมาก
ร.ต.พีระพงษ์ ชาญนรา
จ.ส.อ. ชริ นทร์ อินภมร
จ.ส.อ. สนทยา จักรแก้ว
จ.ส.อ.สุวฒั น์ อุทยั ฤกษ์
จ.ส.อ.อุบล ภาระดี
จ.ส.อ.มนตรี ทวยทน
จ.ส.อ.คมวุฒิ พุกสุวรรณ
จ.ส.อ.อํานวย ขําประจิตร์
จ.ส.อ. วิษณุ ครุ ฑางคะ
จ.ส.อ.ณรงค์ แสงสนธิ8
จ.ส.อ.ฉัตรพงษ์ ประสานพันธ์
จ.ส.อ.รังสี ศักดานุกลู
จ.ส.อ.จรัญ วรรณทอง
จ.ส.อ.อาทิตย์ ชื#นสว่าง
จ.ส.อ.เสน่ห์ กลึ#งกลาง
จ.ส.อ.ธีรศักดิ8 บรรลือยุทธ
จ.ส.อ.ขจรศักดิ8 แสงจันทร์
จ.ส.อ.คฑาวุธ ฤดี
จ.ส.อ.เสรี ผัดผล
จ.ส.อ. ปิ ยะภัทร คํารัมย์
จ.ส.อ. อภิชิต เจริ ญธรรม
จ.ส.อ. ศุภชัย สุทธิประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ นิยมพลอย
จ.ส.อ.ชะเอม ถาวรรัตน์
จ.ส.อ.บัญญัติ จําเนียรกูล
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ คูณทอง
จ.ส.อ.ถาวร ทองไสล
จ.ส.อ. เถกิงศักดิ8 ชนะโรจน์เจริ ญ

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07518-18
001-100-2004-07518-36
001-100-2004-07521-09
001-100-2004-07522-24
001-100-2004-08603-47
001-100-2004-11567-64
001-100-2004-00002-46
001-100-2004-00014-67
001-100-2004-00147-62
001-100-2004-00249-90
001-100-2004-00280-48
001-100-2004-00638-92
001-100-2004-01099-54
001-100-2004-01334-56
001-100-2004-01458-77
001-100-2004-01468-76
001-100-2004-01531-40
001-100-2004-01707-58
001-100-2004-01773-71
001-100-2004-01800-01
001-100-2004-01954-10
001-100-2004-02009-25
001-100-2004-02030-65
001-100-2004-02274-45
001-100-2004-02649-14
001-100-2004-02743-55
001-100-2004-02743-82
001-100-2004-02744-25
001-100-2004-02884-37
001-100-2004-03064-32
001-100-2004-03306-88
001-100-2004-03306-97
001-100-2004-03307-03

ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602

จํานวนเงิน
3,445.08
3,889.63
8,465.35
3,542.35
5,992.25
6,480.55
2,477.75
9,598.69
2,370.72
6,431.94
5,669.74
10,706.24
3,544.84
11,773.06
6,033.30
4,960.46
6,168.73
5,441.83
13,433.01
2,963.59
5,359.74
6,054.70
4,566.50
8,125.81
2,510.87
3,417.08
5,304.65
4,126.53
2,503.15
20,092.73
3,200.38
7,342.64
2,854.48

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.นราวุฒิ ละดาดก
จ.ส.อ.วีระพนธ์ พิมพา
จ.ส.อ. สงคราม ภาภิรมย์
จ.ส.อ. สุทศั น์ ธงศรี
จ.ส.อ.อรุ ณ หานุภาพ
จ.ส.อ. เฉลิมพล กองเทพ
จ.ส.อ.ศราวุฒิ อุ่นเจริ ญ
จ.ส.อ. ประชาทิพย์ พืJนผา
จ.ส.อ.วัชร์ชาพล ไชยกุลประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ลิขิต ฉิ มมาแก้ว
จ.ส.อ. กฤษณะ พลอยงาม
จ.ส.อ.สุรสิ ทธิ8 สาริ พนั ธ์
จ.ส.อ. เอกชัย มีจิตต์
จ.ส.อ. ประกาศ แก้วสะเทียน
จ.ส.อ.พีระพงษ์ โคตรศรี เมือง
จ.ส.อ.นิพนธ์ ไพศาล
จ.ส.อ.คนิช สุกิตติรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ.คมสันต์ คณะโฑ
จ.ส.อ. อลงกต กีระนันทน์
จ.ส.อ.ธานี วงษ์ถาวร
จ.ส.อ.อดิเรก พรหมทา
จ.ส.อ. กิตติพทั ธ์ พฤกษา
จ.ส.อ.นฤพนธ์ ศรี กลิ#น
จ.ส.อ.วริ นทร พวงประดู่
จ.ส.อ.นิรันดร์ ศรี อูฐ
จ.ส.อ.ประเสริ ฐ อยูเ่ ย็น
จ.ส.อ.สมหวัง นันทะวงค์
จ.ส.อ. มาโนชญ์ ยังกิว
จ.ส.อ.ภัทรพล พรหมปราณี
จ.ส.อ.นฤมิตร ชิดพันธ์
จ.ส.อ.ดาวรุ่ ง สี ไสว
จ.ส.อ.กลยุทธ อินทชัย
จ.ส.อ.เฉลิมเกียรติ กางทอง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03307-30
001-100-2004-03308-00
001-100-2004-03308-37
001-100-2004-03308-73
001-100-2004-03309-52
001-100-2004-03309-70
001-100-2004-03310-03
001-100-2004-03401-53
001-100-2004-03563-12
001-100-2004-03654-62
001-100-2004-03689-19
001-100-2004-04561-53
001-100-2004-04689-18
001-100-2004-04959-58
001-100-2004-05164-55
001-100-2004-05166-86
001-100-2004-05473-85
001-100-2004-05628-61
001-100-2004-05722-75
001-100-2004-05738-94
001-100-2004-05786-31
001-100-2004-05808-12
001-100-2004-05992-18
001-100-2004-06020-26
001-100-2004-06367-59
001-100-2004-06513-23
001-100-2004-06771-27
001-100-2004-06995-09
001-100-2004-07075-25
001-100-2004-07267-15
001-100-2004-07511-28
001-100-2004-07516-05
001-100-2004-07516-32

ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602

จํานวนเงิน
1,635.89
3,545.61
1,601.93
6,706.12
4,110.40
5,571.86
1,105.30
2,305.60
2,351.04
5,909.03
3,366.12
2,479.90
3,378.67
1,847.26
3,533.03
4,866.73
3,265.65
3,181.97
3,624.86
2,751.72
7,197.67
4,802.14
6,003.51
6,450.22
13,291.58
9,575.83
3,613.62
4,289.88
4,234.51
4,890.20
3,260.32
5,043.48
4,152.79

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.ชัยพร ชมภู
จ.ส.อ.ชาญชัย เนื#องจากหนู
จ.ส.อ.ทศพร ศรนริ นทร์
จ.ส.อ.ธนาพัฒน์ นาคธน
จ.ส.อ. ธีรพันธ์ บุญมีประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วีระพันธ์ สวยงาม
จ.ส.อ.ศิริศกั ดิ8 บุญไชย
จ.ส.อ.เศกศักดิ8 มีสมบูรณ์
จ.ส.อ. สงกรานต์ วงศ์คาํ อินทร์
จ.ส.อ.สมมิต ตันสิ งห์
จ.ส.อ. สมศักดิ8 สว่างเนตร
จ.ส.อ.สิ ริชยั บัวขม
จ.ส.อ.สุปัญญา มาตกําจร
จ.ส.อ.เสรี สันติภูมิโพธา
จ.ส.อ.อดุลย์ศกั ดิ8 ฐานวิเศษ
จ.ส.อ.อาภาภรณ์ เทพนิมิตร
จ.ส.อ.อํานาจ ปิ# นโมรา
จ.ส.อ.กฤษณา ทองดี
จ.ส.อ.ฑิฆมั พร ค่ายหนองสวง
จ.ส.อ.วัฒนากร กองน้อย
จ.ส.อ.จตุพร พลสุจริ ต
จ.ส.อ. ธิติ ผาสุขตระกูล
จ.ส.อ. สําเริ ง เพ็ชรดํา
จ.ส.อ. ปริ นทร เกิดพันธ์
จ.ส.อ.ประเสริ ฐ ทองจํารู ญ
จ.ส.อ.พิเศษ ขันโสม
จ.ส.อ.ยงยุทธิ8 ลายพยัคฆ์
จ.ส.อ.อภิชาติ จงอริ ยะตระกูล
จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ แสงอินทร์
จ.ส.อ.บัญญัติ อัฒจักร
จ.ส.อ.กฤษดา เริ# มรวย
จ.ส.อ.เชิดชัย มาใหญ่
จ.ส.อ.ธนวินทร์ กองปั น

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07516-41
001-100-2004-07516-50
001-100-2004-07517-39
001-100-2004-07517-48
001-100-2004-07517-66
001-100-2004-07519-60
001-100-2004-07519-79
001-100-2004-07519-88
001-100-2004-07520-02
001-100-2004-07520-75
001-100-2004-07520-93
001-100-2004-07521-18
001-100-2004-07521-63
001-100-2004-07521-90
001-100-2004-07522-06
001-100-2004-07522-42
001-100-2004-07522-60
001-100-2004-07523-21
001-100-2004-07582-37
001-100-2004-07704-33
001-100-2004-07704-60
001-100-2004-08404-77
001-100-2004-08406-53
001-100-2004-08424-39
001-100-2004-08431-19
001-100-2004-08597-94
001-100-2004-08751-36
001-100-2004-09068-07
001-100-2004-09498-57
001-100-2004-09539-20
001-100-2004-09737-39
001-100-2004-09800-67
001-100-2004-09978-36

ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602

จํานวนเงิน
7,420.17
2,174.60
1,624.78
1,426.10
2,254.68
2,819.47
2,654.90
6,677.61
2,154.52
2,927.86
5,129.25
10,274.86
4,883.97
2,974.53
2,934.28
4,087.42
3,207.18
3,131.08
1,565.91
5,625.76
9,237.10
4,941.02
3,963.44
9,403.75
5,352.92
2,352.23
4,332.84
2,749.14
8,558.23
4,787.95
3,711.04
2,305.97
4,827.17

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.ปรี ชา ประวะศรี
จ.ส.อ.ชํานาญ ถิ#นสูง
จ.ส.อ.สมชาย หมื#นสา
จ.ส.อ.ประยูร คําทอง
จ.ส.อ.เรื องศักดิ8 ศิริกลุ
จ.ส.อ. ธนภัทร เปรมเพ็ชร์
จ.ส.อ. จํานง อิ#มอาบ
จ.ส.อ.สมชาย คงสุวรรณ
จ.ส.อ.ไสว สําริ ดเปี# ยม
จ.ส.อ. สถาพร กรรณิ กวงษ์
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ อิ#มสําราญ
จ.ส.อ.นพดล สุขกระจ่าง
จ.ส.อ.สนอง แก้วกัญญา
จ.ส.อ.ชยุต บุตรศรี
จ.ส.อ.เล็กตะนา ศรี นาม
จ.ส.อ.บุญโยง บุบภาที
จ.ส.อ. ก่อพงษ์ เพชรบัวศักดิ8
จ.ส.อ. ปณิ ธิ แสงฤทธิ8
จ.ส.อ.จักรี ชมภูพิษย์
จ.ส.อ.เอกราช นาคทับ
จ.ส.อ. กฤษดา ชาญเลิศ
จ.ส.อ.ศักดิ8ศรี จิตสกุลชัย
จ.ส.อ. วิทยา โกฎทอง
จ.ส.อ.. เอกดนัย จตุปาริ สุทธิศีล
จ.ส.ท. ยศพัทธ์ กลิ#นหอม
จ.ส.อ. โกสิ นทร์ อินทร์คาํ
จ.ส.อ. ภาณุ ชัยศิริ
จ.ส.อ. ครรชิตพล สกุลซ้ง
จ.ส.ท. คฑาวุฒิ รัตนวงค์
จ.ส.ท. มติชน ยิง# คงดี
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ โตนุช
จ.ส.ต. สิ ริวฒั น์ มัธยม
จ.ส.ต. บุญชัย จําปาพันธ์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10154-85
001-100-2004-10778-74
001-100-2004-10815-58
001-100-2004-10946-04
001-100-2004-11148-65
001-100-2004-11326-67
001-100-2004-11515-92
001-100-2004-11574-26
001-100-2004-11836-25
001-100-2004-12192-76
001-100-2004-12193-82
001-100-2004-12278-04
001-100-2004-12286-90
001-100-2004-12372-36
001-100-2004-12544-37
001-100-2004-12706-48
001-100-2004-12891-32
001-100-2004-12979-46
001-100-2004-13137-58
001-100-2004-13173-65
001-100-2005-00504-80
001-100-2005-00769-74
001-100-2006-00445-03
001-100-2007-00220-69
001-100-2008-00197-09
001-100-2008-00250-38
001-100-2009-00008-70
001-100-2009-00010-55
001-100-2010-00030-31
001-100-2010-00363-21
001-100-2009-00248-25
001-100-2010-00363-12
001-100-2011-00033-77

ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602

จํานวนเงิน
6,633.09
4,228.36
18,576.00
1,224.26
10,285.03
4,187.80
3,190.77
2,938.45
3,573.96
2,386.85
3,263.76
5,111.89
9,844.41
3,576.95
4,872.61
5,344.12
5,175.74
7,063.27
2,877.51
2,051.89
3,920.30
1,031.56
2,388.23
1,210.52
2,219.79
1,771.15
5,933.23
2,582.19
1,039.37
1,197.00
1,397.09
1,874.57
1,275.11

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ธีระพล สุวรรณสังโส
ส.อ. ประกิต เอี#ยมแอ
ส.อ. สุรัตน์ ณรงค์รอน
ส.อ. กิตติ8พิพฒั น์ แก้ววิเศษ
ส.อ. สุชยา ปิ# นโมรา
ส.อ. สิ งหา แย้มมา
ส.อ. สถาพร สุขประเสริ ฐ
ส.อ. นิวฒั น์ ศรี สุนนท์
ส.อ. อภินนั ท์ อุทคํากอง
ส.อ. ธนศักดิ8 สิ งห์สีทา
ส.อ. สนธยา มิ#งมา
ส.อ. เพชรพิสิฐ เนตรสง่า
ส.อ. ทักษ์ดนัย มีวงค์
ส.อ. ณัฐพล อารี พรสมสุข
ส.อ. ธวัชชัย ทองปอ
ส.อ. ยุทธพงษ์ คุม้ ครอง
ส.อ. โยธิน คอมสติง
ส.อ. วัฒนา ครองเคหา
ส.ท. ประพัฒน์ ถมหนวด
ร.ท. ชาญ สัยยา
ร.ต. สนธยา มณี เลิศ
จ.ส.อ. สุชาติ จิตจ่อ
จ.ส.อ. สุธิศกั ดิ8 ชาญศิริ
จ.ส.อ. สถิตย์ ช่างแกะ
จ.ส.อ. ศิลปชัย มะลัยทอง
จ.ส.อ.ชาญชัย ศรสนธิ
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ วงษ์บาท
จ.ส.อ. ลัทธิ วงษ์คาํ หาญ
จ.ส.อ.ศตทล เดชะคําภู
จ.ส.อ. ดุรงค์ฤทธิ8 ยิง# ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สุนทร รังไชย
จ.ส.อ. วีรวัตร์ พุฒหมื#น
จ.ส.อ. นิกร สารสิ นธุ์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00279-79
001-100-2008-00249-32
001-100-2011-00033-95
001-100-2011-00308-67
001-100-2011-00310-88
001-100-2011-00313-98
001-100-2011-00315-10
001-100-2012-00027-20
001-100-2012-00027-48
001-100-2012-00667-46
001-100-2013-00261-63
001-100-2013-00513-45
001-100-2013-00654-90
001-100-2013-00721-08
001-100-2014-00097-49
001-100-2014-00109-76
001-100-2014-00466-89
001-100-2014-00469-26
001-100-2015-00017-00
001-100-2004-12590-43
001-100-2004-12611-27
001-100-2004-00246-44
001-100-2004-02588-61
001-100-2004-02849-09
001-100-2004-03476-60
001-100-2004-04148-56
001-100-2004-04499-22
001-100-2004-06049-27
001-100-2004-06408-59
001-100-2004-07069-06
001-100-2004-07613-10
001-100-2004-09373-75
001-100-2004-09379-68

ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4

จํานวนเงิน
1,452.98
1,980.39
1,124.41
640.36
582.07
927.24
812.04
2,186.69
1,023.84
1,321.25
1,103.83
514.08
521.29
1,177.43
557.46
1,055.48
762.24
648.36
1,108.25
2,546.55
13,077.37
1,352.35
1,710.52
1,707.94
1,474.87
508.06
535.33
2,207.64
1,357.37
507.94
3,119.70
917.84
1,297.08

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สําเริ ง มูลเทพ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ8 พลพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สุมนต์ รังไชย
จ.ส.อ. อดุลย์ สิ ทธิปัญญา
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ คชวัฒน์
จ.ส.อ. ศรี รัฐ รักษาศิลป์
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิ8 จิตต์หนัก
จ.ส.อ. นิพนธ์ กองแปลง
จ.ส.อ. สนิธ พันธ์ทา
จ.ส.อ. ชุมพล พันธ์ธรรม
จ.ส.อ. ธนากร งามเหมือน
จ.ส.อ.ปั ญญา ภู่เหมาะ
จ.ส.อ. ศรายุทธ ผายพิมาย
ส.อ. บุญเกืJอ พวงเนียม
ร.อ. พกร เอี#ยมไพฑูรย์
ร.ท.สถิต พืชเพียร
ร.ท. ฉันธรักษา โรยรส
ร.ท.มานิด สละทาน
ร.ท. สุขสันต์ บุญโท
ร.ต.บัญชา จันทร์ทอง
ร.ต. สุวฒั น์ วังกลาง
ร.ต. พิสุทธิ8พงศ์ ภาธินทร์พงศธร
ร.ต. สุวรรณ์ พรมมานิน
ร.ต. วิทูล ครองสระน้อย
ร.ต. สานิตย์ เทียมเพ็ง
จ.ส.อ. ประยูร ดวงมาตย์
ร.ต. สุรสิ ทธิ8 สี ตาแสน
ร.ต. กิตติวฒั น์ วงษ์สามารถ
ร.ท. อนุสรณ์ ดาราย
ร.ต. สมเกียรติ สุขศรี
ร.ต. วุฒิชยั ขันตรี คาํ
ร.ต. เอกชัย อารมย์รื#น
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ กุลศรี

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10065-02
001-100-2004-10481-19
001-100-2004-10785-18
001-100-2004-10935-17
001-100-2004-11331-34
001-100-2004-11443-34
001-100-2004-11617-39
001-100-2004-12401-51
001-100-2004-12437-96
001-100-2004-12895-49
001-100-2004-12959-84
001-100-2006-00177-76
001-100-2007-00228-38
001-100-2011-00316-17
001-100-2004-10449-82
001-100-2004-04130-24
001-100-2004-05386-15
001-100-2004-07105-38
001-100-2004-11123-99
001-100-2004-00419-15
001-100-2004-00556-99
001-100-2004-00663-21
001-100-2004-00853-08
001-100-2004-02482-62
001-100-2004-05442-45
001-100-2004-05775-26
001-100-2004-09332-27
001-100-2004-10123-72
001-100-2004-11692-36
001-100-2004-12833-41
001-100-2006-00248-82
001-100-2007-00136-54
001-100-2004-00256-61

ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.

จํานวนเงิน
1,051.58
1,979.52
1,742.50
1,709.61
2,262.73
1,101.78
5,182.32
7,080.05
6,251.18
2,973.83
522.96
2,263.86
2,253.33
564.83
3,602.84
2,524.31
3,311.04
6,017.74
4,751.24
3,068.94
2,042.50
4,463.72
2,604.01
3,191.80
10,745.69
6,903.45
3,310.57
1,333.42
5,248.12
7,678.42
3,154.89
1,690.64
2,383.34

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประยุทธ์ ขันคํา
จ.ส.อ. วีระศักดิ8 ภู่สมัย(อ.)
จ.ส.อ. อธิคม เพียรสมผล
จ.ส.อ. วิบูลย์ ศรี วรรณ์ทอง
จ.ส.อ. สมบุญ จันทร์ชาญ
จ.ส.อ. กฤษณ์ ประสิ ทธิ8นอก
จ.ส.อ. ธวัชชัย สัตย์สม
จ.ส.อ. ผัน บุญนิล
จ.ส.อ. บุญลุ คําอุดม
จ.ส.อ. สมศักดิ8 สาวะจันทร์
จ.ส.อ. นภาพล นาคะปั กษิณ
จ.ส.อ. สมพงษ์ แจ่มมะณี
จ.ส.อ. ศราวุธ บุญมี
จ.ส.อ. กิตติพนั ธ์ บุญอร่ าม
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ8 ใยยะผลสุข
จ.ส.อ. สมนึก ทรัพย์สิน
จ.ส.อ. ธวัชชัย พิมจุฬา
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ จวนจรู ญ
จ.ส.อ.พีรพล ชอบทวี
จ.ส.อ. สมบัติ จันทร์ศิริ
จ.ส.อ. พีระ รอบคอบ
จ.ส.อ. นิธิวทิ ย์ ลาลด
จ.ส.อ. สิ ริพงษ์ เดชสุภา
จ.ส.อ. สุรยุทธ สุระมรรคา
จ.ส.อ. สามารถ แจ่มศรี
จ.ส.อ. อมฤทธิ8 เมืองอําพัน
จ.ส.อ. ทองไสย ก้อนวิมล
จ.ส.อ. สุทธินนั ต์ สุวดิษฐ์
จ.ส.อ. เอกพันธ์ สมบูรณ์ศกั ดิ8
จ.ส.อ. วิทยา พลเสนา
จ.ส.อ. เวธิน ชูศรี พฒั น์
จ.ส.อ. โชคชัย กําเหนิดสิ งห์
จ.ส.อ. อนุชิต แสงทอง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01904-33
001-100-2004-02656-94
001-100-2004-02972-95
001-100-2004-03370-43
001-100-2004-03473-78
001-100-2004-03474-02
001-100-2004-03474-20
001-100-2004-03776-70
001-100-2004-04203-43
001-100-2004-05151-73
001-100-2004-05227-02
001-100-2004-05542-97
001-100-2004-06027-34
001-100-2004-06122-45
001-100-2004-06743-51
001-100-2004-06940-36
001-100-2004-06996-06
001-100-2004-08775-96
001-100-2004-09326-62
001-100-2004-09456-57
001-100-2004-10123-27
001-100-2004-10123-54
001-100-2004-10123-90
001-100-2004-10968-51
001-100-2004-11191-98
001-100-2004-11843-41
001-100-2004-13116-17
001-100-2005-00312-72
001-100-2005-00340-84
001-100-2005-00352-23
001-100-2005-00352-78
001-100-2005-00816-48
001-100-2005-00816-66

ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.

จํานวนเงิน
4,847.43
4,489.99
6,016.63
2,330.74
4,009.61
3,509.69
794.98
3,723.65
4,043.13
1,733.61
6,649.72
4,986.07
2,048.15
7,695.69
1,873.39
4,247.39
3,290.28
18,209.53
721.13
4,335.38
3,280.35
3,311.34
3,974.80
5,853.57
5,188.93
3,178.60
3,570.69
1,690.63
3,407.44
4,380.98
5,149.38
1,096.19
3,445.51

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุศร สุนทรชัย
จ.ส.อ.ภาษิวตั ทับทิมไสย์
จ.ส.อ.วิชิต อ่างมัจฉา
จ.ส.อ. สําเภา พรชุบ
จ.ส.อ. อัศวิน ช่วยสุข
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิ8 ไผ่จนั ทร์
จ.ส.อ. วโรดม สิ ทธิสุวรรณ
จ.ส.อ. กฤษณพงษ์ แนบกลาง
จ.ส.อ. จิรายุ เพ่งสุวรรณ
จ.ส.อ. วรวุฒิ นาชัยฤทธิ8
จ.ส.อ. นิกร กันธิยะ
จ.ส.อ. จารุ วฒั น์ แสนสุรินทร์
จ.ส.อ.ธีระพงศ์ เหรี ยญทอง
จ.ส.อ. ธวัชชัย วัยนุศร
จ.ส.ท.ภาณุพงศ์ เคนไชยวงค์
จ.ส.ท. ไพศาล ยะคุณเขตต์
จ.ส.ท.นิพฒั น์ แต้เจริ ญ
จ.ส.ท. สุทธิพงษ์ ลาเบาะ
จ.ส.ท. ทรงลักษณ์ นาคคํา
จ.ส.ต. ศรายุทธ บุตรเจริ ญ
จ.ส.ต. ไพรวัลย์ คนสันสี
จ.ส.ต.ภัทธพงษ์ คงกะพันธ์
จ.ส.ต. วรุ ตร์ บุญโกมุต
ส.อ. อุปพัฒน์ บัณฑุวรรณ
จ.ส.อ. สราวุธ ทองจับหลัก
ส.อ. อาทิตย์ ชัยยนต์
ส.อ. นเรศ พิละกันทา
จ.ส.ต. พรหมลิขิต หอดขุนทด
ส.อ. ศรานนท์ เนตรพรหม
ส.อ. สุรเดช เที#ยงตรง
ส.อ. สุทธินนั ท์ จันทร์หอม
ส.อ. ฐานิส สุขเกษม
ส.อ. เกษมสุข สุดงาม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00816-75
001-100-2006-00245-81
001-100-2006-00246-60
001-100-2006-00433-82
001-100-2006-00501-24
001-100-2006-00501-60
001-100-2006-00501-79
001-100-2007-00136-81
001-100-2007-00138-67
001-100-2009-00076-97
001-100-2009-00326-84
001-100-2010-00088-14
001-100-2010-00088-41
001-100-2010-00228-32
001-100-2009-00335-40
001-100-2011-00065-05
001-100-2011-00223-27
001-100-2011-00223-45
001-100-2012-00073-90
001-100-2004-12689-35
001-100-2010-00130-29
001-100-2011-00223-72
001-100-2012-00417-01
001-100-2004-03473-50
001-100-2009-00327-63
001-100-2011-00519-30
001-100-2012-00008-10
001-100-2012-00078-40
001-100-2012-00308-93
001-100-2012-00570-49
001-100-2012-00678-15
001-100-2013-00360-18
001-100-2013-00457-42

ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.

จํานวนเงิน
1,077.72
3,439.34
2,672.28
1,645.61
1,008.25
3,087.79
1,504.83
2,403.91
1,917.98
816.71
2,148.00
1,121.16
1,387.18
2,935.20
2,355.48
1,193.14
1,728.44
580.46
1,853.68
2,630.14
4,305.82
2,041.96
1,256.09
5,229.39
1,998.08
924.67
1,812.97
225.53
1,359.01
659.73
1,257.14
876.49
987.50

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
ส.อ. วรชิต โรจนเกษตร
ส.อ. วาริ นทร์ เทพแสง
ส.อ. อุทิตย์ กําลังดี
ส.ท. สุธีรา ทราจารวัตร
ส.ท. อมรเทพ นาแซง
ส.ท. ชัยวัฒน์ สุวรรณสิ งห์
ส.ต. ชินโชติ วิมล
ส.ต. สถาพร พรมมา
ส.ต. ปรี ชา ศรี เคน
ร.อ. พรชัย มากเทพพงษ์
ร.อ. ปั ญญาสิ ทธิ8 แป้ นแก้ว
ร.อ. ภรัส เจียมจตุรงค์
ร.ท. ธิตินนั ท์ อยูเ่ นียม
ร.ท. ศุภชัย ซ้อนพุฒ
ร.ท. มรกต คมเขียว
ร.ต. สวิด ยงค์โภชน์
ร.ต. ทรัพย์อนันต์ ทองเผือก(อ.)
ร.ต. ส่งศักดิ8 วงศ์สิงห์
ร.ต. ธีระพล อิ#มเอิบ
ร.ต. สุรพงษ์ วีระโยธิน
จ.ส.อ. ธีรพนธ์ ทับทิม
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ทับหุ่น
จ.ส.อ. อธิวตั ร ปานคํา
จ.ส.อ. วิรัตน์ ทองขาว
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ8 อัครวงษ์
จ.ส.อ. สมชาย เหลืองพวงทอง
จ.ส.อ. เอกรัตน์ ประสงค์ศกั ดิ8
จ.ส.อ. เอกชัย พูลศรี
จ.ส.อ. ทนงศักดิ8 สนสาย
จ.ส.อ. บุญรัตน์ มีเมตตา
จ.ส.อ. ภักดี เทศมี
จ.ส.อ. อนุชา มาลีเศษ
จ.ส.อ. จีรพงษ์ พ่วงหงษ์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00395-36
001-100-2016-00350-70
001-100-2010-00130-38
001-100-2015-00490-01
001-100-2016-00350-52
001-100-2017-00097-91
001-100-2014-00366-82
001-100-2014-00724-17
001-100-2017-00375-54
001-100-2010-00173-35
001-100-2011-00101-55
001-100-2013-00192-60
001-100-2004-01921-58
001-100-2004-07396-94
001-100-2004-09104-57
001-100-2004-01194-74
001-100-2004-06544-09
001-100-2004-09105-09
001-100-2008-00186-03
001-100-2009-00247-37
001-100-2004-00047-74
001-100-2004-02872-61
001-100-2004-03997-42
001-100-2004-04387-04
001-100-2004-06535-98
001-100-2004-06694-83
001-100-2004-08058-27
001-100-2004-08449-50
001-100-2004-09103-50
001-100-2004-09103-96
001-100-2004-09104-39
001-100-2004-09105-81
001-100-2004-09761-43

ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104

จํานวนเงิน
121.96
104.64
1,084.64
196.51
104.64
177.35
505.23
265.54
156.81
1,048.16
477.90
1,250.57
716.40
6,346.44
2,073.04
2,809.44
2,750.58
3,177.07
3,168.20
4,474.98
3,480.28
6,011.06
1,912.36
978.19
1,206.48
4,257.13
3,923.35
1,983.22
2,328.57
2,282.73
2,123.22
1,976.77
13,190.06

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุชา ศรี อุ่นดี
จ.ส.อ. มนตรี สําลี
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ เหมฤดี
จ.ส.อ. ภูวไนย สุรักษ์ขิต
จ.ส.อ. ทิวานัน มัน# อ้น
จ.ส.อ. วรวัฒน์ เทศประทีป
จ.ส.อ.ณัฐพล เยาว์ใจ
จ.ส.อ. วินยั ปัJ นจิด
จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรี ใจอินทร์
จ.ส.อ. ธงไชย พันธ์งาม
จ.ส.ท. เกียรติ8ศกั ดิ8 ธรรมวโร
จ.ส.ต. ธนาทิพย์ มิ#งเมือง
จ.ส.อ. นพพร ขจรศรี
จ.ส.ต. จิระพันธุ์ ฐานที#
จ.ส.ต. ศุภกร พุม่ พวง
ส.อ. ณัฐภูมิ ดวงแดง
จ.ส.ท. ภูธิป ศรี สอาด
ร.อ. ทวนธน ชาวไทย
ร.อ. สําเภา สาลี
ร.ท. .อดิศร พูลอําไพ
ร.ท. ประเวตร คําละมูล
ร.ท. นริ นทร์ ศรี นคั ริ นทร์
ร.ท. เพิ#มศักดิ8 เจือทอง
ร.ท. สําเนียง เข็มอ่อน
ร.ต. นิรุตนิ8 ภาโนมัย
ร.ต. มงคล คําบาง
ร.ต. อนันตฤกษ์ มารศรี
ร.ต. เข็มทราย จํารัสภูมิ
จ.ส.อ. นิรุตต์ ภู่ทบั ทิม
ร.ต. เศรษฐพงศ์ ดีศรี
ร.ต. ไพทูล ปลัง# ดี
ร.ต. จํารัส ใจหนักแน่น
ร.ต. มนตรี ปิ# นเพ็ชร์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10400-10
001-100-2004-10608-38
001-100-2004-11996-53
001-100-2004-12096-95
001-100-2004-13103-44
001-100-2005-00268-36
001-100-2006-00236-43
001-100-2006-00507-08
001-100-2007-00142-46
001-100-2009-00413-72
001-100-2009-00414-33
001-100-2010-00302-48
001-100-2010-00302-66
001-100-2011-00101-37
001-100-2011-00423-03
001-100-2016-00284-50
001-100-2011-00007-05
001-100-2004-03839-63
001-100-2004-04723-91
001-100-2004-00689-49
001-100-2004-01280-47
001-100-2004-04023-56
001-100-2004-05374-94
001-100-2004-09990-74
001-100-2004-01099-72
001-100-2004-01507-09
001-100-2004-06126-98
001-100-2004-06292-18
001-100-2004-06593-98
001-100-2004-06594-95
001-100-2004-07145-61
001-100-2004-08868-68
001-100-2004-09247-97

ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.4 พัน.104
ป.71
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721

จํานวนเงิน
3,984.86
4,027.58
741.30
1,250.70
987.94
1,781.21
3,578.45
837.79
2,779.33
417.62
681.26
274.95
926.12
977.01
1,677.79
188.81
45,723.29
6,414.02
14,038.30
3,325.29
6,627.53
10,017.15
4,483.44
9,231.07
4,671.08
2,277.79
11,709.50
20,912.64
2,992.87
4,093.90
9,368.84
22,858.18
5,156.60

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

ชื#อบัญชี
ร.ต.พิศิษฐ์ ชานก
ร.ต. อภิชาติ มีใจสื บ
ร.ต. ดลวัฒน์ เรื อนคุม้
ร.ต. อรรควุฒิ ชุมพล
ร.ต. ณัฏฐ์พฒั ณ์ พูลสวน
จ.ส.อ. อภิเดช ฤาชา
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร เรื องพรหม
จ.ส.อ. สุริยะ เอกจิตร
จ.ส.อ. สมชาย สุขอุม้
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ สุนทรปาน
จ.ส.อ.ขวัญกล้า กลัดแก้ว
จ.ส.อ. มงคล พลอยเขียว
จ.ส.อ. สุรพงษ์ กิจไพศาล
จ.ส.อ. สมบัติ อินทร
จ.ส.อ. ชยกร ทรัพย์พินิจ
จ.ส.อ. สมศักดิ8 ฉิ มไพบูลย์
จ.ส.อ. ประมวล จันทร์หอม
จ.ส.อ. ชาญชัย มีชยั
จ.ส.อ. เอนก ทําทอง
จ.ส.อ. อําไพ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. พัด แก่นทรัพย์
จ.ส.อ.โสภณ สาโรจน์
จ.ส.อ. อนันต์ ผูกพันธ์
จ.ส.อ. ฐิติพฒั น์ วิริยะพันธ์
จ.ส.อ. จตุพร สื บสาย
จ.ส.อ. สําเริ ง กองวัสกุลณี
จ.ส.อ. ชัยยุทธ พรมที
จ.ส.อ. ภิญโญ ขวัญสมคิด
จ.ส.อ. วิญญา ศรี บุรัมย์
จ.ส.อ. บุญเลิศ สมสอาด
จ.ส.อ. วิมล แขมพิมาย
จ.ส.อ. สุพล แท่นสอน
จ.ส.อ. สนธิ ชอบธรรม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09756-58
001-100-2004-10506-55
001-100-2006-00236-34
001-100-2007-00153-60
001-100-2009-00049-82
001-100-2004-00553-43
001-100-2004-01079-38
001-100-2004-01206-92
001-100-2004-01801-53
001-100-2004-02012-25
001-100-2004-03089-26
001-100-2004-03460-14
001-100-2004-04862-33
001-100-2004-04893-46
001-100-2004-05482-69
001-100-2004-05544-55
001-100-2004-05707-45
001-100-2004-05855-70
001-100-2004-06594-04
001-100-2004-06594-13
001-100-2004-06594-22
001-100-2004-06594-68
001-100-2004-06594-77
001-100-2004-06595-01
001-100-2004-06646-28
001-100-2004-07165-78
001-100-2004-07200-94
001-100-2004-07215-25
001-100-2004-07390-92
001-100-2004-08067-65
001-100-2004-08436-23
001-100-2004-08603-01
001-100-2004-08776-11

ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721

จํานวนเงิน
9,727.92
6,129.51
3,553.86
4,305.46
2,676.04
3,321.70
6,966.63
2,680.16
6,291.81
3,997.23
2,076.84
6,730.13
4,625.04
4,903.73
4,738.56
5,233.82
6,900.95
3,622.39
3,369.16
8,044.53
6,384.89
3,017.76
4,435.42
7,597.46
9,754.32
3,771.41
2,547.30
2,839.54
5,360.42
5,079.61
5,602.06
3,733.73
9,586.72

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นาวี ศรี สมั พันธ์
จ.ส.อ. สมศักดิ8 โตทวี
จ.ส.อ. ทนงศักดิ8 ไตรสกุล
จ.ส.อ. พัฒนา บุตราช
จ.ส.อ. สมใจ เอมวดี
จ.ส.อ. ธานินทร์ เสนาชัย
จ.ส.อ. สันติญา ทับทิม
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ พรมยศ
จ.ส.อ. สมนึก ทับเรื อง
จ.ส.อ. กอบชัย เจือจันทร์
จ.ส.อ. นพดล ไวยนารี
จ.ส.อ. มานพ พุทธสกุล
จ.ส.อ. ปั ญญา พึ#งสุข
จ.ส.อ. ไพโรจน์ พาหุรัตน์
จ.ส.อ. รักชาติ รวบรวม
จ.ส.อ. คมสัน วงค์ศุภโชค
จ.ส.อ. มาโนช ดาเวียง
จ.ส.อ. กฤษดา โพธิ8ประสิ ทธิ8
จ.ส.อ. สุริยะ เขียวอําพล
จ.ส.อ. พงศ์สวัสดิ8 บุตรคาน
จ.ส.อ. กฤษฎา รุ ทระกาญจน์
จ.ส.อ. ยุทธชัย ชุ่มตะขบ
จ.ส.อ. เกริ กชัย พงค์สุภา
จ.ส.อ. วันเฉลิม จรัสเนติโรจน์
จ.ส.อ. ณัฐพล ช่องสว่าง
ส.อ. สุริยะ เปี ยวงษ์
ส.อ. กฤษดา เสมเสวก
ส.อ. สมพงษ์ ภิญโญศรี
ส.อ. วุฒิชยั โพธิ8ยอ้ ย
ส.อ. ฉัตรมงคล จันทร์บวั
จ.ส.อ. พัฒนศักดิ8 ปั^ นแก้ว
ส.อ. พิษณุ วงศ์ษา
ส.อ. ชาญณรงค์ กล่อมเกลีJยง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08788-05
001-100-2004-08862-20
001-100-2004-08935-67
001-100-2004-09237-70
001-100-2004-09483-17
001-100-2004-09622-38
001-100-2004-10043-28
001-100-2004-10601-84
001-100-2004-10743-81
001-100-2004-11764-21
001-100-2004-11782-34
001-100-2004-12214-02
001-100-2004-12228-72
001-100-2004-12991-57
001-100-2006-00296-10
001-100-2006-00370-53
001-100-2007-00420-45
001-100-2007-00483-31
001-100-2008-00196-75
001-100-2008-00274-34
001-100-2009-00055-65
001-100-2009-00307-56
001-100-2009-00329-21
001-100-2010-00036-79
001-100-2010-00072-22
001-100-2011-00040-66
001-100-2011-00114-73
001-100-2012-00314-85
001-100-2013-00481-47
001-100-2013-00586-30
001-100-2007-00209-91
001-100-2009-00416-37
001-100-2014-00059-47

ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1

จํานวนเงิน
4,261.77
25,621.31
7,630.20
13,425.08
1,105.18
4,558.42
3,659.12
2,572.50
7,588.15
2,752.92
6,136.80
6,141.52
6,350.55
7,892.24
1,530.16
1,821.57
1,448.69
2,531.99
2,263.84
2,112.66
2,092.83
1,653.20
2,965.16
2,316.79
2,216.69
2,136.44
1,256.35
1,782.58
2,857.65
1,157.75
55,851.99
28,283.20
14,293.76

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
พ.ท. ทองผล สุจจชารี
พ.ท. เสริ มศักดิ8 โกสิ ยารักษ์
พ.ท. จักรกริ ศน์ ธุระพันธ์
พ.ต. สุริยนต์ บูรณกุลสงค์
พ.ต. เทวา ช่างสอน
พ.ต. ธันวา สุขศรี ทอง
พ.ต. ไสว สังข์มงคล
พ.ท. สรวิศ ชัยวงศ์
ร.ท. สมบัติ มานะวะ
ร.ท. ไพฑูรย์ ชมานนท์
ร.ท.กฤตนัน สุขปิ ติ
ร.ต. ประเสริ ฐ ตุ่มไทยสาคร
ร.ต. อนันต์ ปิ# นทอง
ร.ต. กนก ไชยเชืJอ
ร.ต. ธนะ เวคินวุฒิ
ร.ต. วินิจ สุทธิมูล
ร.ต. คธาวุธ แสงเกิด
จ.ส.อ. เสกสรร สูนสมงาม
จ.ส.อ. สุวฒั น์ พัทดิพนั ธ์
จ.ส.อ. สมชาย พงษ์สุพรรณ
จ.ส.ท. กาเหว่า นุ่มดี
จ.ส.ท. วิชชุกร รุ่ นประพันธ์
จ.ส.อ. บรรจง ทิวเกษม
จ.ส.อ. มนตรี จิมจวง
จ.ส.อ. ศักดา สี ดาหาร
จ.ส.อ. ชยาวิชญ์ กล่อมเกลีJยง
จ.ส.อ. ฐิติพงษ์ ม่วงศรี
จ.ส.อ. บุญจันทร์ ทับแสง
จ.ส.ต. ตัJม สะราคํา
จ.ส.ท. เอกสิ ทธิ8 เทพดารักษ์
จ.ส.ท. สรวุฒ พลโลก
จ.ส.ท. อานนท์ บุญมาก
จ.ส.ท. ประธาร คงสุวรรณ์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06361-48
001-100-2004-10206-27
001-100-2006-00142-83
001-100-2004-02315-81
001-100-2004-02433-64
001-100-2004-03419-67
001-100-2004-03912-45
001-100-2007-00432-20
001-100-2004-06742-81
001-100-2004-07438-82
001-100-2004-11868-53
001-100-2004-03418-60
001-100-2004-05808-67
001-100-2004-08667-85
001-100-2004-10643-48
001-100-2004-11167-84
001-100-2004-11619-33
001-100-2004-02004-48
001-100-2004-02180-94
001-100-2004-03392-63
001-100-2004-05776-96
001-100-2004-06237-28
001-100-2004-09984-91
001-100-2004-11489-87
001-100-2006-00107-73
001-100-2006-00335-89
001-100-2009-00269-57
001-100-2010-00230-99
001-100-2010-00370-38
001-100-2004-06899-46
001-100-2006-00439-39
001-100-2007-00277-54
001-100-2010-00230-08

พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11

จํานวนเงิน
10,401.36
3,109.99
2,954.81
5,494.34
10,622.56
4,648.80
18,984.24
2,457.93
12,597.69
4,233.86
3,738.87
20,502.63
1,284.66
9,617.04
1,155.89
25,715.79
2,275.54
2,877.74
3,813.46
7,427.18
5,348.01
4,997.00
4,234.69
3,070.14
1,432.79
400.15
1,883.84
2,050.07
1,536.75
1,148.00
4,146.60
1,098.73
669.66

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต ภาณุพงศ์ ชะม้ายกลาง
ส.อ. ทศพล เจริ ญ
ส.อ. รัฐภูมิ ทองแผ่น
ส.ท. มงคล มุสิกลุ
ส.ท. วรภพ ส่งสมบูรณ์
พล.ต.ชาตรี กิตติขจร
พ.อ.(พิเศษ) เธียรทรรศน์ ศุภประเสริ ฐ
พ.อ. ฐานธิษณ์ ดํานงค์
พ.ท. ปราโมทย์ มงคล
พ.อ. สิ รภพ แก้วชนิด
พ.ท. บุญเรื อง จันทรวิมล
พ.ท. กําพล ทองโสม
พ.ท. ปั ณณวิชญ์ มาณะสม
พ.ต. กิตติศกั ดิ8 เอี#ยมสุภา
พ.ต. ธิเบศร โฉสูงเนิน
พ.ต. ทรงกฎ อ่อนคํา
ร.ท. ชูชีพ สิ วทองคํา
ร.ต. สุวทิ ย์ แก้วอาจ
ร.ต.ประเสริ ฐ สิ งห์ไพศาล
ร.ต. สุรพล ศิริมายา
จ.ส.อ. เจนรบ โสตะวงศ์
จ.ส.อ. พัลลภ ทัศนุรักษ์
จ.ส.อ.ชาญชัย สังข์สะอาด
จ.ส.อ.มานะ วิสาขะ
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 ตระกูลบุษษี
จ.ส.อ. ถนอม รณที
จ.ส.อ. วินยั ทนงนวล
จ.ส.อ. กิตติธชั ติยะโคตร
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ พรมมา
จ.ส.อ. ธีรัช เอี#ยมชัย
จ.ส.อ. ปรี ชา เพ็ชรมีค่า
จ.ส.อ. จีรพล มิตรอวยพร
จ.ส.ท. สมพร จันโทมา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11863-76
001-100-2014-00640-74
001-100-2015-00324-27
001-100-2014-00557-66
001-100-2015-00341-51
001-100-2004-00951-47
001-100-2004-11442-55
001-100-2004-11637-00
001-100-2004-00166-09
001-100-2004-07782-95
001-100-2004-09121-81
001-100-2006-00299-93
001-100-2006-00499-60
001-100-2004-02486-97
001-100-2004-03055-30
001-100-2004-12176-67
001-100-2004-11767-40
001-100-2004-01086-54
001-100-2004-04906-07
001-100-2004-05695-27
001-100-2004-00321-48
001-100-2004-04186-67
001-100-2004-05486-03
001-100-2004-05817-87
001-100-2004-07005-95
001-100-2004-07097-27
001-100-2004-07098-51
001-100-2004-08671-91
001-100-2004-09765-14
001-100-2004-11580-09
001-100-2004-13013-73
001-100-2007-00426-56
001-100-2006-00530-06

พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.ร.11
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1

จํานวนเงิน
471.31
138.02
124.11
139.68
1,331.54
7,908.14
15,959.70
3,366.56
7,708.12
6,112.72
17,186.60
1,489.88
3,463.82
2,354.48
2,085.56
1,718.25
3,903.24
7,712.74
6,556.78
27,148.40
2,041.80
18,600.02
5,426.48
8,711.22
1,578.03
13,313.86
662.99
5,221.00
1,606.13
4,226.50
1,701.09
1,079.79
5,224.70

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ปั ญจะ สุริยะพงศ์อนันต์
จ.ส.ต.สมศักดิ8 สี รุ้ง
จ.ส.ต. สุพนั ธ์ สุนมนาม
จ.ส.ต. บพิตร ชื#นอธิกานนท์
จ.ส.ต. คมณ์ภูโชค กล่อมฤทธิ8วสิ ร
ส.อ. กอบชัย สาวเสม
ส.อ. พนมศักดิ8 คําหงษ์
ส.อ. กําพล สารี คาํ
ส.ท. ธนนันท์ ทองคํา
ส.ท. มนัสวี เถื#อนแก้วสิ งห์
ส.ท. ปั ญจา ภูธรวงษ์
ส.ท. วรวุฒิ พันแก้ว
ส.ท. จักรพันธ์ ฉัตรทอง
พ.ต. กิตติกร พนาดร
ร.อ. ธนกร จันทร์ดวง
ร.อ. ธงชัย บุญสุภากุล
ร.อ. ทินกร ถาวรกาย
ร.อ. เปรี ยญ ปั ญญาศรี
ร.ท.จิรเดช มงคลธนบดี
ร.ท. สิ ทธิ สิ งห์สุข
ร.ท.กิตติศกั ดิ8 กุลาราช
ร.ท. พันธ์โชติ กลิ#นชะเอม
ร.ท. บุญเทียน ศรี จนั ทร์
ร.ท. อรัญ คารมณ์
ร.ท. ทวีชยั ทับทิม
ร.ท. สมพงค์ ประเดกิจ
ร.ท. เกษมศักดิ8 ศิริสวัสดิ8
ร.ท. สราวุธ บุญแสน
ร.ท. พาสุกรี กุสุมาลย์
ร.ท. มัน# คง กระแสเทพ
ร.ท. พิชิต ฉายแสง
ร.ท. นิคม หมื#นกล้า
ร.ท. สุชาติ ทองเหมาะ

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08593-50
001-100-2004-10738-78
001-100-2009-00165-61
001-100-2009-00348-22
001-100-2010-00062-50
001-100-2004-02626-79
001-100-2013-00541-02
001-100-2014-00477-94
001-100-2014-00428-23
001-100-2015-00463-96
001-100-2015-00464-48
001-100-2015-00464-66
001-100-2016-00135-19
001-100-2007-00040-72
001-100-2004-07397-73
001-100-2004-09575-73
001-100-2004-09971-37
001-100-2004-12643-91
001-100-2004-01357-64
001-100-2004-01498-55
001-100-2004-02475-91
001-100-2004-04636-03
001-100-2004-05093-76
001-100-2004-05551-80
001-100-2004-05919-33
001-100-2004-06074-01
001-100-2004-06724-50
001-100-2004-08594-75
001-100-2004-08596-24
001-100-2004-10004-74
001-100-2004-10064-96
001-100-2004-11034-98
001-100-2004-11162-25

พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.

จํานวนเงิน
2,586.24
8,374.01
1,389.33
1,241.49
659.46
3,780.42
1,858.14
1,957.51
751.09
405.90
427.99
316.51
195.20
7,687.34
9,908.58
19,836.88
7,692.14
7,601.43
9,428.22
14,581.12
6,460.07
9,747.35
5,760.02
9,300.63
4,279.71
12,362.89
5,995.75
21,329.77
9,736.18
5,919.07
15,002.53
11,997.38
23,529.55

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

ชื#อบัญชี
ร.ท. เอกชัย ร้ายกลับดี
ร.ท. เอกอนันต์ สุภีแดน
ร.ท. สัมฤทธิ8 มูลจัด
ร.ต. พิสิษฐ์ พิมพ์ประสานต์
ร.ต. พิเศษ กษิณศรี
จ.ส.อ. ชาญชัย บุตรลา
ร.ต. สุวฒั น์ บัวเจก
ร.ต. อุเทน โต๊ะแสง
ร.ต. วิชยั ประวิง
ร.ต. สุดใจ แปลงไธสง
ร.ต.วชิรวิชฒ์ ราษี
ร.ต. สนัน# มัน# เขตกรณ์
ร.ต. ธงชัย จันทร์โชติ
ร.ต. ณัฐวิโรจน์ มิคคสิ งห์
ร.ต. วัลลภ ชํานิเขตการณ์
จ.ส.อ. บุญมา สุพรมวัน
จ.ส.อ. อนิรุทธ์ ใบปลอด
จ.ส.อ.อนุชยั กันไชยชาติ
จ.ส.อ. ชัยญา ปราณี
จ.ส.อ. สุรพจน์ หอมจันทร์
จ.ส.อ. วาทิน ยาทองทิพย์
จ.ส.อ. ณัฎฐ์พฒั น์ ปานจํารู ญ
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง เฟื# องอักษร
จ.ส.อ. พีรวัส ฤทธิ8มนตรี
จ.ส.อ. ณัชพล ลาลู่
จ.ส.อ. ปรัชญา ทองงอก
จ.ส.อ. ณรงค์เวทย์ วิเศษชาติ
จ.ส.อ. บรรจง ละชัว#
จ.ส.อ. ธนกฤต ภาณุวฒั นปั ญญา
จ.ส.อ. พันธ์เทพ วงษ์สารี
จ.ส.อ. เนื#อง เงินทรัพย์
จ.ส.อ. หมื#นกษิด8 ิเดช พูลจันทร์
จ.ส.อ. ยงยุทธ สุขเกษม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12504-40
001-100-2004-12932-32
001-100-2005-00263-22
001-100-2004-01417-38
001-100-2004-02732-31
001-100-2004-03054-24
001-100-2004-04711-34
001-100-2004-04843-96
001-100-2004-07149-78
001-100-2004-07482-85
001-100-2004-07781-43
001-100-2004-07782-22
001-100-2004-10568-62
001-100-2004-11936-77
001-100-2004-12388-00
001-100-2004-00169-55
001-100-2004-00354-37
001-100-2004-00792-28
001-100-2004-00878-74
001-100-2004-01324-48
001-100-2004-01604-50
001-100-2004-01698-95
001-100-2004-01833-63
001-100-2004-02153-52
001-100-2004-02276-85
001-100-2004-03541-65
001-100-2004-03604-67
001-100-2004-03874-91
001-100-2004-04305-71
001-100-2004-04528-74
001-100-2004-04627-65
001-100-2004-04829-90
001-100-2004-04857-75

พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.

จํานวนเงิน
3,089.64
4,684.16
3,796.94
6,011.35
8,668.33
4,187.84
21,482.50
2,176.74
3,573.62
5,585.86
3,955.52
2,290.00
4,336.74
9,945.61
7,906.52
4,250.60
3,866.37
1,324.71
7,980.24
10,593.69
4,949.48
2,018.58
5,266.33
3,301.60
2,714.34
10,344.88
837.83
2,953.42
1,400.07
2,546.73
12,866.21
1,486.10
10,257.35

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สถิรพงษ์ ถือชาติ
จ.ส.อ. กฤษณะ สุวรรณศรี
จ.ส.อ. จตุพล มีสนั ทัด
จ.ส.อ. สุนทร จันทร์งาม
จ.ส.อ. อุทิศร์ รักไร่
จ.ส.อ. พงษกร ทัดอยู่
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ หาญชนะ
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ เที#ยงแท้
จ.ส.อ. ณรงค์ ปลัง# ดี
จ.ส.อ. เนตร ตะโพธิ8
จ.ส.อ. ภัทรศักดิ8 เนตรศรี
จ.ส.อ. ยวย เรี ยบร้อย
จ.ส.อ.วุฒิชยั คํามูล
จ.ส.อ. สมรัก มีชยั แสง
จ.ส.อ. ธนยศ จันณรงค์
จ.ส.อ. อรุ ณ ศรี โมรา
จ.ส.อ. วีรพจน์ ชอบแก้ว
จ.ส.อ. ณัฐพล อําพลพงษ์
จ.ส.อ. ณภัทร นฤพรภูดิสกุล
จ.ส.อ. สราวุธ แววพิลา
จ.ส.อ. อนุชิต ดุลยชาติ
จ.ส.อ.สุนทร รู ปประดิษฐ์
จ.ส.อ. วิเชียร พวงเงิน
จ.ส.อ. ปรี ดา ภัทรวราภรณ์
จ.ส.อ. กฤศณัฎฐ์ มาตขาว
จ.ส.อ.บด กาวี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ8 แก้วพิลา
จ.ส.อ. สุริยนั ปั ดนา
จ.ส.อ. ฑรนง ปาจรี ยานนท์
จ.ส.อ. อนันต์ ทองเลิศ
จ.ส.อ. มานัส นาสถิตย์
จ.ส.อ. อัศม์เดช ขลุ่ยแก้ว
จ.ส.อ. พิชาญเมธ ดีได้

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04937-38
001-100-2004-05759-99
001-100-2004-05760-31
001-100-2004-06231-99
001-100-2004-06294-76
001-100-2004-06814-85
001-100-2004-06816-70
001-100-2004-06921-62
001-100-2004-07251-96
001-100-2004-07780-55
001-100-2004-07781-07
001-100-2004-07781-52
001-100-2004-07781-98
001-100-2004-07782-68
001-100-2004-07783-29
001-100-2004-07783-38
001-100-2004-07830-20
001-100-2004-08063-49
001-100-2004-08084-08
001-100-2004-08115-09
001-100-2004-08339-27
001-100-2004-08547-99
001-100-2004-08565-39
001-100-2004-08825-07
001-100-2004-08886-26
001-100-2004-08936-91
001-100-2004-09278-73
001-100-2004-09435-52
001-100-2004-09760-46
001-100-2004-10387-87
001-100-2004-10991-68
001-100-2004-11292-10
001-100-2004-11512-46

พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.

จํานวนเงิน
4,878.67
7,441.33
5,281.76
2,915.98
13,190.48
4,425.27
5,452.76
6,367.54
17,540.74
2,251.11
2,913.10
5,163.93
5,953.16
4,065.67
7,469.88
9,119.88
5,885.94
23,985.88
2,471.25
2,203.89
4,566.37
15,570.79
6,304.30
6,103.70
4,854.69
4,097.35
5,784.10
14,903.49
2,909.13
6,784.95
1,486.92
7,728.98
5,502.82

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิชญ์ รอดอ่วม
จ.ส.อ. ธนกฤต กองสุข
จ.ส.อ. อนุชิต เคณไชยวงศ์
จ.ส.อ. เฉลิม โคตรดัสสา
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ทองนาก
จ.ส.อ. ครรชิต ศรี สงั ข์
จ.ส.อ. ขวัญชัย แก้วยก
จ.ส.อ. เชิงชน คงชู
จ.ส.อ.วีรยุทธ ศักดี
จ.ส.อ.ชัยวิชิต สิ ทธิวงษา
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ8 สี บุ
จ.ส.อ. สุชาติ วรรณศิริเพชร
จ.ส.ท. กิตติชยั อุตพันธ์
จ.ส.ต. สัญญา พรมโสภา
จ.ส.ต. ชํานาญ สี นาคล้วน
จ.ส.อ. สมพร สมณา
จ.ส.ต.พัสกร พิมเพ็ชร
จ.ส.ต. สมเจตน์ เบ็ญเจิด
จ.ส.ต. ณัฐ ป้ องกัน
จ.ส.ต. เฉลิม สุริยมาตร
จ.ส.ต. อุดมศักดิ8 โสวันนา
จ.ส.ต. พลตรี พรหมหาริ นทร์
ส.อ. อนันท์ เอี#ยมสะอาด
ส.อ. ขันติ ศรี ละกุล
ส.อ. ไตรรัตน์ โสมสุพรรณ์
ส.อ. ธนพล บูรณกูล
ส.อ. สุรศักดิ8 อรรคเนตร
ส.อ. ประกาศิต ผาปะ
ส.อ. ไกรฤทธิ8 มะลิซอ้ น
ส.อ. ศักดิ8ชยั ดํารงใจ
ส.อ. ศักดิ8ศรี อาจพงษ์
ส.อ. ณัฐศักดิ8 สาครดี
ส.อ. ชนาวุฒิ หมื#นหาญ

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11611-91
001-100-2004-11913-50
001-100-2004-12644-89
001-100-2004-12809-55
001-100-2004-12818-39
001-100-2004-13074-83
001-100-2005-00185-45
001-100-2005-00185-54
001-100-2006-00280-19
001-100-2006-00363-82
001-100-2006-00364-43
001-100-2007-00059-65
001-100-2011-00119-96
001-100-2004-00763-46
001-100-2004-07780-00
001-100-2004-07782-40
001-100-2006-00136-73
001-100-2007-00027-91
001-100-2008-00261-89
001-100-2009-00165-16
001-100-2009-00194-25
001-100-2011-00119-41
001-100-2004-01470-60
001-100-2004-05760-22
001-100-2006-00513-72
001-100-2008-00263-65
001-100-2009-00166-22
001-100-2009-00316-76
001-100-2009-00427-06
001-100-2010-00190-32
001-100-2010-00190-78
001-100-2010-00384-71
001-100-2011-00096-18

พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.

จํานวนเงิน
4,516.62
5,818.69
10,149.85
2,951.47
3,785.69
3,895.48
3,659.33
3,535.70
4,200.07
1,675.42
7,694.09
1,722.31
1,601.71
2,863.94
2,345.29
4,527.93
4,799.54
3,010.40
4,083.29
2,725.97
2,218.70
2,762.17
4,981.21
3,494.26
1,670.17
3,898.29
2,594.29
877.12
1,383.21
1,971.82
2,342.55
3,218.22
233.07

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858

ชื#อบัญชี
ส.อ. อนุวฒั น์ สวนโสกเชือก
ส.อ.วราพงษ์ ทิพวันนา
ส.อ. พรพจน์ คงสูงเนิน
ส.อ. อภิชาติ วงชมภู
ส.อ. ไพฑูลย์ พิมพ์ประสานต์
ส.อ. ปิ ยะณัฐ แสงสาย
ส.อ. พงศกร งามกุศล
ส.อ. อภิลกั ษณ์ กุมรัมย์
ส.อ. วทัญQู ประเสริ ฐรอด
ส.อ. กวินพัฒน์ พลชนะ
ส.อ. ศิวพงษ์ โอดมัง
ส.อ. ฤทธิชยั สุขแสง
ส.อ. จักรกฤษณ์ เขียนปั ญญา
ส.อ. ภูรีภทั ร พวงแก้ว
ส.อ. เสริ ม พรมแต่ง
ส.อ. สันต์ ประสพศรี
ส.อ. วิษณุ ตาทอง
ส.อ. ธนกฤต พันธุ์ปJ ั น
ส.อ. ถาวร อินทร์อ่อน
ส.อ. เกรี ยงไกร พัวเจริ ญ
ส.อ. ไพรศักดิ8 หมวดแร่
ส.อ. สันติ แสวงเงิน
ส.อ. สมใจ นาคมิJง
ส.อ. ธนัช ไชยชนะ
ส.ต. พีระพงษ์ รองสวัสดิ8
ส.อ. ประยุทธ ศรี นิล
ส.อ. พีรศักดิ8 สุวรรณศรี
ส.ท. ศิริชยั กุนอก
ส.อ. จิรายุส อินทุมาน
ส.อ. สุทธิพงษ์ ทัศสาคร
ส.อ. ฐาปกรณ์ เจ็นพนัสสัก
ส.อ. ณเรศ เนตร์ปัญญา
ส.ท. พิศาล ทนทาน

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00118-44
001-100-2011-00119-05
001-100-2011-00119-32
001-100-2011-00148-23
001-100-2011-00186-07
001-100-2012-00149-92
001-100-2012-00150-07
001-100-2012-00150-43
001-100-2012-00197-20
001-100-2012-00225-66
001-100-2012-00231-30
001-100-2012-00641-73
001-100-2012-00641-82
001-100-2012-00642-07
001-100-2012-00642-25
001-100-2012-00642-34
001-100-2012-00643-59
001-100-2012-00643-68
001-100-2012-00643-86
001-100-2012-00644-38
001-100-2012-00644-56
001-100-2012-00645-17
001-100-2012-00645-53
001-100-2013-00195-70
001-100-2013-00488-46
001-100-2013-00488-64
001-100-2013-00489-07
001-100-2013-00715-34
001-100-2014-00103-10
001-100-2014-00408-16
001-100-2015-00283-27
001-100-2012-00645-35
001-100-2016-00234-64

พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.

จํานวนเงิน
819.78
1,477.09
1,680.47
1,566.04
1,506.31
1,615.35
1,347.83
933.73
793.60
2,291.53
1,560.05
1,327.17
1,341.85
1,270.47
1,456.42
4,019.87
1,566.95
1,313.20
2,033.81
423.05
1,325.66
793.20
1,101.49
536.27
677.83
536.95
1,951.80
513.49
1,623.85
1,173.15
208.18
1,373.37
109.83

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

ชื#อบัญชี
ส.อ. ปิ ยะพงษ์ ภูริธร
ส.อ. อดิศกั ดิ8 จํามะอุ
ส.อ. ดิศสุวฒั น์ โพธิ8ศรี
ส.ท. กัมปนาท อินทร์ทอง
ส.อ. ภควัต ชุ่มเย็น
ส.ต. ณรงค์กร กันยา
พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ
ร.อ. อํานาจ ขําประจิตร์
ร.ท. สวง สุขหอม
ร.ท. กิตติศกั ดิ8 สมเสี ยง
ร.ต. นริ นทร์ อู่ทรัพย์
จ.ส.อ. อุดม คําเจริ ญ
ร.ต. ธรรมรัตน์ ช้อนแก้ว
ร.ต. วินยั สุขรํามิ
จ.ส.อ. ประวัติ คงสบาย
จ.ส.อ. อัคริ นทร์ ปริ หิรัญยกิตติ8
จ.ส.อ. สําราญ เพ็งบุญ
จ.ส.อ. ผดุงศักดิ8 ทูลประโคน
จ.ส.อ. สมนึก กันภัย
จ.ส.อ. ชายแดน แจ้งดี
จ.ส.อ.พิเศรษฐ์ สังข์เสนาะ
จ.ส.อ. มีพล มูลศรี
จ.ส.อ.สุวฒั น์ ใหม่คามิ
จ.ส.อ. ประสงค์ นุชหอม
จ.ส.อ. วันรบ แสนสุข
จ.ส.อ.ครรชิต กุลสุวรรณ
จ.ส.อ. เฉลิมชัย แจ่มนาค
จ.ส.อ. สมคิด เกตุจนั ทร์
จ.ส.อ. ชานุ กลิ#นสุคนธ์
จ.ส.อ.ปราโมช เปรมปรี ด8 ิ
จ.ส.อ. ชญานิน จันทร์อ่วม
จ.ส.อ. สมรักษ์ ภูจอมจิตร
จ.ส.อ. อํานาจ เอกศิริ

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00095-30
001-100-2012-00641-55
001-100-2012-00642-16
001-100-2013-00715-16
001-100-2014-00102-95
001-100-2014-00734-70
001-100-2004-04186-30
001-100-2004-01619-45
001-100-2004-01101-45
001-100-2004-04165-53
001-100-2004-08115-36
001-100-2004-08330-79
001-100-2004-08998-35
001-100-2004-12662-65
001-100-2004-00290-01
001-100-2004-00403-50
001-100-2004-00981-08
001-100-2004-01035-52
001-100-2004-02911-85
001-100-2004-04891-79
001-100-2004-06419-28
001-100-2004-06761-55
001-100-2004-08349-44
001-100-2004-08549-84
001-100-2004-09369-87
001-100-2004-09523-65
001-100-2004-09881-48
001-100-2004-11085-72
001-100-2004-11412-58
001-100-2004-11730-26
001-100-2004-12177-82
001-100-2004-12283-62
001-100-2005-00777-88

พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.

จํานวนเงิน
1,471.26
1,284.96
893.44
519.78
750.26
940.11
4,957.31
5,308.14
4,790.85
10,674.98
5,589.70
9,324.70
8,360.01
3,262.56
4,388.33
5,527.09
4,330.27
4,004.85
11,281.08
8,777.82
3,364.33
5,997.95
5,116.09
2,790.16
2,679.82
6,653.03
5,718.30
17,585.82
7,515.88
3,937.80
3,521.10
9,282.75
5,380.23

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อรรถพล ฉัน# บุตร
จ.ส.อ. เฉลิม ศิริพงษ์
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 สุวรรณรังษี
จ.ส.อ.สุวฒั น์ชยั แก้วอาษา
จ.ส.ท. สุริยา มลสิ น
จ.ส.ท.วัชเรนทร์ วิจิตรศักดิ8
พ.ต. สนาน พันธมาศ
พ.ต.รณชัย ประสพเนตร
ร.อ. พงศ์พสั พนมผา(อ.)
ร.อ. ณรงฤทธิ8 รัสมี
ร.อ. ถนอมศักดิ8 เมฆสงค์
ร.อ. ศักดา เหล่าศรี โชค
ร.ท. ศิวาวุธ สุธาพจน์
ร.อ. วิเชียร คํานวนสิ งห์
ร.อ. ปรี ชา ตนดี
ร.ท. ปกรณ์ชยั ปุญสิ ริ
ร.ท. วชิระ วรรณสุทธิ8(อ.)
ร.ต. นรัตน์ ถาวร
ร.ท. สุรศักดิ8 เจนชัย
ร.อ. วสันต์ เกตุอาํ พร
ร.ท. สมโภชน์ นิลวัตถา
ร.ท. ประเสริ ฐ ศรี ทอง(อ.)
ร.ต.เทพนิมิตร ผาตะพงษ์
ร.ต. มานะ บุญมี(อ.)
ร.ต. พฒนเชษฐ์ โชติพงศ์ขนั แข็ง(อ.)
ร.ต. ศักดิ8ดา รามมะมะ
ร.ต. พิสิทธิ8 ทวันเวท
ร.ต. ฉาย ดุลยรัตนชัย
จ.ส.อ. จิตติพร ขันธ์สมั ฤทธิ8
จ.ส.อ. รัตนไตร วทัญQู
จ.ส.อ. ไสว ยะปะเพ
จ.ส.อ. ประดิษฐ มาลัยสันทัด
จ.ส.อ. ประสงค์ ภักดิ8ศรี วงศ์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00104-90
001-100-2006-00333-58
001-100-2006-00409-32
001-100-2006-00011-73
001-100-2011-00345-26
001-100-2011-00035-53
001-100-2004-02837-88
001-100-2006-00025-34
001-100-2004-01403-22
001-100-2004-02026-22
001-100-2004-06700-27
001-100-2004-08383-20
001-100-2004-01590-29
001-100-2004-03886-94
001-100-2004-04038-41
001-100-2004-06842-79
001-100-2004-09055-16
001-100-2004-00248-02
001-100-2004-00434-54
001-100-2004-01544-86
001-100-2004-05320-19
001-100-2004-06533-67
001-100-2004-07654-77
001-100-2004-08400-88
001-100-2004-09789-38
001-100-2004-10089-35
001-100-2004-10894-17
001-100-2004-11839-53
001-100-2004-00308-94
001-100-2004-00413-95
001-100-2004-00688-88
001-100-2004-02272-78
001-100-2004-02484-02

พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
1,832.40
7,206.73
3,470.81
2,133.29
2,216.91
1,506.70
3,522.18
6,786.91
12,837.39
7,380.58
9,578.88
9,673.92
5,435.40
3,194.74
16,942.33
3,816.42
7,034.32
11,836.88
1,566.42
6,246.72
9,716.23
4,186.11
584.61
7,351.38
3,749.48
5,896.57
6,224.96
4,553.03
5,341.30
11,842.58
5,081.38
4,466.92
11,685.62

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุทธิรักษ์ สุ่นสุข
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ8 สว่างศรี
จ.ส.อ.อิทธิพล คนหลัก
จ.ส.อ.ยุทธนา แก้วเสี ยง
ร.ต. วัลลภ สัตย์ธิพนั ธ์
จ.ส.อ. เสงี#ยม รอดพงษ์
จ.ส.อ. ศิวเรศ กลางประพันธ์
จ.ส.อ. พชร ชันเกษม
จ.ส.อ. สนธิพนั ธ์ คําบาง
จ.ส.อ. บุญเหลือ ชูนพรัตน์
จ.ส.อ. ณัฎฐ์นวัต จรัสรวีพฒ
ุ ิเมธ
จ.ส.อ. สากล สารารัตน์
จ.ส.อ. ราเชน พุฒตาล
จ.ส.อ. นพดล มหานิล
ร.ต.ทองใบ มาสลิ
จ.ส.อ. สันติ อันเตวา
จ.ส.อ.โยธิน เชียรโคกกรวด
ร.ต. วันชัย บุญเพ็ชรัตน์(อ.)
ร.ต. สุรเชษฐ จวงครุ ฑ
ร.ต. เจริ ญ พึ#งพระ
ร.ต. ทวีศกั ดิ8 จันทรักษา
จ.ส.อ.มนูญ เนินกลาง
ส.อ. สุวทิ ย์ บุตรพรม
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ8 เทียมภักดี
ร.ต. สายันต์ จิตร์ปิยะ
จ.ส.อ. อภิสิทธิ8 สมบูรณ์พลู สุข
จ.ส.อ. ยุทธนา เลื#อนทอง
จ.ส.ท. วรฉัตร ตรี สูนย์
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ คําดวง
จ.ส.ท. อริ ยธ์ ชั บุญช่วย
จ.ส.ต. พิเชษฐ นิลผาย
จ.ส.อ.มานพ มีจนั ทอง
จ.ส.ต. ชินดนัย จันทเนตร

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04155-81
001-100-2004-04752-91
001-100-2004-05016-39
001-100-2004-05091-72
001-100-2004-05795-51
001-100-2004-06512-17
001-100-2004-06642-66
001-100-2004-07313-46
001-100-2004-07720-97
001-100-2004-07952-83
001-100-2004-08038-56
001-100-2004-08307-17
001-100-2004-08785-77
001-100-2004-08834-36
001-100-2004-09223-55
001-100-2004-09279-70
001-100-2004-09415-36
001-100-2004-09590-58
001-100-2004-10215-29
001-100-2004-10586-84
001-100-2004-10823-08
001-100-2004-10964-80
001-100-2004-12238-17
001-100-2004-12305-70
001-100-2004-12427-60
001-100-2007-00178-54
001-100-2007-00179-42
001-100-2007-00179-51
001-100-2009-00073-78
001-100-2004-07615-50
001-100-2006-00165-37
001-100-2006-00456-72
001-100-2009-00073-32

พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
8,292.64
3,458.12
10,227.73
3,535.75
6,855.23
4,874.00
4,242.46
13,202.84
5,058.21
9,660.17
4,037.44
5,411.95
14,555.64
8,275.09
9,866.80
9,149.31
9,168.79
2,257.08
5,388.70
9,678.90
4,529.21
2,234.33
1,775.70
5,225.28
5,602.72
2,118.54
371.22
2,596.55
2,221.51
6,128.24
5,082.85
3,875.52
1,623.94

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นิกร จันเอน
จ.ส.อ. ปิ ยะพันธ์ ยาสิ ทธิ8
จ.ส.ต. ทัศนะ ไทรน้อย
จ.ส.ท. รุ่ งโรจน์ บุมี
จ.ส.อ. วิเชียร วงศ์ถาวร
ส.ท. สําราญ สวนแก้ว
ส.อ. สาคร แสวงหา
ส.อ. เชาวรัตน์ เจียมตน
ส.อ. ทองทศ เรื องศิลป์
จ.ส.อ.สุริศกั ดิ8 อยูเ่ ย็น
ส.อ. จักรกฤษณ์ ตรี กลุ
จ.ส.ต. สําเนา ไล้ทอง
ส.อ. พรเทพ ทองดีนอก
จ.ส.ท. ชาญยุทธ กองทรัพย์
ส.ต. วีระพล ชวนประเสริ ฐ
ส.อ. วีระพันธ์ กองแก้ว
ส.อ. สุรศักดิ8 ดอกเคน
จ.ส.ท. ประยูร โพธาราม
จ.ส.ท. ตระการณ์ เพียรัก
ส.อ. สุริยา สารพันธ์
ส.อ. สรรค์ชยั เค้าโนนกอก
ส.อ. ฉลอง ศิริมูล
ส.อ. คงศักดิ8 หนองทองทา
ส.ต. สรายุทธ แก้วเนตร
ส.ท. ทองใบ เหล่าพร
ส.อ.ทศวรรษ ไพยกาล
ส.ท. วิทยา ภูภกั ดิ8
ส.อ. สมบัติ ธรรมจิตต์
ส.อ. ชัยณรงค์ รักษ์คิด
ส.อ. สุเมธ มงคลโพธ
จ.ส.ท. อุดม เสวกวิหารี
ส.ท. ราชัน นทีศรี
ส.ท. สุทธิพร สี ดาพงษ์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00073-87
001-100-2009-00075-45
001-100-2004-00331-83
001-100-2004-02085-01
001-100-2004-04788-63
001-100-2004-06265-49
001-100-2004-06386-41
001-100-2004-06631-33
001-100-2004-06659-46
001-100-2004-06871-24
001-100-2004-10461-20
001-100-2004-10586-11
001-100-2004-12611-72
001-100-2004-12639-94
001-100-2007-00026-03
001-100-2009-00074-02
001-100-2009-00300-93
001-100-2011-00044-82
001-100-2012-00006-07
001-100-2004-01174-67
001-100-2004-01294-44
001-100-2004-03864-29
001-100-2004-04332-40
001-100-2004-04753-98
001-100-2004-09322-91
001-100-2004-09428-36
001-100-2004-10354-34
001-100-2004-10449-64
001-100-2004-10742-20
001-100-2004-10910-87
001-100-2004-12129-72
001-100-2004-12471-63
001-100-2004-12695-09

พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
1,859.77
2,869.90
3,301.45
3,757.39
3,001.33
4,723.09
4,094.69
4,765.08
1,359.69
3,495.53
497.25
5,115.38
3,529.74
3,848.48
3,524.25
677.99
1,770.02
1,428.95
967.68
16,784.68
3,780.38
13,335.38
6,092.93
3,822.40
5,682.00
7,779.97
13,015.54
10,637.70
3,189.00
4,347.77
14,129.98
2,873.02
3,606.87

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื#อบัญชี
ส.ท. สําฤทธิ8 วาวจังหรี ด
ส.ท. อาจณรงค์ อาจสูงเนิน
ส.อ. พงษ์ศกั ดิ8 ย่อยกลาง
ส.ท. สมประสงค์ อืJอจรรยา
ส.ท. ทวี คงเสมอ
ส.ท. สังเวียน สอนที
ส.ท. ชัยโย สุกใส
ส.ท. ประทีป สุวรรณาโค
ส.ท. ดาวเรื อง ภูนาถา
ส.อ. สุรัตน์ รัตนะวรรณ
ส.ท. ไพรัตน์ ฉุยฉาย
ส.อ. สงกรานต์ ลิขิตพัสถาน
ส.ต. จักกฤษณ์ เหลื#อมกลาง
พล.อส. ไพบูลย์ เติมสิ นสุข
พล.อส. สมพิศ จอมพลเรื อง(อ.)
พล.อส. ภูวนาท ตุม้ สุข
พล.อส. จตุพล ดีเอี#ยม
ส.ท. ฉัตรชัย บรรจโรจน์
ส.ท. วินยั ขันตี
ส.ท. วิโรจน์ คิดกิ#ง
พล.อส. เอกพันธ์ ตาจันทึก
พล.อส. รณชัย กลิ#นชื#น
พล.อส. เดชา ขันดี
พล.อส. สุทธิพร อินทสร
พล.อส. วัชรพงศ์ บัวพันธ์
พล.อส. อมรเทพ ฉุยฉาย
ส.ต. ชเยส ยงไพบูลย์พานิช
พล.อส. จักรกริ ช งามแหง
ส.ต. ภานุวฒั น์ คําวิบา
พล.อส. วุฒิไกร ศรี แก้ว
ส.ต. สามารถ มะสูงเนิน
พล.อส. อานันท์ ยศทะแสน
พ.ท.ภาณุภทั ร ศรี มาเสริ ม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00763-54
001-100-2006-00455-20
001-100-2007-00026-58
001-100-2007-00375-84
001-100-2004-06068-64
001-100-2004-06221-09
001-100-2004-08187-60
001-100-2004-08917-81
001-100-2004-10586-48
001-100-2004-12115-20
001-100-2011-00345-71
001-100-2015-00731-41
001-100-2004-02604-86
001-100-2004-11266-02
001-100-2004-12017-72
001-100-2004-12776-23
001-100-2007-00025-97
001-100-2008-00316-04
001-100-2010-00281-64
001-100-2010-00282-61
001-100-2012-00177-86
001-100-2012-00277-83
001-100-2012-00540-88
001-100-2012-00541-94
001-100-2012-00542-00
001-100-2013-00186-23
001-100-2013-00186-78
001-100-2013-00615-28
001-100-2014-00162-53
001-100-2014-00162-71
001-100-2014-00162-80
001-100-2016-00124-40
001-100-2006-00496-41

พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1

จํานวนเงิน
3,346.73
3,908.01
2,019.81
3,430.75
1,396.95
10,110.12
10,983.25
6,328.00
4,849.91
5,480.29
839.64
535.03
1,763.74
10,783.05
5,638.16
1,189.50
927.39
5,314.06
823.33
2,717.67
563.23
2,413.39
664.95
1,411.82
731.81
2,167.38
1,671.20
2,870.30
2,330.71
1,029.12
1,029.12
108.91
5,798.46

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
ร.อ. ลิขิต วิทยประภารัตน์
ร.ท. อุปถัมภ์ พรมลารักษ์
ร.ท. เกรี ยงไกร บุญส่งศรี
ร.ต. พูนศักดิ8 ดอกกุหลาบ
ร.ต. ภูวนาท วงษ์เงิน
ร.ต.สุรพล พาทอง
ร.ต. สุภาพ ดีกลัน#
ร.ต. ชัยศิริ ประเสริ ฐดํารงชัย
ร.ต. ธีระพล วงศ์หน่อแก้ว
จ.ส.อ. นิพนธ์ พลาชีวะ
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ ชีวกมล
จ.ส.อ. เล็ก วงศิลา
จ.ส.อ.อนุ เครื อนาค
จ.ส.อ. สุวฒั น์ อินทโสติ
จ.ส.อ. ชัยกุมาร โยธาทูน
จ.ส.อ. สุรชัย นาคแสนพญา
จ.ส.อ. สนัน# สถาน
จ.ส.อ. จักรกฤษ วงษ์เนตร์
จ.ส.อ. ศิริเดช เพิ#มศรี
จ.ส.อ. สรายุทธ์ โนจากุล
จ.ส.อ. มนต์ชยั วิหารทอง
จ.ส.อ. ชํานาญ อาจกล้า
จ.ส.อ. สุนนั ผิวอุ่น
จ.ส.อ. อภิชาติ ยิมJ ลม้าย
จ.ส.อ. โสภณ วงษ์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สุรเดช เรี ยบสําเร็ จ
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ เรื องวิไล
จ.ส.อ. สมพร เชยชม
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 ทองปาน
จ.ส.อ. นิรันดร ประสาททอง
จ.ส.อ. ทนงชัย ทีปกากร
จ.ส.อ. สิ วริ นทร์ ดีชุ่ม
จ.ส.อ. ยุบล วงษ์จนั ทร์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06875-13
001-100-2004-04564-27
001-100-2004-07791-42
001-100-2004-11474-65
001-100-2004-00269-07
001-100-2004-02477-86
001-100-2004-07864-16
001-100-2004-08804-20
001-100-2004-11134-40
001-100-2004-00313-25
001-100-2004-00683-10
001-100-2004-00852-29
001-100-2004-00873-60
001-100-2004-01541-49
001-100-2004-01542-00
001-100-2004-03607-95
001-100-2004-04990-51
001-100-2004-05463-13
001-100-2004-06064-11
001-100-2004-06169-59
001-100-2004-06642-84
001-100-2004-06990-77
001-100-2004-07879-29
001-100-2004-08228-60
001-100-2004-08303-91
001-100-2004-08757-74
001-100-2004-08803-05
001-100-2004-08803-14
001-100-2004-08804-11
001-100-2004-08804-66
001-100-2004-08804-75
001-100-2004-08804-84
001-100-2004-08805-09

พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1

จํานวนเงิน
7,397.88
14,637.93
2,994.39
22,199.73
4,886.81
10,108.36
9,537.05
2,495.46
7,191.87
8,459.27
2,105.15
5,839.76
11,723.49
2,175.59
4,868.54
2,967.84
4,091.28
2,294.30
4,277.14
2,001.03
1,431.60
11,635.07
1,015.65
3,899.65
3,691.94
937.85
1,823.90
5,595.89
7,899.26
4,623.57
3,729.78
3,819.37
2,210.30

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภูมินทร์ เสวีวลั ลภ
จ.ส.อ. สุจิตร บุญฤทธิ8
จ.ส.อ. ไพโรจน์ แสงพุม่
จ.ส.อ. ประยูร อามาตย์
จ.ส.อ. ชัยฤทธิ8 เพิ#มพูล
จ.ส.อ. พนาศักดิ8 อินทร์อ่อน
จ.ส.อ. สุทศั น์ คําสะอาด
จ.ส.อ. ธนโชติ บุญรอดรัมย์
จ.ส.อ. อรรถพล น้อยเหลี#ยม
จ.ส.อ. อมรพงษ์ มาลาธรรม
จ.ส.อ. วชิรา บุตดีวงค์
ส.อ. บุญเกิด วงษ์สด
จ.ส.ท. จามร ทวีผล
จ.ส.ท.สากลศักดิ8 กาแก้ว
จ.ส.ท. โสภณ วิไลวรรณ์
จ.ส.ท. จเร ยิมJ ลม้าย
จ.ส.ท. ยุทธพล นุชนารถ
จ.ส.ท. ธงชัย โลจายะ
จ.ส.ท. นพพร ทีกา
จ.ส.ต. สายยัณ บุญฤทธิ8
จ.ส.ต.อธิฐาน ปานรอด
จ.ส.ต. วีรพล เที#ยงปา
จ.ส.ต. ธวัชชัย โคตรรักษา
ส.อ. กฤษณะ วันเขียว
ส.อ. อาวุธ ดาวทอง
ส.อ. บุญเลิศ พรมวิจิตร
ส.อ. ธีรวุธ พิมพ์โพธิ8
ส.อ. เสกสรร เหลื#อมสี จนั ทร์
ส.อ. อุเทน เพิ#มดี
ส.อ. กฤต ยงค์กสิ กิจ
จ.ส.ท. วชิรพงศ์ วงศ์หล้าประสพ
ส.อ. ธนากฤต ระดาเสริ ฐ
ส.อ. ปิ ยะ สื บเชียง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09073-56
001-100-2004-09547-52
001-100-2004-09821-53
001-100-2004-10681-40
001-100-2004-11408-06
001-100-2004-12582-93
001-100-2004-12983-25
001-100-2005-00527-07
001-100-2007-00147-96
001-100-2007-00177-39
001-100-2008-00162-70
001-100-2004-05705-14
001-100-2004-08803-78
001-100-2004-08805-18
001-100-2004-08805-27
001-100-2006-00213-35
001-100-2006-00337-38
001-100-2007-00147-87
001-100-2007-00210-79
001-100-2008-00155-27
001-100-2010-00162-66
001-100-2010-00162-84
001-100-2012-00424-27
001-100-2004-02130-99
001-100-2004-02387-33
001-100-2004-08804-39
001-100-2004-08804-48
001-100-2004-10517-51
001-100-2004-11502-29
001-100-2004-12767-94
001-100-2007-00330-47
001-100-2008-00154-20
001-100-2011-00246-53

พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1

จํานวนเงิน
7,996.29
710.13
2,547.34
5,394.33
3,824.36
3,914.81
5,001.73
1,102.54
903.84
3,804.88
2,626.40
19,382.05
959.52
1,274.18
1,202.07
2,434.16
8,029.66
879.37
1,157.83
744.85
1,240.94
1,484.66
1,524.02
4,974.82
9,408.34
762.58
10,989.12
6,660.46
5,060.66
2,126.36
2,160.03
2,887.21
948.54

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

ชื#อบัญชี
ส.อ. พัฒนศักดิ8 ช่างกลึง
ส.อ. จักรพล จิตมาตย์
ส.อ. วีระชัย จินโจ
ส.อ. วุฒิไกร ผิวละมัย
ส.อ. ยุทธภัณฑ์ ผดุงสันต์
ส.อ. ชาคริ ต คงสุขมาก
ส.อ. วุฒิชยั วาดไธสง
ส.อ.ขวัญชัย ชัยชนะเพิ#มพูล
ส.ท. เกียรติศกั ดิ8 เวียนวงษ์
ส.อ. สัญญพงศ์ ทองขาว
ส.อ. อุทยั พงษ์ชะอุ่มดี
ส.อ. ปริ ญญา นนท์ศิลา
ส.ท. ธนากร สากุลา
ส.ท. ทศวรรษ สี หนาท
พ.ต. ณัชพล มากแก้ว
พ.ต.สําราญ สมนึก
พ.ต. สมชาย ยืนเพชร
พ.ต. สํารอง ทองอยู่
ร.อ. พงศ์ไท แก้วมี
ร.อ. ศิรสิ ทธิ8 สว่างเมฆฤทธิ8
ร.อ. สมศักดิ8 บุญเพชรแก้ว
ร.ท. สายัณห์ บัวขาว
ร.ท. เสริ ม คงทอง
ร.ท. ณัฐพงศ์ ศรี กาญจน์
ร.ท. สมใจ ปิ ยะพงษ์
ร.ต. รักชาติ แก้วเสนา
ร.ต. ณรงค์ศกั ดิ8 นิยมรส
จ.ส.อ. ชํานาญ พวงชาติ
จ.ส.อ. สฤษธิ8 รอดมณี
จ.ส.อ. ชริ น ราชเพ็ชร
จ.ส.อ. นําศักดิ8 นามสุข
จ.ส.อ. ยศพงศ์ สุขเกษม
จ.ส.อ. วีรยุทธ แสงจันทร์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00246-71
001-100-2012-00032-42
001-100-2012-00098-75
001-100-2012-00674-44
001-100-2012-00675-05
001-100-2013-00277-00
001-100-2013-00719-32
001-100-2014-00154-12
001-100-2014-00350-27
001-100-2014-00351-42
001-100-2014-00354-43
001-100-2016-00123-07
001-100-2014-00350-54
001-100-2015-00533-23
001-100-2004-00208-60
001-100-2004-00869-45
001-100-2004-01367-27
001-100-2004-07315-31
001-100-2004-00436-12
001-100-2004-04144-85
001-100-2004-08098-14
001-100-2004-02211-31
001-100-2004-05217-12
001-100-2004-05229-15
001-100-2004-08959-45
001-100-2004-11820-33
001-100-2006-00013-86
001-100-2004-00102-89
001-100-2004-01221-13
001-100-2004-01435-23
001-100-2004-01733-02
001-100-2004-02822-84
001-100-2004-03144-86

พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

จํานวนเงิน
1,119.51
1,406.50
454.14
975.35
1,167.89
504.75
677.24
1,614.79
767.01
1,417.04
679.86
522.69
996.11
2,567.24
11,119.95
5,050.07
8,016.69
12,570.65
14,737.72
2,296.76
15,258.33
15,657.60
15,088.62
7,353.10
2,592.47
5,783.59
4,448.05
5,941.10
8,199.13
3,850.47
6,285.76
8,979.40
17,565.94

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จีรพงษ์ อุบล
ส.อ. ยุทธศาสตร์ ปั ญหา
จ.ส.อ.สุวรรณ์ เนืJอดี
จ.ส.อ. สุรินทร์ วักชัยภูมิ
จ.ส.อ. สมใจ คําด้วง
จ.ส.อ. เสกสันติ8 สุวรรณไตร
จ.ส.อ. วิชาญ ช่วยสังข์
จ.ส.อ. ประหยัด คงหอม
จ.ส.อ. อุดร บรรจง
จ.ส.อ. ประทีป ชนะวงษา
จ.ส.อ. วิทยา บัวแก้ว
จ.ส.อ. ณรงค์ คงแก้ว
จ.ส.อ. พรชัย นาคสลับ
จ.ส.อ. สิ งหา หลีชยั เลิศ
จ.ส.อ. จงกล ณวะสกุล
จ.ส.อ. ไชยยุทธ เกศแก้ว
จ.ส.อ.สุรพงษ์ สุทธิขนั
จ.ส.อ. ศักดา อักษรทอง
จ.ส.อ. ฐานะวุฒิ วงศ์รอด
จ.ส.อ. ระนอง กัJวพิสมัย
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ8 โตบางป่ า
จ.ส.อ. ชาญศึก ขาวนิ#ม
จ.ส.อ. ประกอบ คงศรี เจริ ญ
จ.ส.อ. ประยูร พิบูลย์
จ.ส.อ. วิทยา ชูเกืJอ
จ.ส.อ. ศุภชัย ครชาตรี
จ.ส.อ. สมคิด ใจจง
จ.ส.อ.นิพนธ์ กุยแก้ว
จ.ส.อ. ภูมินทร์ ชลินธุ
จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ สุขอนันต์
จ.ส.อ. สมภพ ทองเทพ
จ.ส.อ. พร้อมบุญฤทธิ8 ปรโลกานนท์
จ.ส.อ. วรวุฒิ สื บมาก

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03523-25
001-100-2004-03542-80
001-100-2004-05318-89
001-100-2004-05571-88
001-100-2004-06378-19
001-100-2004-06595-74
001-100-2004-06901-00
001-100-2004-08259-46
001-100-2004-08316-82
001-100-2004-08898-10
001-100-2004-09202-14
001-100-2004-09295-07
001-100-2004-09645-37
001-100-2004-09867-06
001-100-2004-10664-98
001-100-2004-10908-39
001-100-2004-11356-37
001-100-2004-11520-05
001-100-2004-11551-18
001-100-2004-11642-13
001-100-2004-11642-95
001-100-2004-11819-55
001-100-2004-11820-06
001-100-2004-11820-15
001-100-2004-11820-60
001-100-2004-11820-79
001-100-2004-12138-10
001-100-2004-12661-77
001-100-2004-12802-83
001-100-2005-00447-62
001-100-2006-00211-59
001-100-2007-00209-00
001-100-2007-00216-17

พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

จํานวนเงิน
2,982.63
5,821.26
3,331.37
3,753.47
4,602.11
1,687.67
4,499.00
1,853.21
520.99
8,718.10
3,592.76
9,907.83
6,952.77
3,696.36
11,452.42
11,378.23
6,365.52
6,851.44
4,224.09
6,054.29
5,240.82
5,450.85
2,412.78
1,529.32
4,136.34
7,886.78
4,027.83
3,081.53
3,610.44
5,046.02
1,573.12
2,717.72
4,841.52

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พงศ์ศกั ดิ8 แสงขาว
จ.ส.อ. โฆษิช์ ตะหมัง
จ.ส.อ. จักรี นิลละออ
จ.ส.อ. ศราวุฒิ โพชสาลี
จ.ส.อ. เอกนริ นทร์ เพชรรัตน์
จ.ส.อ. พิศนุพงค์ ศิลาพรม
จ.ส.อ. วิชญะ คงเต็ม
จ.ส.ท. วีระพงษ์ ช่อเส้ง
จ.ส.ท. ณัฐพงศ์ แก้วช่วย
จ.ส.ต. อุดร เดชแก้ว
จ.ส.ต. ธีระยุทธ์ ชุมชู
ส.อ. ไพฑูรย์ หกสี
ส.อ. สรายุทธ รัชชะ
ส.อ. วัชริ นทร์ พรหมสังคหะ
ส.อ. สุทธิพงค์ เริ งสมุทร
ส.อ.พิชยา พฤษพันธ์
ส.อ. บุญฤทธิ8 คงศรี เจริ ญ
ส.อ. วัชรพงศ์ รักษ์ศรี ทอง
ส.อ. นเรศน์ เนืJอนุ่ม
ส.อ. ภานุวฒั น์ คณะหนู
ส.อ. นฤทธิ8 สุขเกษม
ส.อ. อมฤต ม่วงทอง
ส.อ. ธีรศักดิ8 สุกสัย
ส.อ. กฤษดา แคนยุกต์
ส.อ. นัฐพงค์ จิตตะเสโณ
ส.อ. ธัญวุฒิ มีเล็ก
ส.อ. นิพนธ์ แก้วส่งแสง
ส.อ. ขจร สมบัติบุญ
ส.อ. ณัฐวุฒิ ยอดรัก
ส.อ. อดิศร ฉิ มมุสิทธ์
ส.ท. ตรี รัฐ บัวแก้ว
ส.อ. ณัฐวุฒิ ชาดี
จ.ส.อ. สุระ ศรี สุข

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00331-71
001-100-2007-00363-18
001-100-2008-00295-48
001-100-2008-00295-75
001-100-2009-00005-06
001-100-2009-00005-15
001-100-2004-01968-80
001-100-2004-06682-17
001-100-2010-00272-71
001-100-2009-00373-42
001-100-2009-00428-67
001-100-2004-02039-68
001-100-2004-03419-30
001-100-2004-11820-51
001-100-2004-11821-12
001-100-2006-00210-25
001-100-2006-00365-86
001-100-2006-00528-30
001-100-2009-00299-36
001-100-2009-00372-18
001-100-2009-00372-45
001-100-2009-00372-81
001-100-2009-00373-06
001-100-2013-00297-80
001-100-2013-00298-78
001-100-2014-00068-03
001-100-2014-00274-26
001-100-2014-00274-35
001-100-2015-00286-73
001-100-2016-00062-54
001-100-2017-00203-32
001-100-2009-00279-56
001-100-2004-08389-04

พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ม.3 พัน.13
มทบ.11

จํานวนเงิน
2,926.19
1,899.52
2,800.86
2,063.04
2,250.13
2,611.79
1,964.78
4,088.78
860.52
2,715.36
2,236.87
5,507.72
4,006.94
5,824.47
5,578.52
493.66
400.43
1,001.61
299.62
2,467.15
1,596.47
2,230.27
2,425.28
1,329.83
1,606.91
1,038.38
1,597.22
1,597.22
735.48
466.04
225.20
33,241.23
42,891.82

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) สุระ สิ นโสภา
พ.อ. รักษ์ โคกโพธิ8
พ.อ. ทรงเกียรติ ศักดิ8รัมย์
พ.อ. อภิชาต รานอก
พ.อ. เถลิงศักดิ8 มูลประดับ
พ.ท. ทองสวรรค์ วงศ์นาเรื อง
พ.ท. เศรษฐพงศ์ มหาอํามาตย์
พ.ท. วิชิต สุภา
พ.ท. อิทธิพล นนลือชา
พ.ต. ปั ญญา พรหมมา
พ.ต. กริ ชเพชร โภคา
พ.ต. นักรบ เพลินจิตร
พ.ต. ชัยอนุชิต การยะบุตร
พ.ต. ศุภการ หิ นสูงเนิน
พ.ต. มานะ แสนสุภา
ร.อ.ประมวล โพธิไสย์
ร.อ.วีระศิลป์ สมจันทร์
ร.ท. วิหาร เดชทะศร
ร.อ. วุฒิ แฝงด่านกลาง
ร.ท. คมกฤษ แสนเสนา
ร.ท. มรกต วงค์ศรี ชา
ร.ท. สุรไกร ธนาเสน
ร.ท. พิชยั เดชจร
ร.ต. อนุสรณ์ บุรัตน์
ร.ต. นอง วิชยั
ร.ต. ปิ ยราช บัวหอม
ร.ต. คําใบ แจ้งสนาม
ร.ต. สิ ทธิพล พรหมชุลี
ร.ต. ภาณุวชิ ญ์ โพธิ8ไชยแสน
ร.ต. อลงกฤต ศุขวัฒน์
ร.ต. ศุภวัชร์ คีรีรัตน์
ร.ต. รุ่ งเฉลิม พันธุ์สวัสดิ8
จ.ส.อ. ศักดา ปรี ชาวัฒน์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00796-53
001-100-2004-00727-66
001-100-2004-09785-30
001-100-2004-10728-51
001-100-2004-11756-26
001-100-2004-07361-10
001-100-2004-07550-54
001-100-2004-13017-44
001-100-2005-00188-55
001-100-2004-03692-19
001-100-2004-03697-69
001-100-2004-04243-30
001-100-2004-06009-21
001-100-2004-10318-09
001-100-2004-12500-88
001-100-2004-01512-85
001-100-2004-04101-60
001-100-2004-05243-48
001-100-2004-07776-12
001-100-2004-05720-26
001-100-2004-06049-54
001-100-2004-06750-31
001-100-2004-06796-48
001-100-2004-11657-44
001-100-2004-01167-69
001-100-2004-07064-83
001-100-2004-08548-96
001-100-2004-10327-65
001-100-2004-11641-07
001-100-2004-12776-78
001-100-2005-00464-69
001-100-2006-00332-06
001-100-2004-00287-10

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62
หน่วย

มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210

(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)

จํานวนเงิน
10,563.04
16,948.28
9,643.82
4,143.92
6,819.50
5,425.71
6,432.73
11,830.06
4,176.42
8,853.45
9,665.66
6,417.91
8,176.96
4,743.54
14,790.96
18,164.77
12,454.15
11,182.86
6,437.64
3,351.23
2,459.61
826.84
6,433.50
18,127.26
8,973.93
11,599.36
8,827.03
13,551.53
3,095.58
5,117.22
12,798.86
2,737.05
4,746.65

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สําราญ พุทธชาติ
จ.ส.อ. อนุชิต พ่อค้าช้าง
จ.ส.อ. ลิขิต แสนโสม
จ.ส.อ. ปั ญญา สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ8 เครื อกลาง
จ.ส.อ. ยงยุทธ อาจทุมมา
จ.ส.อ. อรัญ นาศิริ
จ.ส.อ. วีรวัฒน์ คําจันทร์
จ.ส.อ. ไพวัน ทินบูรณ์
จ.ส.อ.สมควร รอดสําเริ ง
จ.ส.อ. ขจรศักดิ8 สิ งห์งอย
จ.ส.อ. ชิณกรณ์ ก้านมะลิ
จ.ส.อ. ธีระยุทธ วงศ์ประทุม
จ.ส.อ. เลิงศักดิ8 ครึ ก
จ.ส.อ. บุญมี จิตค้า
จ.ส.อ.วัชราวุฒิ อินทริ ง
จ.ส.อ. ธาตรี ลาดเงิน
จ.ส.อ. ประวิทย์ ทุมกิ#ง
จ.ส.อ. สุรพงษ์ พรหมจักร
จ.ส.อ. ชุมพล ไทยศิริ
จ.ส.อ.ศิลปกร อธิภทั รบวร
จ.ส.อ. นพดล ธิติมูล
จ.ส.อ. พชรกฤต โสมนัส
จ.ส.อ. ศักดิ8สุริยา พิมพ์บุญมา
จ.ส.อ. ศักดิ8ชาย กรณวงศ์
จ.ส.อ. ชาญชัย ใจอุ่น
จ.ส.อ. พิชิต เหลาพรม
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อุ่นอาสา
จ.ส.อ. เสน่ห์ ไตรพล
จ.ส.อ. เงิน พรรณขาม
จ.ส.อ. พูนศักดิ8 สมานชาติ
จ.ส.อ. บุญธรรม อุนาราช
จ.ส.อ. พรภิรมย์ ต้นเกษ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00452-30
001-100-2004-00486-62
001-100-2004-00634-94
001-100-2004-00940-32
001-100-2004-01098-02
001-100-2004-01411-09
001-100-2004-01562-08
001-100-2004-01996-56
001-100-2004-02985-68
001-100-2004-03496-22
001-100-2004-03695-47
001-100-2004-03948-35
001-100-2004-03976-10
001-100-2004-04681-76
001-100-2004-04847-12
001-100-2004-05112-38
001-100-2004-05944-44
001-100-2004-06242-31
001-100-2004-06403-63
001-100-2004-06783-20
001-100-2004-06908-54
001-100-2004-07547-18
001-100-2004-07728-39
001-100-2004-08264-86
001-100-2004-08300-54
001-100-2004-08337-23
001-100-2004-08346-16
001-100-2004-08613-73
001-100-2004-08994-91
001-100-2004-09090-26
001-100-2004-09276-88
001-100-2004-09433-30
001-100-2004-09465-13

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62
หน่วย

มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210

(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)

จํานวนเงิน
3,814.88
5,567.27
3,452.39
5,615.51
5,521.04
2,795.50
3,545.90
2,287.01
13,639.68
2,344.01
3,479.11
4,651.05
6,486.88
4,420.40
7,018.38
2,982.78
5,057.59
5,531.42
6,428.24
3,272.52
2,192.43
3,817.74
2,145.07
2,888.66
6,625.96
7,168.15
3,294.66
8,707.57
3,831.42
11,360.06
5,856.49
15,030.20
6,258.86

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมสิ นธุ์ ปั ททุม
จ.ส.อ. พรชาติ ลับจันทร์
จ.ส.อ. วิทพงษ์ คําแหง
จ.ส.อ. ปรมินทร์ นาคาพิทกั ษ์วงั
จ.ส.อ. ฤกษ์ฤทธิ8 ภูกาบ
จ.ส.อ. สราวุธ โสภา
จ.ส.อ. ทองคํา โลดแจ้ง
จ.ส.อ. ศุภากร นรมาตย์
จ.ส.อ. ศักดิ8สุริยา วันทองสุข
จ.ส.อ. ธวัชชัย ศักดิ8วเิ ศษ
จ.ส.อ. อนุวตั ดวงมาลา
จ.ส.อ.สมชัย สาลารัตน์
จ.ส.อ. พิทูรย์ ไชยคาม
จ.ส.อ. ศักดิ8ชยั กุลากุล
จ.ส.อ. สุริยา อําไพฤทธิ8
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ ถนอมชาติ
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ8 นิระเคน
จ.ส.อ.พยุง ทิพอาส
จ.ส.อ. อรรถพล ตะนัดชัย
จ.ส.อ. วีรวัฒน์ อุประ
ส.อ. ณัฐกิตติ8 โพธิ8จนั ทร์
จ.ส.อ. อนันตสิ ทธิ8 พิศุทธิคุณชัย
จ.ส.อ. ธราธร พลบํารุ ง
จ.ส.อ. ครุ เวช ไขลาเมา
จ.ส.อ. พิสุทธิ8วชั ร์ มีสิทธิ8
จ.ส.อ. ศรานุพงษ์ อนุอนั
จ.ส.อ. สนัน# สี ใส
จ.ส.อ. รัฐภูมิ เวินชุม
จ.ส.อ. สาทิศ กาสี
จ.ส.อ. อัจฉริ ยะ อาจเดช
จ.ส.ท. อิทธิเดช เบ้าทอง
จ.ส.ท. ตลอดกาล วงศ์ศรี ทา
จ.ส.ต. มงคลชัย น้อยคํามูล

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-09549-92
001-100-2004-09565-65
001-100-2004-09863-62
001-100-2004-10130-16
001-100-2004-10321-18
001-100-2004-10523-07
001-100-2004-11080-77
001-100-2004-11309-42
001-100-2004-12091-54
001-100-2004-12091-81
001-100-2004-12657-61
001-100-2004-12700-55
001-100-2004-13156-68
001-100-2005-00237-14
001-100-2005-00522-57
001-100-2005-00806-58
001-100-2006-00077-88
001-100-2006-00156-17
001-100-2006-00333-21
001-100-2006-00353-01
001-100-2006-00530-24
001-100-2007-00024-81
001-100-2008-00211-20
001-100-2008-00383-33
001-100-2009-00142-99
001-100-2009-00143-14
001-100-2009-00143-23
001-100-2011-00012-63
001-100-2011-00162-01
001-100-2011-00450-63
001-100-2004-02127-62
001-100-2004-12470-66
001-100-2008-00391-56

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62
หน่วย

มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210
มทบ.210

(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)
(จทบ.น.พ.)

จํานวนเงิน
15,348.82
4,489.11
6,729.89
4,482.97
4,291.29
6,922.43
16,513.78
16,193.50
6,206.25
3,842.70
5,210.50
7,230.18
3,210.84
2,207.58
1,660.61
2,453.89
1,659.39
1,813.69
3,128.23
4,934.13
4,403.34
2,150.57
2,201.54
1,490.98
4,129.33
2,712.76
1,823.96
811.41
4,145.22
579.50
2,873.86
2,976.34
882.69

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ทนงศักดิ8 แขวงเมือง
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ คําลือชา
จ.ส.ต. ชลทิศ ครองยุทธิ
ส.อ. อุกฤษณ์ หนองเทา
ส.อ. ยุทธนา พิมพ์บุญมา
ส.อ. รัตน์ประทุม เรื องฤทธิ8
ส.อ.พงษ์พิทกั ษ์ วงษ์สาขา
ส.อ.ศักพล ผิวขํา
ส.อ. วีรวัฒน์ วรรณคํา
ส.อ. ณัฐพงษ์ งามเลิศ
ส.อ. ธนูวฒั น์ เหลาพรม
ส.อ. วีระพล สี หมอก
ส.อ. เกรี ยงไกร เพริ ศแก้ว
ส.ท. สุจินต์ ขนทอง
ส.ท. เพิ#มพงษ์ ณ นครพนม
พล.อส. กฤษณ์ บุญโสม
ส.ต. อภิชิต สุวรรณเทน
ส.ต. เอนก จันทะยุทธ
ส.ต. ทศพล โพธิ8พรหม
พล.อส. นิกร ไชยสุวรรณ
ร.ท. พจน์ ท้าวฬา
พ.อ. วัฒนา รอดแสวง
พ.อ. ณัฏฐ์ อยูค่ ง
พ.อ. จําลอง เรื องฤทธิ8
พ.อ. วุฒิชยั ตุม้ ทอง
พ.อ. นคร พูลคุม้
พ.อ.หญิง ปวีนา ไทยตรง
พ.อ.หญิง เสี ยงพิณ อาภรณ์รัตน์
พ.อ.หญิง ศิริพร มีเสื อทอง
พ.ต. อดุลย์ ผลพอตน
พ.ท. นิรันดร์ สิ ทธิสวัสดิ8
พ.ท. จเร คุณยศยิง#
พ.ท. สุดพัฒนากร สิ ทธิพิสยั

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00150-12
001-100-2009-00456-97
001-100-2013-00151-67
001-100-2004-04456-34
001-100-2004-04939-96
001-100-2004-06468-71
001-100-2006-00183-77
001-100-2007-00227-59
001-100-2011-00450-81
001-100-2012-00619-81
001-100-2013-00693-71
001-100-2016-00122-82
001-100-2016-00594-78
001-100-2004-03080-87
001-100-2004-13071-46
001-100-2004-08816-05
001-100-2009-00143-50
001-100-2011-00450-72
001-100-2016-00123-34
001-100-2011-00451-15
001-100-2004-01074-97
001-100-2004-00737-47
001-100-2004-01380-44
001-100-2004-03623-95
001-100-2004-05209-71
001-100-2004-10238-00
001-100-2004-08712-73
001-100-2004-10453-16
001-100-2004-12120-97
001-100-2004-00825-32
001-100-2004-02582-32
001-100-2004-06201-38
001-100-2004-10719-68

มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31

จํานวนเงิน
748.57
6,253.64
1,364.64
4,436.59
6,863.78
2,476.83
3,532.21
4,071.54
2,211.51
3,067.84
613.71
858.34
78.99
2,839.53
3,535.71
2,766.21
2,389.22
1,860.75
747.83
301.00
36,136.51
6,313.90
31,459.12
6,361.97
11,242.28
10,390.57
4,107.12
4,171.15
12,813.59
19,182.25
6,940.73
5,740.37
4,854.72

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

ชื#อบัญชี
พ.ต. มารุ ต ฉัตรปราโมทย์
พ.ต. สมหมาย หลิ#วน้อย
พ.ต. ไพฑูรย์ ทับโต
พ.ต. ธเนศ จันทรารัตน์
พ.ต. ปริ ญญา มัน# เรื องศรี
พ.ต. เกียรติชยั พรมพันธ์
ร.อ. สมบัติ ทองพายัพ
ร.อ. พิเชษฐ กันพิทกั ษ์
ร.ท. สุดถนอม พาเกตุ
ร.ท. รัฐภูมิ อ่อนเหลือ
ร.ท. วินยั หล่อทองคํา
ร.ท. ประเสริ ฐ สนิท
ร.ท. ธนดล เหมพิจิตร
ร.ท. พงษ์ศกั ดิ8 กระจา
ร.ท. สมคะเน นคร
ร.ท. สมชาย ชื#นอยู่
ร.ท. ชาตรี สําเภารอด
ร.ท. สุชาติ ตุย้ ตาหน่าน
ร.ต. ปรี ชา สุขรัตนวงศ์
ร.ต. สมพงษ์ ตรี สงั ข์
ร.ต. ชัยยศ สาลี
ร.ต. ทรงพล อํานวยผล
ร.ต. ชัชชัย พุม่ โพธิ8
ร.ต. อดิศร มีพร้า
ร.ต.จรู ญ บุญมี
จ.ส.อ. วรชัย เกิดบาง
ร.ต. สมพงษ์ สิ งห์โตทอง
ร.ต.หญิง ณัฐนันท์ ฤทธิ8เทพ
จ.ส.อ. ศรี นคร ทัพทวี
จ.ส.อ. ชิดณรงค์ สุขจิตร
จ.ส.อ. ปิ ยะ สุขภิรมย์
จ.ส.อ.ประธานพร โรจน์บาํ รุ ง
จ.ส.อ. ทรงยศ เถื#อนวร

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00651-72
001-100-2004-04915-90
001-100-2004-08277-13
001-100-2004-10584-44
001-100-2004-12909-52
001-100-2007-00435-76
001-100-2004-01745-41
001-100-2004-11305-35
001-100-2004-04705-42
001-100-2004-07666-89
001-100-2004-07922-04
001-100-2004-09338-92
001-100-2004-09900-19
001-100-2004-10238-73
001-100-2004-10833-34
001-100-2004-11090-30
001-100-2004-12801-59
001-100-2004-12822-36
001-100-2004-01607-88
001-100-2004-03151-84
001-100-2004-05845-44
001-100-2004-07354-03
001-100-2004-09282-98
001-100-2004-10441-13
001-100-2004-10633-21
001-100-2004-11175-25
001-100-2004-13056-70
001-100-2004-11802-93
001-100-2004-00283-85
001-100-2004-00307-97
001-100-2004-00498-56
001-100-2004-00800-66
001-100-2004-00874-21

มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31

จํานวนเงิน
7,325.67
8,434.72
5,860.93
10,681.51
8,667.88
5,210.46
7,093.95
15,260.79
4,498.40
2,732.78
6,172.31
2,817.62
6,340.29
4,771.67
2,035.08
1,659.98
5,291.97
5,618.18
21,128.92
10,029.19
10,434.10
3,991.98
3,760.95
20,410.75
3,717.59
1,766.05
17,028.92
1,603.94
3,414.70
5,541.58
2,131.41
5,486.39
4,110.78

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กูเ้ กียรติ เหลืองแดง
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ศิริเมฆา
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ใยแจ่ม
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ วิยาภรณ์
จ.ส.อ. วีรชน คุม้ ภัย
จ.ส.อ. มงคล สี ทอง
จ.ส.อ. สุทศั น์ อินทรเรศ
จ.ส.อ. ลือชัย ศรี ทารัตน์
จ.ส.อ. สุพฒั น์ สุวรรณคํา
จ.ส.อ. รังสรรค์ สุขภิรมย์
จ.ส.อ. วินดั ฉิ มงาม
จ.ส.อ.จําลอง เที#ยงลิJม
จ.ส.อ. ทองปาน รองเนียม
จ.ส.อ. สาธิต เกตุอินทร์
จ.ส.อ. เทพพิทกั ษ์ ภักดีอาษา
จ.ส.อ. กริ ชกวี วัดตูม
จ.ส.อ. พีระพัฒน์ สระน้อย
จ.ส.อ. บุญยืน สุระภา
จ.ส.อ. เคียง ปัJ นวิชยั
จ.ส.อ. สัญญา พลอยเอี#ยม
จ.ส.อ. สราวุฒิ มาศิริ
จ.ส.อ. ดิเรก แก้วเหมือน
จ.ส.อ. ทวี บุญบุตร
จ.ส.อ. ปรี ชา ขุนพิลึกเรื องเดช
จ.ส.อ. วรวิทย์ สิ ทธิ
จ.ส.อ.จิระเดช พวงสมบัติ
จ.ส.อ. ประสงค์ อินทร์นอ้ ย
จ.ส.อ. อนุรัตน์ แผนบัว
จ.ส.อ. ไชยศ สุกทับ
จ.ส.อ. ธรรมศักดิ8 บุญป้ อง
จ.ส.อ. สุทศั น์ นาคปลืJม
จ.ส.อ. ชูชีพ คุม้ พุม่
จ.ส.อ. บุญลือ บํารุ งศรี

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00983-57
001-100-2004-01533-26
001-100-2004-01846-36
001-100-2004-01930-87
001-100-2004-01941-74
001-100-2004-02010-49
001-100-2004-02233-06
001-100-2004-02740-36
001-100-2004-02858-38
001-100-2004-02909-64
001-100-2004-03136-36
001-100-2004-03283-55
001-100-2004-03467-22
001-100-2004-03544-84
001-100-2004-04336-39
001-100-2004-04622-97
001-100-2004-04766-98
001-100-2004-05062-54
001-100-2004-05205-46
001-100-2004-05212-17
001-100-2004-05848-36
001-100-2004-06015-95
001-100-2004-06016-10
001-100-2004-06016-92
001-100-2004-06017-62
001-100-2004-06306-12
001-100-2004-06371-47
001-100-2004-06386-78
001-100-2004-06541-26
001-100-2004-06692-98
001-100-2004-06703-82
001-100-2004-06787-82
001-100-2004-06954-33

มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31

จํานวนเงิน
3,830.70
6,527.93
4,672.50
4,246.22
6,157.82
20,869.08
2,781.53
8,556.06
8,994.04
1,788.77
4,153.10
4,720.72
2,871.35
5,165.02
1,875.11
16,491.68
1,299.37
1,883.05
1,895.95
14,638.80
6,468.03
7,908.91
8,203.16
3,962.08
2,681.90
1,848.86
4,511.21
6,134.33
2,677.20
3,129.57
3,939.91
6,306.59
4,377.75

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปฐมพงษ์ ชื#นอยู่
จ.ส.อ. วิรัตน์ อยูเ่ กษม
จ.ส.อ. เจน ฟืJ นวงษ์เฟื# อง
จ.ส.อ. ฉกาจ ชื#นจิตร์
จ.ส.อ. ชินราช ขจรเกียรติสกุล
จ.ส.อ. ฌานิศ ผะอบแก้ว
จ.ส.อ. สุรพล เต๊ะปานันท์
จ.ส.อ. วสันต์ เชี#ยวธัญญกิจ
จ.ส.อ. สมบัติ สุขสําอางค์
จ.ส.อ. อํานวย บุญรัตน์
จ.ส.อ. สมพงษ์ พักศรี
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ ไชชูโชติ
จ.ส.อ. สนัน# สื บน้อย
จ.ส.อ. จรู ญ ใจงาม
จ.ส.อ. สมชัย จันทร์ดวง
จ.ส.อ. บุญตัน ขัดเครื อ
จ.ส.อ. นําโชค โพธิ8เงิน
จ.ส.อ. มนตรี เชืJอกลิ#น
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิ8 พึ#งแสง
จ.ส.อ. แสวง พิมพ์นาค
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ8 สิ ทธิอมรโรจน์
จ.ส.อ. อาทร บุญบาง
จ.ส.อ. วรรณรงค์ สาทนรัมย์
จ.ส.อ. ทรงพล ซาด้วง
จ.ส.ท. วุฒิชยั ปลืJมจิตร์
จ.ส.อ. สมศักดิ8 จูเมา
จ.ส.ท. พงศกร อรุ ณเดช
จ.ส.ท. นิสิต มากศรทรง
จ.ส.ท. วิชาญ ท้วมทองดี
จ.ส.ท. ทศพร คําขันตี
จ.ส.ต. จํารู ญ ศรี สวัสดิ8
จ.ส.ต. ธีระยุทธ บุญอินทร์
จ.ส.ต. สุพล ครองสิ น

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07087-91
001-100-2004-07166-57
001-100-2004-07942-75
001-100-2004-07942-84
001-100-2004-08251-40
001-100-2004-08292-34
001-100-2004-08304-25
001-100-2004-08482-66
001-100-2004-09395-04
001-100-2004-09420-21
001-100-2004-10085-37
001-100-2004-10122-39
001-100-2004-10148-75
001-100-2004-10237-12
001-100-2004-10744-24
001-100-2004-11018-70
001-100-2004-11125-20
001-100-2004-11288-22
001-100-2004-11811-13
001-100-2004-12139-71
001-100-2004-12930-01
001-100-2005-00808-89
001-100-2006-00006-24
001-100-2008-00169-97
001-100-2004-00653-77
001-100-2004-01383-63
001-100-2004-02068-40
001-100-2004-04795-16
001-100-2004-07824-83
001-100-2004-13194-88
001-100-2004-00954-84
001-100-2004-03861-73
001-100-2004-07215-89

มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31

จํานวนเงิน
5,641.73
3,163.69
4,888.71
3,106.16
5,135.50
1,704.17
2,124.35
5,629.65
4,990.90
5,911.40
11,360.89
2,492.17
6,084.31
1,855.09
3,730.66
2,534.00
1,893.98
1,721.07
1,091.20
3,145.82
3,439.09
855.48
3,768.25
1,600.00
4,036.26
2,450.08
7,885.49
4,761.68
2,116.67
1,885.82
9,318.60
1,055.77
4,928.47

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. อดิศกั ดิ8 รัทชนี
จ.ส.ต. ประสาน จันทร์ลอย
จ.ส.ต. อนิรุจน์ แซ่ลอ้
จ.ส.ต. ศาสตรา พูลสุข
จ.ส.ต. ทัสน์ พี#งสําเภา
จ.ส.ต. พงศ์เลิศ พูสุภา
จ.ส.ต. สิ รวิชญ์ วีระกุล
จ.ส.ต. ธนกร ถวัลย์ธรรม
ส.อ. ราเชนทร์ สุวบิ วั
ส.อ. ทัศน์เทพ ทองปน
ส.อ. จักรี ดาดํา
ส.อ. วรรัตน์ พูลเขตกิจ
ส.อ. ธรรมนูญ สิ งโห
ส.อ. อรรณพ สร้อยภู่ระย้า
ส.อ. ภานุวรรณ์ เจตน์จิตร
ส.อ. ชัยธวัช จันแบบ
ส.อ. ธีรภัทร์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ส.อ. เฉลิมชัย เชลงวิทย์
ส.อ. พงษ์ศกั ดิ8 โพธิ8ศรี
ส.อ. ศุภโชค คําเมือง
ส.อ. ปรเมศวร์ บุญคลัง
ส.อ. จักรพงษ์ หยวกทอง
ส.อ. ภูมิ พงษ์พรต
ส.อ.หญิง พัชมน เทียนมณี
ส.อ.หญิง อังคนา ภูทองทิพย์
ส.ท. สุรพงษ์ วิบูลย์พนั ธุ์
ส.ท. วิทยา วุน่ พูลสมบัติ
ส.ท. เอกชัย ยีเ# ทพ
ส.ต. ภานุศกั ดิ8 ยอดตรงดี
ส.ต. อรุ ณ ใคร่ ครวญ
พล.อส. ประธาน จันลา
พล.อส. ศักริ นทร์ บุญฤทธิ8
พ.ต. เสริ ม สุวรรณรัตน์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09776-83
001-100-2004-13036-45
001-100-2004-13156-59
001-100-2005-00189-70
001-100-2005-00621-39
001-100-2006-00083-07
001-100-2008-00171-27
001-100-2010-00335-28
001-100-2004-01143-81
001-100-2004-01785-47
001-100-2004-03000-94
001-100-2004-08242-93
001-100-2004-12240-29
001-100-2004-13194-60
001-100-2006-00332-42
001-100-2008-00211-57
001-100-2008-00214-49
001-100-2008-00341-60
001-100-2010-00014-22
001-100-2011-00518-79
001-100-2012-00683-55
001-100-2015-00057-79
001-100-2015-00368-30
001-100-2004-13193-09
001-100-2010-00211-25
001-100-2004-00611-68
001-100-2004-02821-23
001-100-2004-13113-52
001-100-2009-00207-59
001-100-2010-00129-32
001-100-2010-00335-37
001-100-2015-00678-30
001-100-2004-05586-37

มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.42

จํานวนเงิน
2,189.87
6,860.63
2,487.09
1,655.44
3,174.51
2,278.40
1,763.89
1,290.87
1,089.39
3,120.11
2,149.51
1,062.00
1,965.67
1,651.78
4,344.30
2,639.85
1,857.27
848.08
1,638.29
627.30
1,071.65
1,866.37
2,772.81
5,642.71
1,098.38
4,149.85
1,440.40
1,708.63
2,250.02
2,026.31
3,889.02
1,338.03
450,651.87

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

ชื#อบัญชี
ร.ท. อนันต์ วุน่ บัว
ร.ท. นิธิกฤษฎิ8 ไกรสวัสดิ8วรา
ร.ท. วิชยั ศรี ภกั ดี
ร.ต. โอภาส ผลไพร
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรี อินทายศ
จ.ส.อ. สุพจน์ คิดกันไว้
จ.ส.อ. สายันต์ ชํานาญยา
จ.ส.อ. สมพณ สละทองอินทร์
จ.ส.อ. สุรเชษฐ สุทธิสาย
จ.ส.อ. สมบัติ อ้ายเสาร์
จ.ส.อ. ชวลิต สัมฤทธิ8
จ.ส.อ. ชูเกียรติ ฉิ มแย้ม
จ.ส.อ. นิคม สร้อยสนธ์
จ.ส.อ. เสริ มพล นันทศรี
จ.ส.อ. นันธีพฒั น์ ศรี บุญเรื อง
จ.ส.อ. สมจิตร บํารุ งเมือง
จ.ส.อ. สันติภาพ ปิ นยา
จ.ส.อ. สุวชัช อัคนิจ
จ.ส.อ. อุทยั ยวงข้าว
จ.ส.อ. อดุลย์ ดวงเกิด
จ.ส.อ. พรพิศาล รัตนธรรม
จ.ส.อ. บุญเลิศ วงษ์ครุ ฑ
จ.ส.อ. สุรชัย ควรสมาคม
จ.ส.อ. ธนพล สุพฒั น์
จ.ส.อ. การันดร์ กลัน# นํJาทิพย์
จ.ส.ท. สิ งหา ศรี โพธิ8
ส.อ. วีระยุทธ นันตาวัน
ส.อ. วิกรม บุญธิ
จ.ส.ต. อุดร นันตะเสน
ส.ท. สาธิต สมสวย
จ.ส.ท. สนธยา แสวงรัมย์
พ.ท. สมเกียรติ สมบัติวงศ์
พ.ต. สมทบ เสาวดี

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01064-61
001-100-2004-05236-13
001-100-2004-11313-85
001-100-2004-10746-37
001-100-2004-00054-45
001-100-2004-00258-83
001-100-2004-00293-11
001-100-2004-00303-44
001-100-2004-01173-51
001-100-2004-01447-71
001-100-2004-01617-05
001-100-2004-02379-83
001-100-2004-02436-74
001-100-2004-03797-02
001-100-2004-04002-42
001-100-2004-05436-53
001-100-2004-05829-99
001-100-2004-05909-52
001-100-2004-06866-20
001-100-2004-07031-76
001-100-2004-09284-38
001-100-2004-11505-66
001-100-2004-11942-87
001-100-2004-12916-96
001-100-2008-00106-56
001-100-2004-00454-34
001-100-2012-00665-06
001-100-2013-00347-37
001-100-2007-00375-75
001-100-2016-00536-50
001-100-2011-00251-75
001-100-2004-01844-41
001-100-2004-12736-54

มทบ.42
มทบ.42
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.112
ร.112

จํานวนเงิน
511,702.07
276,959.53
8,987.18
3,822.54
6,372.62
39,993.86
8,667.85
3,570.21
5,973.90
4,947.57
10,001.13
8,525.86
5,130.20
4,983.98
7,449.25
1,248.43
4,891.50
8,309.34
8,080.24
7,002.88
1,600.89
2,698.19
6,488.49
3,304.64
1,124.31
7,527.97
1,456.99
672.54
26,046.30
8,281.84
71,193.37
5,688.37
18,499.00

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

ชื#อบัญชี
ร.อ. สมศักดิ8 คณะทอง
ร.ท. เชษฐชัย มรรควิจิตร
ร.ต. บุญญฤทธิ8 ทวีเดชสิ ทธิ8
ร.ต. คมสัน จิตตโสภา
ร.ต. สอาด ม่วงสังข์
ร.ต. นพดล อ้นอินทร์
ร.ต. อรุ ณชัย ศรี เมือง
ร.ต. สุรพงษ์ วรรณดี
ร.ต. อําพล ทองประเสริ ฐ
ร.ต. ทองผา โพธิจกั ร์
ร.ต. บุญส่ง ภาคอรรถ
ร.ต. บุญส่ง โกยรัมย์
ร.ต. วิรัตน์ ดอกพุดซา
ร.ต. พรชัย ไสยนารถ
ร.ต. ชานนท์ จําปารัตน์
จ.ส.อ. ณรงค์ มาลาทอง
จ.ส.อ. วินยั ล้อซ้ง
จ.ส.อ. ทวีววิ ฒั น์ สุขอันเลิศ
จ.ส.อ.ยรรยง แพงพิศ
จ.ส.อ. วุฒิ วัลลานนท์
จ.ส.อ. สุริศกั ดิ8 ซุ่นเจริ ญ
จ.ส.อ. สุรชาติ เสื อขวัญ
จ.ส.อ.กนิษฐ์ ศิริประภา
จ.ส.อ. เพชรโรจน์ คล้ายทอง
จ.ส.อ. เอนก คําต่าย
จ.ส.อ. สมหมาย ศรี เพชร
จ.ส.ท. จิรายุส สื บเพ็ง
จ.ส.ท. วิทยา พิลึก
จ.ส.ท. เกียรติศกั ดิ8 ทองประสม
จ.ส.ท. ภูมิพฒั น์ เนตรคุณ
จ.ส.ต. บุญชู พิกลุ
จ.ส.ต. สุพรรณ ดาบจันทร์
จ.ส.ต. ปรนันท์ แก้วสี ขาว

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04656-83
001-100-2004-09723-96
001-100-2004-01302-55
001-100-2004-02665-05
001-100-2004-03171-00
001-100-2004-03613-32
001-100-2004-04073-24
001-100-2004-05207-77
001-100-2004-05890-26
001-100-2004-07345-56
001-100-2004-07448-27
001-100-2004-09621-68
001-100-2004-12840-67
001-100-2004-12851-81
001-100-2006-00117-90
001-100-2004-00547-06
001-100-2004-06719-83
001-100-2004-08837-64
001-100-2004-09044-65
001-100-2004-09254-68
001-100-2004-09659-43
001-100-2004-11030-81
001-100-2004-11572-68
001-100-2004-11651-42
001-100-2004-11833-33
001-100-2009-00260-63
001-100-2004-00701-11
001-100-2004-04710-64
001-100-2007-00150-78
001-100-2011-00249-18
001-100-2004-01232-46
001-100-2004-05428-76
001-100-2004-06756-88

ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112

จํานวนเงิน
10,339.45
3,725.57
7,314.98
4,594.87
15,543.13
1,439.24
14,565.66
5,907.33
5,166.69
7,973.04
23,543.39
5,378.10
525.25
10,851.27
2,303.44
13,783.23
6,522.52
7,043.31
7,533.10
4,733.70
24,849.46
3,087.18
2,734.38
2,807.07
5,735.09
1,242.11
4,594.85
7,940.57
4,652.66
1,198.49
4,043.42
7,470.67
1,231.60

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. อานันท์ สายกนก
จ.ส.ต.นพดล บัวงาม
จ.ส.ต. กฤษณะ คูเจริ ญไพบูลย์
จ.ส.ต. เถลิงเกียรติ จันทร์อยูจ่ ริ ง
จ.ส.ต. สมเกียรติ ฉวยกระโทก
จ.ส.ต. ปิ ยฤทธิ8 กุลบุตร
จ.ส.ต. ทนงศักดิ8 ธนชัยสวัสดิ8
จ.ส.ต. วัชรพงษ์ หงทะนี
ร.ท. สรยุทธ บุบผาสัง
ร.ต.ไสว ทองคํา
ร.ต. วิชิต ทองน่วม
จ.ส.อ. สนิท เดชสมบัติ
จ.ส.อ.พักตร์ รัตถาพิมพ์
จ.ส.อ.อาร์มี# ใจพล
จ.ส.อ.สุวจั ชัย คําดวง
จ.ส.อ.ไพทูล ธาตุกระโทก
จ.ส.อ. เกตุพล ขอนแก่น
จ.ส.อ.ประยง พาภักดี
จ.ส.ต. จารุ วฒั น์ กัลยากูล
จ.ส.ท. ชัยวัฒน์ หาญดี
ส.อ. สมยศ วงค์คาํ จันทร์
ส.อ. ปริ ญากรณ์ พฤกษชาติ
ส.อ. วิชิต มีคาํ ทอง
ส.อ. เสกสรร ไชยสาร
ส.อ. อธิวฒั น์ กิตตินารามาศ
ส.อ. ปั ญญา คําโต
ส.อ. ศุภชัย ศรี นอ้ ย
ร.อ. ประสิ ทธิ8 พิมพ์บุญมา
ร.ท. ทวีสิทธิ8 สําราญ
ร.ท. ณรงค์ หาญเวช
ร.ท. ปิ ยะชาติ คล้ายจินดา
ร.ท. ชายชล กมลรัตน์
ร.ท. พีระพงษ์ วงค์กลม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00473-97
001-100-2007-00127-98
001-100-2008-00371-58
001-100-2009-00260-72
001-100-2009-00260-81
001-100-2009-00393-68
001-100-2010-00202-50
001-100-2010-00202-78
001-100-2004-06062-26
001-100-2004-09713-15
001-100-2004-11579-21
001-100-2004-04811-22
001-100-2004-09657-30
001-100-2004-10626-87
001-100-2004-12822-90
001-100-2004-13175-78
001-100-2006-00343-93
001-100-2006-00344-27
001-100-2009-00210-31
001-100-2010-00127-65
001-100-2011-00111-63
001-100-2010-00127-29
001-100-2012-00159-73
001-100-2012-00557-59
001-100-2012-00557-68
001-100-2014-00232-35
001-100-2015-00144-03
001-100-2004-00002-91
001-100-2004-06011-06
001-100-2004-06087-65
001-100-2004-07378-45
001-100-2004-07752-07
001-100-2004-08233-55

ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.112
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
3,701.43
2,957.26
2,524.27
1,533.97
1,023.48
3,971.25
692.72
624.16
8,635.74
5,838.07
4,632.88
1,940.03
5,371.95
2,012.56
3,223.01
4,176.95
2,839.00
1,387.25
4,528.58
2,327.07
1,094.88
1,978.79
667.17
739.74
899.15
1,386.27
465.47
5,590.82
12,867.59
12,015.14
11,279.75
12,982.88
6,239.99

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

ชื#อบัญชี
ร.ท. คมกฤช ดีมาก
ร.ท. สิ งห์ พุกแป้ น
ร.ต. มนัส อ่อนนาค
ร.ต. กอร์ปชัย ตันสุวรรณรัตน์
ร.ต. นูรี จิตรตัJงทรัพย์
ร.ต. สุบิน รัตตะรมย์
ร.ต. ไพรัช ฉิ มวัย
ร.ต. โสภา สี มูล
ร.ต. ยุทธนา ทองเสริ ม
ร.ต. ทนงศักดิ8 ช่างซอ
ร.ต. วิชิต ชีพเจริ ญ
ร.ต. เอกสิ ทธิ8 ศรี วเิ ศษ
ร.ต.ศรี นา วงค์จกั ร์
ร.ต. สุริยา ประทุมรัตน์
ร.ต. ชนะนิล เบ็ญจา
ร.ต. นิรุท พฤกรัตน์
จ.ส.อ. ดาวทรงกลด มัยขุนทด
จ.ส.อ. นิธิ ศิริเกษร
จ.ส.อ. อุดร พรหมลา
จ.ส.อ. จํานงค์ รักษ์เกืJอ
จ.ส.อ. จรัญ ขุนพลพิทกั ษ์
จ.ส.อ. เกษมสุข เสวี
จ.ส.อ. กฤษฎา เอี#ยมอ่องกิจ
จ.ส.อ. ทรงฤทธิ8 ร่ วมพรม
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ เทียมสิ งห์
จ.ส.อ. สัญชาย คุณคําพระ
จ.ส.อ.รัฎฐพงศ์ มะลิวลั ย์
จ.ส.อ.กิตติพงศ์ มาตขาว
จ.ส.อ. ธรรญกร กล้าหาญ
จ.ส.ท. สุขประเสริ ฐ อุตสัย
จ.ส.อ. พรศักดิ8 วัฒนศิริ
จ.ส.ต.สุทศั น์ ภาระการ
จ.ส.อ. วรวิทย์ ปั กกาโล

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08983-77
001-100-2004-10629-88
001-100-2004-01893-67
001-100-2004-01914-32
001-100-2004-02012-16
001-100-2004-02213-17
001-100-2004-02922-18
001-100-2004-07377-39
001-100-2004-07377-48
001-100-2004-07378-18
001-100-2004-07379-15
001-100-2004-07950-34
001-100-2004-08094-98
001-100-2004-08581-57
001-100-2004-10013-21
001-100-2004-10095-54
001-100-2004-00201-52
001-100-2004-02209-65
001-100-2004-02298-87
001-100-2004-02998-04
001-100-2004-03562-24
001-100-2004-03704-55
001-100-2004-03896-84
001-100-2004-04918-82
001-100-2004-05087-39
001-100-2004-07298-00
001-100-2004-07376-87
001-100-2004-07378-54
001-100-2004-07378-63
001-100-2004-07378-90
001-100-2004-07380-11
001-100-2004-07395-60
001-100-2004-07599-17

ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
13,476.33
3,822.33
20,982.55
10,083.59
8,082.91
22,853.65
13,154.54
14,129.86
18,135.63
14,221.32
8,337.02
9,900.67
9,803.14
10,562.98
12,052.50
15,068.14
4,037.99
7,959.98
2,365.91
7,672.59
10,467.12
5,562.04
14,831.21
7,804.72
10,021.66
4,315.94
7,046.44
9,512.61
7,876.40
8,041.21
9,680.39
3,822.48
10,636.91

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.วัชระ ทองผา
จ.ส.อ. อริ ยะ ผ่องสมรู ป
จ.ส.อ. สุทธินนท์ สี สุวอ
จ.ส.อ. ธงชัย ธรรมาธิวฒั น์
จ.ส.อ.จารุ วฒั น์ อ้นสุวรรณ
จ.ส.อ. วิเชียร ฟุ้ งจันทึก
จ.ส.อ. ธวัชชัย สังข์เสวี
จ.ส.อ. สุพรรณ มุ่งดี
จ.ส.อ. กิตติชยั ลาเหลา
จ.ส.อ. ประวิทย์ ฝ่ ายคํามี
จ.ส.อ. สถาพร บุญอาษา
จ.ส.อ. สมบูรณ์ หนองหลิ#ง
จ.ส.อ. ดาว โพธิสุพรรณ
จ.ส.อ. สมหมาย นวลสาร
จ.ส.อ. พร้อมพงษ์ ขวัญตึก
จ.ส.อ. พัฒน์พงษ์ สังข์จนั ทร์
จ.ส.อ. นพรัตน์ จองคํา
จ.ส.อ. วีระพงษ์ ยางงาม
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ศรี มุงคุณ
จ.ส.อ. ชลิต บุตรโท
จ.ส.อ. สุทธิชยั ริ นทะไชย
จ.ส.อ. ณัฐวัตร พะวงรัมย์
จ.ส.อ.ธนินทร์ธานี มุ่งคุณจิรัณทร
จ.ส.ท. บัญชา ลีลาศ
จ.ส.อ.วิลยั ชัยวงศ์
จ.ส.อ. ณัฐพล จินตนา
จ.ส.ท.รัฐวุธ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ.สิ ริวฒั น์ ศรี สุดใจ
จ.ส.ท. พีระพงษ์ พรมดีมา
จ.ส.ท. ภาณุวฒั น์ ปุริสาร
จ.ส.ต. สุวรรณ สวยงาม
จ.ส.ต. วีระพล เดิมขุนทด
ส.ท. จตุรงค์ บรรจง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07853-74
001-100-2004-08882-64
001-100-2004-09001-95
001-100-2004-10562-97
001-100-2004-10608-92
001-100-2004-12292-64
001-100-2006-00124-61
001-100-2006-00425-78
001-100-2006-00425-87
001-100-2006-00425-96
001-100-2006-00426-11
001-100-2006-00426-20
001-100-2006-00426-48
001-100-2006-00474-12
001-100-2008-00051-22
001-100-2008-00051-31
001-100-2008-00051-86
001-100-2008-00051-95
001-100-2009-00121-76
001-100-2009-00121-85
001-100-2009-00122-00
001-100-2009-00122-28
001-100-2010-00232-84
001-100-2010-00233-27
001-100-2004-07378-81
001-100-2006-00426-02
001-100-2011-00178-66
001-100-2004-07380-02
001-100-2010-00232-20
001-100-2010-00449-59
001-100-2010-00449-86
001-100-2010-00449-95
001-100-2012-00022-43

ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
6,674.49
11,315.75
10,206.96
7,250.59
5,454.89
18,015.72
2,757.65
2,966.36
552.66
5,031.46
697.59
3,275.66
7,354.66
1,839.86
617.40
2,909.67
2,114.93
2,647.75
1,806.94
599.76
1,826.87
2,468.95
888.95
1,631.44
7,328.79
2,712.94
1,640.85
12,720.91
3,967.51
1,767.25
3,873.23
945.11
1,260.50

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
ส.อ. ธีรพงศ์ โรจน์จรุ ง
ส.อ. สุธา ขําเอนก
ส.อ. โอภาส ยงเขตรการณ์
ส.อ. ปวิช ศักดิ8ขวา
ส.อ. กิตติพศ มิ#งเมือง
ส.อ. บํารุ งสุข เติมสิ นสุข
ส.อ. ปฤษฎางค์ ชาติตะคุ
ส.อ. สุวตั ร พลกันยา
ส.อ. วันเฉลิม กันทะจันทร์
ส.อ. ยุทธนา จันทสาร
ส.อ. พิชานนท์ เลิศศรี
ส.ท. อาทิตย์ โคตรปั ญญา
ส.ท. ฤทธิชยั สุฤทธิ8
จ.ส.อ. ชัยยศ กะรัมย์
ส.อ. อนุชิด ทองเขียว
ส.ท. พินิจ แสวงเอกบัณฑิต
ร.อ. พิทกั ษ์พงษ์ ปั ญญาชัย
ร.อ. มโนชย์ งามอยู่
ร.อ. พงศ์ภีระ สิ งห์โตทอง
ร.ท. พิศดาล พุมมาลา
ร.ท. สันติ แสนทม
ร.ท.พรหมวิวฒั น์ ทองริ นทร์
ร.ท. เอกชัย ทะวังเสน
ร.ต. ประมวล โตรา
ร.ต. สําเนาว์ เทียนแขก
ร.ต.สัญญา ยะถา
ร.ต. ราเชนร์ มานนท์
ร.ต. ธีระ กลัดเทศ
ร.ต. จักรพงษ์ ปั นทะยม
ร.ต.พิเชษฐ์ อินต๊ะแสน
ร.ต. ขจรศักดิ8 กําไรทอง
จ.ส.อ. ยุทธการ เย็นใจ
จ.ส.อ. กฤษฎา พุม่ ชม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00022-89
001-100-2012-00190-21
001-100-2012-00190-30
001-100-2013-00099-44
001-100-2013-00105-24
001-100-2013-00130-35
001-100-2013-00490-85
001-100-2013-00491-91
001-100-2013-00494-56
001-100-2014-00663-73
001-100-2015-00411-88
001-100-2012-00022-52
001-100-2015-00735-21
001-100-2007-00389-27
001-100-2013-00517-70
001-100-2017-00707-17
001-100-2004-06513-78
001-100-2004-11103-19
001-100-2004-13060-40
001-100-2004-04310-84
001-100-2004-09641-39
001-100-2004-11591-50
001-100-2006-00355-87
001-100-2004-03815-21
001-100-2004-04437-51
001-100-2004-08615-68
001-100-2004-09509-05
001-100-2004-10057-89
001-100-2004-10234-02
001-100-2006-00129-84
001-100-2008-00215-00
001-100-2004-00795-56
001-100-2004-01426-94

ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1

จํานวนเงิน
2,022.02
3,161.14
1,071.87
1,159.58
1,491.19
1,393.84
531.31
1,923.44
176.37
1,366.87
1,445.30
2,815.58
385.94
276,209.45
34,878.72
2,038.92
8,188.89
5,584.58
2,260.84
1,729.71
10,427.32
3,405.19
2,420.17
8,361.96
15,276.49
3,519.41
10,978.05
5,842.43
3,303.29
2,223.94
3,641.75
811.13
2,711.10

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธนะพัฒน์ มีเงิน
จ.ส.อ. อนุรัส ต่ายเผ่า
จ.ส.อ. ศราวุฒิ ช้างเนียม
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ8 โอฬาฤกษ์
จ.ส.อ. ณรงค์เดช ยกโต
จ.ส.อ. ฐิติวฒ
ุ ิ กุลนาดา
จ.ส.อ. เผด็จ พรมชัย
จ.ส.อ. อนุชาติ แก้วคูณ
จ.ส.อ. กฤษกร เที#ยงทัศน์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ มุสิพรม
จ.ส.อ. กิติ บุญชายสิ นธุ์
จ.ส.อ. จันทรัตน์ ต๊กควรเฮง
จ.ส.อ. ธนาวัฒน์ มิตรตะคุ
จ.ส.อ. ไพโรจน์ มาลีหอม
จ.ส.อ. พงศ์เกียรติ8 เพ็งเจริ ญ
จ.ส.อ. เจษฎาภรณ์ เทียนมณี
จ.ส.อ. เมธา ธรรมราช
จ.ส.อ. อรรคพล อัมระนันท์
จ.ส.อ. อานนท์ ติปิน
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ โสนะจิตร
จ.ส.อ. พิทกั ษ์พงศ์ คําธร
จ.ส.อ.ธีรวัฒน์ บุญมาเลิศ
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ศรี หมื#น
จ.ส.ท.สุศิระ เกิดน้อย
จ.ส.ต. ปิ ติพงษ์ สี บุญเรื อง
จ.ส.ต. สราวุธ ปั ญญาเฉี ยบ
จ.ส.ต. ทรัพย์ทวี วังคีรี
จ.ส.ต. พรเทพ พวงทอง
ส.อ. ชัยยศ ดิษฐหมง
ส.อ. ภาณุมาศ พลวาปี
ส.อ. สุพระวิทย์ แสนสี
ส.อ. ภานุทตั ส้มมณี
ส.อ. อนุพงศ์ ใจเป็ ง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02053-19
001-100-2004-02495-08
001-100-2004-04506-45
001-100-2004-05047-88
001-100-2004-07895-56
001-100-2004-08324-23
001-100-2004-08846-93
001-100-2004-09018-57
001-100-2004-10926-88
001-100-2004-12321-16
001-100-2004-12616-31
001-100-2004-12907-67
001-100-2006-00122-21
001-100-2006-00321-91
001-100-2006-00414-18
001-100-2006-00430-18
001-100-2006-00527-51
001-100-2008-00342-67
001-100-2009-00058-39
001-100-2009-00182-31
001-100-2009-00435-47
001-100-2011-00254-49
001-100-2008-00019-86
001-100-2009-00413-36
001-100-2006-00231-93
001-100-2012-00022-98
001-100-2012-00062-94
001-100-2012-00459-10
001-100-2010-00328-66
001-100-2011-00033-04
001-100-2011-00288-17
001-100-2011-00380-90
001-100-2012-00063-00

ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1

จํานวนเงิน
7,157.74
6,464.47
2,457.74
29,662.40
868.06
1,633.90
8,035.75
2,541.31
1,935.89
5,136.07
13,145.24
2,338.81
2,599.34
4,059.63
2,303.48
3,189.47
3,465.87
2,535.26
724.23
1,828.42
613.22
3,189.64
1,440.20
2,142.90
728.44
1,313.19
1,753.41
1,570.89
1,626.26
1,845.61
2,003.03
2,270.82
784.83

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

ชื#อบัญชี
ส.อ. ชัยวัฒน์ อินทร์นอ้ ย
ส.อ. ชานนท์ นาคประทุม
ส.อ. วิระพันธ์ แสงเสน
ร.ท. เพชร วงษ์ละคร
ร.ท. ดาบชัย เอกพันธุ์
ร.ท. กิตติพงษ์ มงคลชัย
จ.ส.อ. ฤทธิเดช สิ งสี ทา
จ.ส.อ. สุริยา ศักดิ8ศินานนท์
จ.ส.อ. อนันต์ โพธิ8ไชยแสน
ร.ต. อุดมศักดิ8 สิ งห์ธรรม
จ.ส.อ. วสันต์ สี หาโมกข์
จ.ส.อ. ไกรลาศ สอนอาจ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ถ่อเงิน
จ.ส.อ. ชุมพล ศรี แพงมล
จ.ส.อ. ศรี ศกั ดิ8 อุ่นแดง
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ธานี
จ.ส.อ. ปรี ดี เคนพรม
จ.ส.อ. จิรานุวฒั น์ เทียนชัย
จ.ส.อ. คณิ ศนันท์ บาลเวช
จ.ส.อ.จิระพงษ์ มาลาวัลย์
จ.ส.อ. บรรจง อุตรักษ์
จ.ส.อ. วิระ เสริ ญไธสง
จ.ส.อ. วัชระ สมดี
จ.ส.อ. กรี ธาพล ศรี แสง
จ.ส.ท. รังสรรค์ กาญจนพิมาย
จ.ส.อ. โกวิท สุกใส
จ.ส.อ. โกวิทย์ วัฒนสุข
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ โทณะสุต
จ.ส.อ. วิชยั แจ่มใส
จ.ส.อ. ศักดา สง่าจิตร
จ.ส.อ. วิชยั ก้อนศิลา
จ.ส.อ. กิตติพล คนฉลาด
จ.ส.อ. อิทธิพล ลาผ่าน

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00047-45
001-100-2013-00551-65
001-100-2014-00093-41
001-100-2004-05527-21
001-100-2004-08518-71
001-100-2004-09030-77
001-100-2004-00491-93
001-100-2004-02980-45
001-100-2004-05524-75
001-100-2004-08827-47
001-100-2004-08955-29
001-100-2004-01359-22
001-100-2004-02371-23
001-100-2004-03803-73
001-100-2004-03907-14
001-100-2004-04154-66
001-100-2004-05014-08
001-100-2004-05469-79
001-100-2004-05524-93
001-100-2004-05525-63
001-100-2004-05526-60
001-100-2004-05526-88
001-100-2004-05527-03
001-100-2004-05528-19
001-100-2004-05528-64
001-100-2004-06344-87
001-100-2004-09403-24
001-100-2004-09437-38
001-100-2004-09846-47
001-100-2004-10735-86
001-100-2004-10995-11
001-100-2004-11038-87
001-100-2004-11614-56

ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1

จํานวนเงิน
1,198.57
700.47
2,641.99
9,608.06
5,205.01
6,545.19
3,522.40
2,985.49
4,116.51
7,071.93
3,640.83
12,688.53
3,485.18
4,858.55
2,322.76
3,761.58
3,104.96
1,347.73
4,337.42
1,318.11
4,184.16
2,891.40
5,628.42
3,604.68
2,000.98
8,791.62
3,754.50
5,684.17
9,918.70
4,657.38
6,768.07
7,888.02
1,293.83

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กิตติ สิJนภัย
จ.ส.อ. รัตนา อมรสิ น
จ.ส.อ. วุฒิศกั ดิ8 คําเพราะ
จ.ส.ท. ทวิช บรรเทา
จ.ส.อ. ขจรศิลป์ ดวงโสภา
จ.ส.อ. เจษฎา ทองลอง
จ.ส.อ. บุญส่ง ชนะราวี
จ.ส.อ. อรรถพล ท่อนเงิน
จ.ส.อ. อนุพงศ์ พนาลัย
จ.ส.ต. บัญชา พืชหมอ
จ.ส.อ. บรรลือ แก้วดี
จ.ส.อ. ทองอินทร์ ทาบัณดิษฐ์
จ.ส.อ.ฐนันค์ทรา สาระโท
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ดีภกั ดิ8
จ.ส.ท. อุทิศ พิมพ์สมาน
จ.ส.ท. ไวกูณฐ์ กางเนตร
จ.ส.ท. อุทยั บุญรักษ์
จ.ส.ต.ดนัย พิมา
จ.ส.ต. ธีรนัย คุม้ ครอง
จ.ส.ต. รังสิ ต ปรารมภ์
จ.ส.ต.ธีรพล จันทร์สมุทร
จ.ส.ต. นัฐกร บุตรสง่า
จ.ส.ต. อรรฐพล กรโสภา
จ.ส.ต. พงษ์ศกั ดิ8 วงค์คาํ จันทร์
จ.ส.ต. อุทยั เสโส
ส.อ. ไพฑูลย์ รักษาคุณ
ส.อ. พงษ์สวัสดิ8 คํานาค
ส.อ. ทวีชยั โอนไธสง
ส.อ. ปิ ยะพันธ์ จันทร์โฮม
ส.อ.จุนทรัพย์ อังคะบุตร
ส.อ.ประสิ ทธิ8 คําภูมี
ส.อ.ปฏิพทั ธ์ ศรี ลาศักดิ8
ส.อ. คึกฤทธิ8 พรคํา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12486-03
001-100-2006-00520-25
001-100-2008-00203-16
001-100-2008-00204-40
001-100-2008-00205-01
001-100-2009-00236-31
001-100-2009-00240-92
001-100-2010-00119-97
001-100-2010-00120-02
001-100-2010-00120-20
001-100-2010-00120-39
001-100-2010-00451-34
001-100-2011-00199-61
001-100-2011-00199-70
001-100-2007-00370-25
001-100-2009-00238-26
001-100-2011-00199-52
001-100-2006-00410-47
001-100-2009-00239-41
001-100-2010-00121-09
001-100-2010-00278-28
001-100-2011-00154-24
001-100-2012-00206-01
001-100-2012-00428-98
001-100-2012-00429-86
001-100-2004-02502-76
001-100-2012-00196-05
001-100-2014-00552-61
001-100-2015-00027-27
001-100-2016-00176-30
001-100-2016-00176-67
001-100-2016-00176-85
001-100-2016-00177-91

ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1

จํานวนเงิน
3,177.16
2,618.50
1,936.38
1,187.43
1,846.72
1,615.10
2,745.90
1,930.37
2,706.17
2,534.42
3,404.78
2,630.70
1,054.79
1,531.36
1,388.27
4,876.28
1,119.53
3,130.30
1,159.82
2,336.07
2,975.17
2,262.64
701.75
4,143.30
1,303.94
6,322.76
590.78
1,277.19
771.46
598.51
349.41
483.10
483.10

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

ชื#อบัญชี
ส.อ.เฉลิมรัตน์ สายบุปผา
ส.ต. วัชริ นทร์ ศรี โคตร
พ.ต. บรรจงศักดิ8 คํางาม
พ.ต.หญิง ตติยา มูลสมบัติ
ร.อ. ธัชพล สี หานาถ
ร.อ.หญิง ชินวรณ์ สมสะอาด
ร.ท. ถวิล วงษ์ภกั ดี
ร.ท. เรื อง ปั สสาวะโพธิ8
ร.ท.หญิง พรรนิภา สาธุชาติ
ร.ต.หญิง ณัฎฐริ ศา ด้วงวังหิ น
จ.ส.อ. นิวฒั น์ สุขรี
จ.ส.อ. สมนึก เมืองโคตร
จ.ส.อ. นาวา ชัยคําดี
จ.ส.อ. ดํารงเดช สุดหอม
จ.ส.อ. เถาว์ศิตวัฎ วัฒนกาลศรี
จ.ส.อ.หญิง กมลทิพย์ บุญมี
จ.ส.ท. ศักดิ8ชาย สมหงษ์
จ.ส.ท. ณรงศักดิ8 เครื อแสง
จ.ส.ท. อภิรักษ์ ไชยโชติ
จ.ส.ท.หญิง กุลิสรา มงคล
จ.ส.ต. วัฒนะ ทิพเหลือง
จ.ส.ต. ศุภกร กุดสวรรค์
ส.อ.หญิง ประภาพรรณ ศรี โนนยาง
พ.อ.(พิเศษ)หญิง เบญญาพร ศรี หิรัญ
พ.ต.หญิง วันวิสา ปริ ญานุภาพ
พ.ท. วันจักร ช่วยบํารุ ง
ร.อ. สมปอง สื บสกุลเจริ ญ(ต.)
ร.อ. สิ ทธิพร ธรรมโชติ
ร.ท.ธนโชติ สาวิสยั
ร.ท. ธีรคเชษฐ์ นินทะกุลวัฒน์
ร.ท. จิรวัฒน์ เงินขาว
ร.ต. ทนงศักดิ8 แก้วตา
ร.ต. สมศักดิ8 มุกดา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2016-00230-48
001-100-2013-00112-22
001-100-2004-06549-13
001-100-2004-04339-21
001-100-2004-08994-64
001-100-2007-00269-95
001-100-2004-09692-04
001-100-2004-11632-96
001-100-2007-00409-68
001-100-2004-08299-33
001-100-2004-01025-53
001-100-2004-01250-40
001-100-2004-05976-27
001-100-2004-09605-04
001-100-2004-13153-67
001-100-2004-11615-80
001-100-2004-09934-41
001-100-2006-00259-24
001-100-2008-00069-45
001-100-2004-09023-51
001-100-2006-00258-90
001-100-2011-00187-77
001-100-2010-00092-57
001-100-2004-12159-24
001-100-2009-00386-24
001-100-2004-13230-74
001-100-2004-04270-36
001-100-2011-00101-28
001-100-2004-01276-13
001-100-2004-12438-75
001-100-2007-00367-52
001-100-2004-00697-62
001-100-2004-03065-84

ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1

จํานวนเงิน
355.50
1,649.40
9,182.20
2,042.65
5,096.60
12,612.16
8,536.30
15,413.93
2,505.91
5,450.50
6,462.63
5,294.48
11,093.65
3,816.01
10,054.39
2,768.48
1,838.05
2,967.36
2,658.41
1,875.76
5,902.56
1,227.19
1,694.92
1,017,079.39
21,683.69
7,237.71
28,432.30
3,423.54
9,020.34
11,450.78
1,400.68
2,471.75
10,372.52

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815

ชื#อบัญชี
ร.ต. ประไทย วิลานันท์
ร.ต. อนิชิต การะเกษ
ร.ต. ประเชิญ โพยนอก
ร.ต. สุเชฐ แสงอ่วม
ร.ต. อภิวชั ละสา
ร.ต. ธีรยุทธ เกิดหิ น
ร.ต. สมาน พูลเพิ#ม
ร.ต. สมเกียรติ แจ้งอรุ ณ
ร.ต. สุริยะ ราชชมภู
ร.ต. แสง ตระกูลรัมย์
ร.ต. ณัฐพงษ์ กุลไพศาล
ร.ต. รณชัย แสงจิตร์
จ.ส.อ. ซาการี ยา ซาและ
จ.ส.อ. ประมวล ดีอินทร์
จ.ส.อ. เดโช มโนนุกลุ
จ.ส.อ. สุธา สื บศักดิ8วงศ์
จ.ส.อ. สุภชัย ศรี ภิรมย์
จ.ส.อ. คมเดช ปวงฟู
จ.ส.อ. เรื องยศ ศรี เพ็ง
จ.ส.อ. รุ ด ดาวเรื อง
จ.ส.ท. อุดร ดู่อุด๊
จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ ปุระเสาร์
จ.ส.อ. สุวริ ัตน์ จันอักษร
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ด้วงฟู
จ.ส.อ. บุญเยีย# ม พลฤทธิ8
จ.ส.อ. นิคม เข้มแก้ว
จ.ส.อ. ดาม ฤทธิ8เจริ ญ
จ.ส.อ. ปภพอินทร์ พงษ์สวัสดิ8
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ทองเอี#ยม
จ.ส.อ. ยุทธชัย ปั ญญาสิ ทธิ8
จ.ส.อ. เสรี โพธิ8พกุ
จ.ส.อ. พยุงศักดิ8 สิ งห์แก้ว
จ.ส.อ. กรรณ วัฒนกุล

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04094-56
001-100-2004-04594-24
001-100-2004-09152-76
001-100-2004-09197-04
001-100-2004-11023-47
001-100-2004-11382-36
001-100-2004-11424-15
001-100-2004-12246-85
001-100-2004-12341-87
001-100-2004-12691-65
001-100-2007-00140-60
001-100-2009-00441-48
001-100-2004-00332-08
001-100-2004-01697-43
001-100-2004-02268-17
001-100-2004-02648-26
001-100-2004-02985-86
001-100-2004-03858-28
001-100-2004-03916-43
001-100-2004-05333-28
001-100-2004-05605-80
001-100-2004-06546-58
001-100-2004-07272-37
001-100-2004-07320-99
001-100-2004-07924-80
001-100-2004-08297-93
001-100-2004-08661-65
001-100-2004-09108-00
001-100-2004-09108-19
001-100-2004-09843-73
001-100-2004-10870-93
001-100-2004-11480-20
001-100-2004-11538-37

รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1

จํานวนเงิน
5,595.47
10,271.44
4,404.21
8,695.12
7,825.31
8,260.95
5,259.79
12,908.73
6,505.93
23,165.32
3,809.79
7,901.06
2,869.34
3,937.66
7,107.13
11,141.95
6,983.79
19,746.67
5,659.38
2,243.90
2,941.56
22,444.39
6,074.59
5,527.97
3,263.29
5,125.71
7,128.31
3,704.62
2,993.07
2,363.35
1,683.56
4,077.12
8,462.03

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. สุภชัย ติภาวัง
จ.ส.อ. ฉัตรชัย วันทุมมา
จ.ส.อ. ป้ อมปราการ บัวทุม
จ.ส.อ. สมมาตร ชีม่วง
จ.ส.อ. อาณัติ พุม่ กลิ#น
จ.ส.อ. ราชันทร์ บํารุ งชนม์
จ.ส.อ. วัชรา สุขอุดม
จ.ส.อ.ฐานชนม์ กลึงเอี#ยม
จ.ส.อ. กิตติบดี เอียสกุล
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ อนุวงค์
จ.ส.อ. ทองพันธ์ ธัญญารักษ์
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ กิจมี
จ.ส.ท. สุภิณโญ สิ งห์แก้ว
จ.ส.ท. สุพรรณ พลขันธ์
จ.ส.ท. มงคล ฟ้ าคะนอง
จ.ส.อ. พลกฤต ห่วงมี
จ.ส.ท. ธนภัทร์ สําเนียง
จ.ส.ท. ฉัตรพงษ์ คงประโดน
จ.ส.ท. พงษ์เทพ รังษี
จ.ส.ต. อัครเดช ม่วงกลิJง
จ.ส.ต. อํานวย ผมงาม
จ.ส.ต. พยมศักดิ8 แสงโสดา
จ.ส.ต. วีรพันธ์ รู ปโสภา
จ.ส.ต. ธวัชชัย คําดี
จ.ส.ต. อัษฎาวุธ เพ็ชรแวว
จ.ส.ต. จักรพล รอดสอาด
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ วงเวียน
จ.ส.ต. สุรสิ ทธิ8 บุญยะศรี
จ.ส.ต. วรรณ วอนอก
จ.ส.ต. นิกร ยศปั ญญา
จ.ส.ต. ธนศักดิ8 บัวขาว
จ.ส.ต. อภิชาติ ทะสุนทร
จ.ส.ต. ยุทธพล ธงอาสา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00150-34
001-100-2005-00243-33
001-100-2005-00262-43
001-100-2005-00262-52
001-100-2005-00267-02
001-100-2005-00314-03
001-100-2005-00350-01
001-100-2005-00361-43
001-100-2005-00487-77
001-100-2005-00488-38
001-100-2005-00514-70
001-100-2008-00022-13
001-100-2004-04945-33
001-100-2004-07456-22
001-100-2004-11068-39
001-100-2004-13228-08
001-100-2007-00166-42
001-100-2007-00263-84
001-100-2008-00289-83
001-100-2004-13227-56
001-100-2005-00150-43
001-100-2005-00306-71
001-100-2005-00315-64
001-100-2006-00364-61
001-100-2006-00405-16
001-100-2007-00066-72
001-100-2007-00066-90
001-100-2007-00263-48
001-100-2007-00263-75
001-100-2008-00261-70
001-100-2008-00293-26
001-100-2008-00297-33
001-100-2008-00299-91

รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1

จํานวนเงิน
4,524.87
3,741.98
4,353.77
1,543.72
2,138.96
3,541.16
1,978.27
3,658.93
6,369.09
5,075.58
8,582.45
2,525.06
5,643.45
1,657.37
1,644.49
5,270.35
7,467.22
3,128.08
4,049.22
4,906.82
3,076.75
1,566.89
5,817.99
4,215.81
5,374.46
3,353.00
4,020.91
1,300.54
2,768.97
2,170.11
6,375.13
3,286.36
1,933.61

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. เจษฎา โพธิ8พนั ธ์
จ.ส.ต. จารุ วฒั น์ วิเศษศรี
จ.ส.ต. อุทิตย์ แข็งฤทธิ8
จ.ส.ต. ดาวรุ่ ง โตน้อย
จ.ส.ต. วันชัย พลาพล
ส.อ. ซัมปูวนั มามะ
ส.อ. แวมะดารี แวสะแม
ส.อ. อาซีซู ซาและ
ส.อ. อัสซัน ซาและ
ส.อ. นิอมั ราณ สะมะแอ
ส.อ. ศราวุธ นวลมะ
ส.อ. ชณัฏฐ์พงษ์ จันทร์กอง
ส.อ. วานิตย์ สมจี
ส.อ. สุรศักดิ8 คํานวณดาว
ส.อ. สุทธิพงษ์ มีทอง
ส.อ. ศุภกิจ ใจใส
ส.อ. กฤษฎา สามี
ส.อ. อิดเรส สุหลง
ส.อ. เฉลิม พรมภมร
ส.อ. เอกชัย ดาบไทย
ส.อ. สมรัฐ ขอสุข
ส.อ. ยุทธนา จิณตา
ส.อ. พยุง จุติ
ส.อ. เดชาวัต แสนศรี ชยั
ส.อ. เจษฏา แท่นมณี
ส.อ. เจษฎานันท์ เพชรชนะ
ส.อ. เจตภาณุ อสิ พงษ์
ส.ท. วรากร แจ้งอรุ ณ
ส.ท. ณัฐพงศ์ อ้นคํา
ส.ท. จิรทีปต์ บุญรอด
ส.ท. นฤพนธ์ ขยัน
พ.อ.(พิเศษ) เชอดเกียรติ ช.สรพงษ์
พ.อ. วุฒิไกร ทายะนา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00171-80
001-100-2009-00239-87
001-100-2009-00414-15
001-100-2009-00414-79
001-100-2012-00437-18
001-100-2005-00828-23
001-100-2007-00072-91
001-100-2008-00292-56
001-100-2008-00293-53
001-100-2009-00057-14
001-100-2009-00166-95
001-100-2009-00171-71
001-100-2009-00413-54
001-100-2009-00414-24
001-100-2009-00414-42
001-100-2009-00440-14
001-100-2010-00023-15
001-100-2010-00064-63
001-100-2010-00434-91
001-100-2010-00439-41
001-100-2011-00497-22
001-100-2012-00435-87
001-100-2013-00302-18
001-100-2014-00164-39
001-100-2014-00297-25
001-100-2014-00299-01
001-100-2014-00299-47
001-100-2014-00224-85
001-100-2014-00296-37
001-100-2014-00300-40
001-100-2015-00163-13
001-100-2004-06791-52
001-100-2004-00029-25

รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
1,697.89
3,750.44
3,400.82
4,925.68
1,290.33
4,427.06
2,136.08
1,484.89
945.52
1,400.88
1,104.95
2,094.58
2,421.44
5,564.89
2,590.96
5,133.32
2,052.46
2,329.48
3,472.66
1,933.42
5,722.91
1,611.18
790.48
1,918.85
155.59
2,240.18
2,083.76
1,468.18
1,263.34
1,373.88
492.31
3,713.79
13,963.01

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

ชื#อบัญชี
พ.อ. ศักดิ8ชยั คําปาน
พ.อ. ยุทธการ เฉลิมแสนยากร
พ.อ. พีระพันธ์ กลัน# ทอง
พ.อ. ชาคริ ต คมคาย
พ.อ. ธีรยุทธ ประภากร
พ.อ. ทองล้น วงค์ชมภู
พ.อ. ธีรวัฒน์ ปามุทา
พ.ท. นพพงษ์ ทองอุปการ
พ.ท. ณัฐชยพงศ์ ผายพิมาย
พ.ท. ยุทธนา ยิมJ แช่ม
พ.ท. เสรี เลิศสําราญ
พ.ท. ชวโรจน์ ละม่อม
พ.ท.ธนะเดช แก้วลําหัด
พ.ท. สุชาติ อ่อนศรี
พ.ท. สุดสาคร อรทัย
พ.ท. วิบูลย์ ดําริ ห์ศิลป์
พ.ท. คํารณ สุวรรณศรี
พ.ท. วันฤกษ์ เกลื#อนกลางดอน
พ.ท. เริ งชัย รู ปทอง
พ.ท. โกเมธ จันทร์นุหงษ์
พ.ท. ฉัตรนิติ แกล้วกล้า
พ.ท. สามารถ บุตรศรี
พ.ท. มนต์ศกั ดิ8 ประเสริ ฐสังข์
พ.ท. นิพนธ์ นิลพัฒน์
พ.ท. คําพันธ์ ปาสาจัง
พ.ท. ณัฐฏ์กร กีรติธีรเกียรติ
พ.ท. วิศิษฎ์ ทรัพย์ประเสริ ฐ
พ.ท. ทศพล นุสสะ
พ.ท. ชาติชาย ดวงเกิด
พ.ท. ชาติ ศิริสลุง
พ.ท.ราชัน แก้วสิ งห์
พ.ท. ชัยยศ จํารัสพันธุ์
พ.ท. เดชฤทธิ8 สายพิมพ์(อ.)

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01071-96
001-100-2004-01812-68
001-100-2004-02941-82
001-100-2004-07012-57
001-100-2004-07076-86
001-100-2004-07922-31
001-100-2004-09421-91
001-100-2004-00603-63
001-100-2004-01647-57
001-100-2004-01857-78
001-100-2004-01867-95
001-100-2004-02324-38
001-100-2004-02368-41
001-100-2004-02844-86
001-100-2004-03013-30
001-100-2004-03587-27
001-100-2004-03763-98
001-100-2004-04013-02
001-100-2004-04350-26
001-100-2004-04762-81
001-100-2004-04913-87
001-100-2004-05159-33
001-100-2004-05268-69
001-100-2004-05316-49
001-100-2004-05940-91
001-100-2004-05970-98
001-100-2004-06469-87
001-100-2004-06855-24
001-100-2004-06973-89
001-100-2004-06995-72
001-100-2004-07669-62
001-100-2004-08062-15
001-100-2004-10228-56

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
21,964.19
5,087.76
12,715.62
7,466.03
16,731.59
8,886.55
12,110.14
24,277.07
12,827.72
12,408.60
20,091.81
15,303.37
24,150.93
34,047.01
9,702.94
8,538.80
13,805.12
2,597.41
10,193.50
9,868.72
13,702.52
10,180.07
6,027.04
2,624.23
12,385.85
4,578.92
7,016.04
14,830.93
10,926.67
15,195.24
9,615.00
13,309.98
14,480.06

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

ชื#อบัญชี
พ.ท. ปรี ดา อํ#าขํา
พ.ท. อนิรุทธ์ วีรเสนีย ์
พ.ท. ปรี ชา วาจาดี
พ.ท. มานะ สุขปาน
พ.ท. ขันทอง บุญเถื#อน
พ.ท. ชัชพิศิษฐ์ แสงทอง
พ.ท.หญิง มินทร์ลดา สัง# สอนอาจศักดา
พ.ท.หญิง จารุ ณี รู ปงาม
พ.ท.หญิง กัญภัสสร จันทรขจร
พ.ต. กิตติ กริ มรัมย์
พ.ต. ธัชชัย ภาณุภาส
พ.ต.ธนาศิลป์ พลหงษ์
พ.ต. สมชาย คงคําศรี
พ.ต. วิโรจน์ แกล้วกล้า
พ.ท. ณรงค์ชยั ไชยา
พ.ต. สุธี กุลทอง
พ.ต. ปรี ชา มีศิลป์
พ.ต. เดชณรงค์ เพ็ชรธนูศิลป์
ร.อ. สัญญา เตปั ง
ร.อ. ประจักษ์ เหมือนแตง
ร.อ. นันทพงศ์ เสถียรดี
ร.อ. ทวีศกั ดิ8 ปิ# นทอง
ร.ท. กิตติภพ ยางฮึม
ร.ท. สงคราม ตรี พงษ์
ร.ท. พรณรงค์ พรรณรัตน์
ร.ท. สงคราม กงแก้ว
ร.ท. ธนธาร พึ#งเสมา
ร.ต. อภิชาติ ชัยงาม
ร.ต. สังกร มูลมะณี
ร.ต. ศุภโชค อาจองธรรม
จ.ส.อ. ปริ ญญา วรชินา
จ.ส.อ. ธีรนันท์ เสมาขันธ์
จ.ส.อ. วิโรจน์ มงคลกุล

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10564-73
001-100-2004-12241-53
001-100-2004-12506-53
001-100-2004-12727-52
001-100-2004-12796-30
001-100-2004-13092-50
001-100-2004-00874-67
001-100-2004-05078-82
001-100-2004-08402-46
001-100-2004-04739-29
001-100-2004-07030-88
001-100-2004-07863-37
001-100-2004-08206-13
001-100-2004-09016-08
001-100-2004-10651-43
001-100-2004-11174-91
001-100-2004-12555-06
001-100-2004-12726-73
001-100-2004-06487-27
001-100-2004-07085-60
001-100-2004-07132-89
001-100-2004-07421-11
001-100-2004-05296-35
001-100-2004-05358-76
001-100-2004-08146-12
001-100-2004-12790-65
001-100-2007-00497-01
001-100-2004-02573-58
001-100-2004-10888-07
001-100-2004-11584-61
001-100-2004-00266-60
001-100-2004-00345-08
001-100-2004-00472-38

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
3,940.54
10,018.21
2,798.89
18,220.17
3,066.06
8,861.24
8,336.94
10,510.38
4,381.96
15,012.50
18,205.87
19,068.81
5,971.20
11,831.65
6,140.32
9,778.56
2,276.69
3,824.11
925.87
9,160.96
3,874.54
12,147.48
6,320.81
3,614.28
4,693.08
4,440.74
5,559.70
5,119.96
2,778.59
1,174.82
5,385.88
1,159.24
5,376.87

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิรัช ห่วงสอน
จ.ส.อ. อรรถชัย บุญเลิศ
จ.ส.อ. ปรี ดี มะโนปั น
จ.ส.อ. กฤชเพชร หอมวิเศษ(อ.)
จ.ส.อ. กานตพันธน์ สิ งห์บุญญานุภาพ
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ เหล่าลุมพุก
จ.ส.อ. ฉลองชัย คชภูมิ
จ.ส.อ. โชคชัย คุม้ ครอง
จ.ส.อ. วิเชียร สี ดา
จ.ส.อ. ศราวุธ ลามคํา
จ.ส.อ. ชาติสงคราม เรื อนใหม่
จ.ส.อ. อวิรุทธ์ ทองดียงิ#
จ.ส.อ. อํานาจ ฉลาดดี
จ.ส.อ. เกตุ น้อยวงษ์
จ.ส.อ. สมจิตร สนธิเจริ ญ
จ.ส.อ. เอกพงษ์ พันพรม
จ.ส.อ. เฉลิมชัย สัญเดช
จ.ส.อ. จตุพร ยวงลําใย
จ.ส.อ. ศรชัย สุรโชติ
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ8 จันทร์ปาน
จ.ส.อ. คํานึง คงชาติ
จ.ส.อ. เจษฎา แก้ววิกา
จ.ส.อ. สมชัย บุญรอด
จ.ส.อ. กฤษฎา อุนะพํานัก
จ.ส.อ. วัชรพล ลักษณะ
จ.ส.อ.นิตินนั ท์ สุทธิกาญจน์กลุ
จ.ส.อ. สุเมธ ศิริไทย
จ.ส.อ. ชัยภัทร เขียวชู
จ.ส.อ. ปรมินทร์ ต้นสารี
จ.ส.อ. สุริยนั อินทวงษ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ8 สรหงษ์
จ.ส.อ. สายชล จิตรเจือ
จ.ส.อ.จิตตกร คําช่วย

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00495-91
001-100-2004-00857-51
001-100-2004-00918-68
001-100-2004-00925-20
001-100-2004-00972-15
001-100-2004-00972-79
001-100-2004-01275-16
001-100-2004-01350-56
001-100-2004-01714-92
001-100-2004-01913-99
001-100-2004-01915-93
001-100-2004-02037-91
001-100-2004-02066-46
001-100-2004-02616-43
001-100-2004-02807-54
001-100-2004-02948-45
001-100-2004-02976-75
001-100-2004-03224-94
001-100-2004-03229-17
001-100-2004-03650-46
001-100-2004-03885-97
001-100-2004-04015-06
001-100-2004-04015-15
001-100-2004-04490-29
001-100-2004-04674-78
001-100-2004-04771-74
001-100-2004-05113-26
001-100-2004-05294-77
001-100-2004-05456-60
001-100-2004-05572-30
001-100-2004-05727-98
001-100-2004-05810-79
001-100-2004-05939-22

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
3,542.15
577.21
1,413.46
2,217.99
1,879.07
10,889.00
2,368.25
879.27
5,014.26
3,786.40
1,764.67
672.71
2,808.56
5,755.96
4,813.73
2,431.96
3,960.71
5,481.46
6,757.90
3,101.85
5,112.41
2,337.24
2,881.35
2,142.96
812.17
3,335.44
2,382.51
6,072.82
2,422.58
4,426.08
1,054.45
5,632.08
3,929.67

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เฉลิมชัย ธรรมทัน
จ.ส.อ. สัมพันธ์ เสงี#ยมงาม
จ.ส.อ. สมชาย สองคร
จ.ส.อ.นาวิน สุวรรณเวศม์
จ.ส.อ. นาวิน กองเทพ
จ.ส.อ. ปราโมทย์ นนทวงศ์
จ.ส.อ. ศักดิ8สิทธิ8 แก้วเมือง
จ.ส.อ. อภิชาติ ชมภูหอม
จ.ส.อ. เฉลิมพล ส้มกลิ#น
จ.ส.อ. ชาญชัย ไพฑูรย์
จ.ส.อ. มิตรชัย ศรี วนิ ทา
จ.ส.อ. วันชัย โคตรโสภา
จ.ส.อ. โยธิน ดีจงั หรี ด
จ.ส.อ. นพพร ทับโพธิ8
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ คงมีสุข
จ.ส.อ. วัชระ เพ็งคุม้
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ8 นาทองบ่อ
จ.ส.อ. โฆสิ ต กลิ#นสกุล
จ.ส.อ. ชัยยา อยูด่ ี
จ.ส.อ.ชุมพล ไกรสิ งห์สม
จ.ส.อ. ปรี ชา ลานเงิน
จ.ส.อ. สิ งหนาท กลีบกลาง
จ.ส.อ. สุริยะ นิลสนธิ
จ.ส.อ. อภิสรณ์ แป้ นขํา
จ.ส.อ. เสกสรรค์ เสงี#ยมงาม
จ.ส.อ. รัตติพงษ์ หมื#นที
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ฝอยฝน
จ.ส.อ. อวยพร ผดุงโภชน์
จ.ส.อ. วิบูลย์ ต่อสกุล
จ.ส.อ. ชัยชนะ จิตรธรรม
จ.ส.อ. ประหยัด ภิญโญ
จ.ส.อ. วิรัตน์ ธัญญะเจริ ญ
จ.ส.อ.วิชิต มณี ใส

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06119-63
001-100-2004-06215-35
001-100-2004-06636-10
001-100-2004-07022-47
001-100-2004-07161-25
001-100-2004-07287-31
001-100-2004-07465-51
001-100-2004-07662-09
001-100-2004-07859-49
001-100-2004-07909-78
001-100-2004-08024-95
001-100-2004-08274-49
001-100-2004-08359-16
001-100-2004-08470-18
001-100-2004-08960-87
001-100-2004-09001-31
001-100-2004-09489-64
001-100-2004-09541-32
001-100-2004-09586-06
001-100-2004-09644-49
001-100-2004-11099-79
001-100-2004-11405-41
001-100-2004-11457-59
001-100-2004-11780-30
001-100-2004-11791-54
001-100-2004-11905-46
001-100-2004-11924-56
001-100-2004-12154-10
001-100-2004-12697-49
001-100-2004-12859-14
001-100-2004-12863-11
001-100-2005-00357-64
001-100-2005-00489-17

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
4,235.21
1,898.35
4,795.09
5,588.82
2,576.12
1,840.67
5,451.35
2,078.31
2,717.76
1,304.88
3,249.14
7,492.62
3,531.51
5,991.48
6,143.32
5,861.62
3,269.01
7,465.79
1,572.32
833.45
2,751.50
6,519.69
6,178.20
3,927.30
6,107.98
1,972.21
2,171.55
6,143.87
2,309.40
12,036.79
5,667.12
2,288.73
5,258.64

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ทรงพล เนียมศิริ
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สวัสดิ8โรจน์
จ.ส.อ. สรายุทธ์ เนียมจันทร์
จ.ส.อ. ธนงศักดิ8 ฟักเนียม
จ.ส.อ. วิกร เติมแก้ว
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ รักษาเขตต์
จ.ส.อ. คัตทราวุฒ สี ใหม่
จ.ส.อ. นพพร วงษ์ฤทธิ8
จ.ส.ท. ชาญณรงค์ บุญทะจันทร์
จ.ส.ท. ยุทธนา เขียวบ้านยาง
จ.ส.ท. เจษกานต์ ไชยชนะ
จ.ส.ต. เทพประทาน บุรีวงศ์
จ.ส.ท. กัมพล โลกนิมิตร
ส.อ. บัญชา สาลาด
ส.อ. ธีรภัทร์ ขันแข็ง
ส.อ. อภิสิทธิ8 คชสาร
ส.อ. ณฤทธิ8 ต๊ะหนัน# ต่า
ส.อ. ศิริชยั รํามะนู
ส.อ. อภิเดช สื# อแสงทอง
ส.อ. ธนิ คําคม
ส.อ. นัฐกรานต์ เงินพูล
ส.ท. สุวทิ ย์ ใจตรง
ส.อ. ศิลา โชนะโต
จ.ส.อ. นิพนธ์ โมยะ(อ.)
จ.ส.อ. สุรศิลป์ ยอดลี
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ8 ไตรลาศ
จ.ส.อ. สมบัติ ศรี ชุม
จ.ส.อ. อนันต์ จุฑานิตย์
จ.ส.อ.ชัยเทวา ช่างปลูก
จ.ส.อ. ประกอบ หมายมี
จ.ส.อ. สรายุทธ ฤทธิ8ดอน
จ.ส.อ. สนธยา โคตรประทุม
จ.ส.อ. ณรงค์ ม่วงจันทึก

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00515-40
001-100-2005-00751-51
001-100-2006-00242-71
001-100-2006-00297-26
001-100-2006-00394-95
001-100-2007-00032-22
001-100-2008-00395-90
001-100-2010-00226-29
001-100-2006-00208-22
001-100-2009-00266-29
001-100-2012-00226-54
001-100-2008-00305-53
001-100-2011-00255-55
001-100-2004-03576-67
001-100-2005-00250-68
001-100-2010-00085-77
001-100-2012-00517-35
001-100-2013-00376-37
001-100-2014-00417-27
001-100-2014-00418-15
001-100-2015-00232-43
001-100-2014-00417-72
001-100-2013-00274-90
001-100-2004-00759-85
001-100-2004-04683-52
001-100-2004-05005-06
001-100-2004-05159-15
001-100-2004-05988-84
001-100-2004-06260-80
001-100-2004-06444-20
001-100-2004-08654-30
001-100-2004-08837-91
001-100-2004-08977-12

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.ม.ศม.
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3

จํานวนเงิน
408.45
666.09
399.69
1,905.31
2,874.29
1,643.35
1,180.42
1,159.37
2,910.95
1,330.07
550.28
2,417.26
3,361.51
7,555.59
3,041.49
844.57
1,403.63
633.63
693.25
561.30
767.45
453.13
36,926.43
6,720.89
3,654.68
4,410.48
5,955.55
1,804.39
1,805.53
5,948.57
4,376.80
717.90
5,705.24

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญชู อ่อนสุวรรณ
จ.ส.อ. อินทัธ บาลัน
จ.ส.อ. ฐาปกรณ์ พิพิธภัณฑ์
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ8 โทอาสา
จ.ส.อ. วรายุทธ ฆ้องสําโรง
จ.ส.ท. มนัญชัย คงอาษา
จ.ส.ต. ทรงกลด เพลากระโทก
จ.ส.ต. พงษ์อนั นต์ สําเนาวงษ์
จ.ส.ต. ปวีพงศ์ ลากกระโทก
ส.อ. อดิศกั ดิ8 โพธิ8วเิ ศษ
ส.อ. คมกริ ช สิ ทธิจินดา
ส.อ. อรุ โณทัย ดวงสวัสดิ8
ส.อ. ศุภชัย ดิษสูงเนิน
ส.อ. กฤษฎา เพียอินทร์
ส.อ. อนุพงษ์ เกาะม่วงหมู่
ส.อ. ศิริพงษ์ ชินวงษ์
ส.อ.วิทยา วิญญายงค์
ส.ต. กิตติ พรมสุข
พ.อ.(พิเศษ) อภิศกั ดิ8 เสมจร
พ.อ. ณัฐวุฒิ เลิศลํJา
พ.อ. ธรรมปพน เกศทับทิม
พ.อ. สุธีร์ กัลปา
พ.ท. ธีรภัทร พุม่ วัฒนกุล
พ.ท. สรยุทธ จุลชาต
พ.ท.สายชล เหมือนเนียม
พ.ท.ธนพล เหิ นจันทึก
พ.ท.กิตติศกั ดิ8 เรื องรุ่ ง
พ.ท.หญิง ฐนิตา เขมังกรณ์
พ.ต. หัสชัย โตจรู ญ
พ.ต. วิฑูรย์ ยะเรื อน
ร.ท. วัชริ นทร์ เข็มทอง
ร.ต. สุเมธ รักเกียรติเผ่า
ร.ต. เฉลิมชนม์ ทองทรัพย์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09705-65
001-100-2006-00509-20
001-100-2007-00233-69
001-100-2009-00067-40
001-100-2011-00083-72
001-100-2012-00105-61
001-100-2009-00400-54
001-100-2011-00274-01
001-100-2012-00105-89
001-100-2011-00434-63
001-100-2011-00434-72
001-100-2012-00018-46
001-100-2013-00083-89
001-100-2013-00083-98
001-100-2013-00127-53
001-100-2013-00660-91
001-100-2014-00017-74
001-100-2014-00617-76
001-100-2004-08660-77
001-100-2004-02113-74
001-100-2004-03700-84
001-100-2004-07980-31
001-100-2004-00322-63
001-100-2004-00536-28
001-100-2004-02448-04
001-100-2004-02527-97
001-100-2004-05929-23
001-100-2004-08316-28
001-100-2004-03500-44
001-100-2007-00114-16
001-100-2004-10770-41
001-100-2004-00162-29
001-100-2004-00598-26

ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
6,804.31
1,770.88
1,490.80
2,151.14
3,345.62
1,615.76
3,047.01
1,760.90
1,734.35
5,162.84
1,936.59
4,235.42
1,801.20
2,870.02
1,483.91
1,293.08
1,033.74
1,629.14
13,137.18
10,245.01
8,117.97
2,343.94
9,620.94
2,259.56
30,545.94
13,131.70
8,954.92
19,353.31
7,686.05
10,977.29
6,940.11
17,293.99
20,075.00

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112

ชื#อบัญชี
ร.ต. สุพตั ร เรื องบุญสุข
ร.ต. ณฐวุฒิ กองสี ชา
ร.ต. สัญชัย เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา
ร.ต. นพพร พัฒน์จนั ทร์
ร.ต. รื# นรมย์ สี ขาว
ร.ต. สุวทิ ย์ หิ รัญพฤกษ์
ร.ต. วรรษิษฐ์ วิเศษดี
ร.ต. กุล เปรมทอง
ร.ต.สุรัตน์ รุ่ งโรจน์
ร.ต. เชษฐา ไร่ ดี
ร.ต. สมบัติ คล้ายวงศ์
ร.ต.หญิง สุดา เรี ยบร้อย
ร.ต.หญิง ศรี อุทยั กระตุฤกษ์
จ.ส.อ. สิ ทธิ8 นิลสาลิกา
จ.ส.อ. กฤษณะ โมอ่อน
จ.ส.อ. สุทธิกลุ นิโครธา
จ.ส.อ. แมน ไวยพาลี
จ.ส.อ. กมล แก้วศรี งาม
จ.ส.อ. นิคม พวงแก้ว
จ.ส.อ. ปั ญญา วงษ์ทอง
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ สงวนงาม
จ.ส.อ. สุรัตน์ ธิเขียว
จ.ส.อ. ธีระ ธิเขียว
จ.ส.อ. อนุสรณ์ เอี#ยมมาลัย
จ.ส.อ. เทพฤทธิ8 ศรี ขาว
จ.ส.อ. บุญเชิด รอดภัย
จ.ส.อ. ประโยชน์ โคมลอย
จ.ส.อ. กําธร วงษ์สงวน
จ.ส.อ. สุรศักดิ8 ด้วงโต
จ.ส.อ. กําจร เรื องหิ รัญ
จ.ส.อ.ภาสพันธ์ การะภาพ
จ.ส.อ. ศักดิ8ชยั ก่อเกิด
จ.ส.อ. ประสพโชค บุราณเดช

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02105-06
001-100-2004-03231-56
001-100-2004-03958-34
001-100-2004-05684-58
001-100-2004-07083-57
001-100-2004-07466-67
001-100-2004-07748-55
001-100-2004-08398-06
001-100-2004-09163-09
001-100-2004-09374-54
001-100-2004-09597-66
001-100-2004-01856-17
001-100-2010-00139-86
001-100-2004-00091-31
001-100-2004-00306-18
001-100-2004-01025-44
001-100-2004-01718-09
001-100-2004-02141-77
001-100-2004-02398-84
001-100-2004-02537-32
001-100-2004-02700-49
001-100-2004-02903-08
001-100-2004-03870-20
001-100-2004-03938-09
001-100-2004-04069-27
001-100-2004-04223-96
001-100-2004-04821-30
001-100-2004-06706-10
001-100-2004-07069-51
001-100-2004-08357-12
001-100-2004-09023-88
001-100-2004-09279-07
001-100-2004-09563-61

ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
3,870.86
4,132.98
1,039.29
8,648.53
12,074.77
8,411.31
3,751.20
9,681.06
6,876.02
3,286.71
7,991.37
5,861.03
2,310.49
6,676.84
7,613.48
7,914.57
2,415.12
1,203.78
1,584.60
1,546.74
8,560.11
8,425.91
2,982.26
1,157.16
3,334.03
3,322.50
11,564.14
4,302.90
11,965.74
2,981.22
2,332.72
4,077.53
2,439.82

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิชาญ นาคมีศรี
จ.ส.อ.คมกฤษ อุดแก้ว
จ.ส.อ. วิสูตร เกษมสถาพร
จ.ส.อ. สุภชัย กลัน# พจน์
จ.ส.อ. ชวลิต ไกรไทย
จ.ส.อ. อรรถวุฒิ กัลวิชา
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ภู่ระหงษ์
จ.ส.อ. จรัญ ศรี กระจ่าง
จ.ส.อ.กมลรัตน์ ทัศนิยม
จ.ส.อ. ธนาวุฒิ เบ้ามา
จ.ส.อ. สมชาย พ่วงพูล
จ.ส.อ.หญิง สุดา รักเกียรติเผ่า
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ8 สายเมฆ
ส.อ. สุภพร สิ นสันธิเทศ
ส.ท. ณัฐชัย โดษะนันทน์
พ.ท. สิ ทธิชยั ใจเชืJอ
พ.ต. กันตภณ วิรัชเกษม
พ.ต. วิทยา เววา
ร.อ. ธนาเศรษฐ์ บุณยวิศิษฐ์
ร.อ. ศิริ อัครสิ รภัทร
ร.อ. ณรงค์ อรหันต์
ร.ท. ธีทตั ชาลีวรรณ์
ร.ท. บุญสื บ แก้วคําลือ
ร.ท. จักรพงษ์ สุขใจ
ร.ท. สุดเขต เพ็งสิ น
ร.ต. ไฉน แสงเงิน
ร.ต. วิรัตน์ ศรี สวัสดิ8
ร.ต.ประหยัด ปั ญญาโชติ
ร.ต. ยุทธนา ประทุมมาศ
ร.ต. อุดมศักดิ8 กุมมาลือ
ร.ต. อดิเทพ เทพมหานิล
จ.ส.อ. อวยชัย เต่าสุวรรณ์
จ.ส.อ. ณัฐพันธ์ จันทร์เรื อง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09758-98
001-100-2004-10307-58
001-100-2004-10487-02
001-100-2004-11545-99
001-100-2004-11655-04
001-100-2004-12003-84
001-100-2006-00034-90
001-100-2006-00172-99
001-100-2007-00193-02
001-100-2010-00032-99
001-100-2010-00110-85
001-100-2004-08005-94
001-100-2008-00097-93
001-100-2007-00291-78
001-100-2014-00705-70
001-100-2004-02786-25
001-100-2004-10474-39
001-100-2004-11696-98
001-100-2004-00993-83
001-100-2004-01339-88
001-100-2004-11179-14
001-100-2004-00128-70
001-100-2004-00693-46
001-100-2004-05218-37
001-100-2004-12471-54
001-100-2004-03432-02
001-100-2004-03586-66
001-100-2004-04653-00
001-100-2004-06627-81
001-100-2004-07693-21
001-100-2004-13146-78
001-100-2004-02782-45
001-100-2004-02826-46

ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32

จํานวนเงิน
4,517.56
4,610.01
5,022.13
902.86
3,319.18
10,605.15
1,520.11
6,245.93
2,410.77
961.39
1,905.51
15,903.34
2,138.56
588.57
656.17
5,911.06
22,991.16
7,915.44
5,309.49
2,543.96
6,532.38
6,665.35
6,819.08
5,194.76
2,915.93
3,404.93
4,288.12
4,625.87
3,268.29
5,878.04
983.80
3,436.04
4,122.41

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุพจน์ ละม่อม
จ.ส.อ. เลิศศักดิ8 สิ นธุศิริ
จ.ส.อ. ณทักษ์ พรมเวียง
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ไทยวงศ์
จ.ส.อ.อรุ ณศักดิ8 สิ ทธิวงศ์
จ.ส.อ.นพรัตน์ จําปาหลวง
จ.ส.ท. สงบ อ้ายด้วง
จ.ส.ท. สายัน มูลแก่น
จ.ส.ท. คารม เครื อบุญอุ่น
จ.ส.ท. ณัฐศักดิ8 ยศสุวรรณ
ส.อ. โอภาส พันราตรี
ส.ท.หญิง สกุณา ต๊ะปา
ร.ท. พงษ์ศกั ดิ8 อาจอํ#า
ร.ท. ชัยยันต์ พึ#งประโยชน์
ส.ต. จักรภพ โตสมตน
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ8 เรื องรุ จิระ
ส.อ. จารุ พนั ธ์ ตาละอุประ
ร.อ. บรรจบ เมืองมูล
ร.ท. อุดร หล้ากันหา
ร.ท. วาทิน สอนใส
ร.ท. จัตตุพร สุขี
ร.ท. ธิษณ์ ศรไชย
ร.ท. สิ ทธิพร เขียวริ
ร.ท. ถนอมศักดิ8 ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ร.ท. สุนทร แลบัว
ร.ต. ศักดิ8สิทธิ8 บุญไม่เศร้า
ร.ต. ประหยัด เรื องนาราบ
ร.ต. พิเชฐ บุ่งง้าว
ร.ต. สุชาติ ดวงมาลา
ร.ต. ชินพงศ์ แก้วดอก
ร.ต. คมกฤษณ์ วัดวง
ร.ต. อุเทน บัวไทย
จ.ส.อ. ชาตรี ห่วงศร

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03897-63
001-100-2004-06615-15
001-100-2004-06705-13
001-100-2004-09300-62
001-100-2004-12936-76
001-100-2007-00205-11
001-100-2004-00694-61
001-100-2004-00912-02
001-100-2004-09552-47
001-100-2004-10297-89
001-100-2012-00678-88
001-100-2014-00115-95
001-100-2004-12905-90
001-100-2004-01921-94
001-100-2017-00199-83
001-100-2004-07879-92
001-100-2011-00149-11
001-100-2004-01438-15
001-100-2004-00311-58
001-100-2004-01301-85
001-100-2004-01888-54
001-100-2004-02903-35
001-100-2004-05719-57
001-100-2004-06800-06
001-100-2004-10399-80
001-100-2004-05969-92
001-100-2004-07122-44
001-100-2004-07164-80
001-100-2004-07667-95
001-100-2004-09557-42
001-100-2004-10395-28
001-100-2010-00004-87
001-100-2004-00054-18

ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศร.พัน.1
ศร.พัน.2
ศศท.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
3,730.08
4,642.56
1,691.37
2,697.53
2,519.82
3,168.27
2,126.18
3,151.66
4,283.57
5,821.86
440.84
1,184.25
334,541.62
131,697.23
12,457.55
36,931.16
40,611.60
14,413.79
21,183.33
4,429.20
6,435.12
3,578.07
8,081.21
13,010.65
8,900.72
15,874.55
7,879.77
3,101.13
10,418.92
5,575.95
814.55
1,694.09
3,456.92

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ เพชรดี
จ.ส.อ.สันติณรงค์ ภูวงษ์ไกร
จ.ส.อ. สาธิต ท่าเลิศ
จ.ส.อ. มาโนช เกิดชื#น
จ.ส.อ. มนตรี ชาลีพทุ ธาพงศ์
จ.ส.อ. ศตวรรษ เสาระวะ
จ.ส.อ. กิติศกั ดิ8 สอนสุภาพ
จ.ส.อ. สุรพงษ์ วงษ์ทาํ มา
จ.ส.อ. ชิงชัย ขยันหา
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ เดือนใส
จ.ส.อ. กนก เขมะกนก
จ.ส.อ. ปรี ชา เทียนคล้าย
จ.ส.อ. ธีรเดช พิมพ์เมืองเก่า
จ.ส.อ. ธีระพล วรรณอินทร์
จ.ส.อ. จิรายุ เริ งเกษตร
จ.ส.อ. เฉลียว ใจทน
จ.ส.อ. ชนะพล งามเงิน
จ.ส.อ. ชัดชัย สมบูรณ์
จ.ส.อ. แดน ป้ อมพันธ์
จ.ส.อ. ทองยุทธ พิมเวียง
จ.ส.อ. บุญส่ง ปะนิทานะโต
จ.ส.อ. ประสบ อิงคนินนั ท์
จ.ส.อ. นรภัทร เนตรวีระ
จ.ส.อ. ธนกฤต พ่วงพร้อม
จ.ส.อ. ศรศักดิ8 มาพิทกั ษ์
จ.ส.อ. เมธาสิ ทธิ8 พิลาเกิด
จ.ส.อ. สุนทร ใบยา
จ.ส.อ. โยธิน ทองสมบัติ
จ.ส.อ. ศิลปชัย ศุภชัยศิริจนั ทร์
จ.ส.อ. สมสิ ทธิ8 อินสุริยา
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ จํานงค์ทรง
จ.ส.อ.จิรายุทธ กิจจรัส
จ.ส.อ. เอกพงษ์ นามจักร

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00655-44
001-100-2004-00909-02
001-100-2004-00998-60
001-100-2004-01434-62
001-100-2004-01746-48
001-100-2004-02435-77
001-100-2004-03046-10
001-100-2004-03581-34
001-100-2004-06117-78
001-100-2004-07177-17
001-100-2004-07300-37
001-100-2004-07708-95
001-100-2004-08374-19
001-100-2004-10269-59
001-100-2004-10395-55
001-100-2004-10395-73
001-100-2004-10395-82
001-100-2004-10395-91
001-100-2004-10396-07
001-100-2004-10396-34
001-100-2004-10396-98
001-100-2004-10397-31
001-100-2004-10397-86
001-100-2004-10398-01
001-100-2004-10398-29
001-100-2004-10398-83
001-100-2004-10399-71
001-100-2004-11440-15
001-100-2004-11587-26
001-100-2004-12322-86
001-100-2004-12598-76
001-100-2005-00459-83
001-100-2005-00465-48

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
6,342.32
3,919.35
5,016.77
2,505.88
7,494.54
4,319.63
1,998.99
9,734.43
8,004.15
4,686.70
3,811.82
929.58
5,216.72
5,189.71
3,382.19
8,325.98
2,416.20
2,506.56
4,553.88
9,528.39
4,793.17
9,244.78
3,696.78
3,908.56
5,434.16
1,055.10
7,264.28
3,455.12
6,953.05
8,614.27
5,250.73
3,113.13
2,665.64

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พงศ์ณรงค์ ศิริศกั ดิ8กาํ พล
จ.ส.อ. ภานุพงศ์ สิ งหธวัช
จ.ส.อ. อนุชา ผาลี
จ.ส.อ. นพรัตน์ คบหมู่
จ.ส.ท. จีระศักดิ8 จันลา
จ.ส.ท. อดิศกั ดิ8 พระหันธงชัย
จ.ส.ท. ศราวุฒิ อุ่นแทน
จ.ส.ต. สมบัติ ขันคํา
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ ทองแจ่ม
จ.ส.ต. ยุทธศักดิ8 ประทุมโย
จ.ส.ต. ศิวนัต วงศ์ใหญ่
ส.อ. ชัยวัฒน์ มาวงค์
ส.อ. จตุรงค์ นันตา
ส.อ. พิเชฐ สานุวทิ ย์
ส.อ. วิรัช มีดี
ส.อ. ชาญวิท พันสูงเนิน
ส.อ. บัญชา หงษ์ทอง
ส.อ. นิทศั น์ พอใจ
ส.อ. ภาคภูมิ อยูน่ #ิม
ส.อ. รณเรศ วงศ์เกตุ
ส.อ. พล โพนทอง
ส.อ. กิตติชยั ชอบใหญ่
ส.อ. วิทยา บุญศิริวงศ์
ส.อ. เชิดศักดิ8 หงษ์ศรี เมือง
ส.อ. สัญญาลักษณ์ จันทร์ลอย
ส.อ. เกืJอกูล ชัยรัตน์
ส.อ. พิชชากร บุญเรื อง
ส.อ. อนุรักษ์ เพียรเก็บ
ส.อ. ธันวาทิตย์ ภู่เกาะ
ส.อ. ธนรักษ์ ศรี สุทธิสมั พันธ์
ส.อ. สหพันธ์ เพ็ชรอินทร์
ส.อ. เจนณรงค์ ปาละรี ย ์
ส.อ. กฤษฎา พวงพร้อม

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00232-36
001-100-2007-00161-65
001-100-2007-00296-28
001-100-2007-00309-25
001-100-2004-05846-87
001-100-2004-10400-01
001-100-2005-00462-92
001-100-2004-11197-90
001-100-2009-00046-36
001-100-2011-00037-02
001-100-2011-00306-18
001-100-2004-05958-78
001-100-2004-10395-37
001-100-2004-10397-68
001-100-2006-00216-54
001-100-2006-00227-87
001-100-2006-00230-32
001-100-2006-00230-87
001-100-2007-00022-41
001-100-2007-00022-50
001-100-2007-00311-19
001-100-2008-00103-00
001-100-2008-00275-77
001-100-2009-00243-20
001-100-2010-00030-40
001-100-2011-00039-24
001-100-2011-00147-71
001-100-2011-00208-51
001-100-2011-00412-43
001-100-2011-00462-02
001-100-2011-00462-39
001-100-2012-00030-11
001-100-2012-00072-57

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
5,175.49
1,086.74
1,726.37
1,512.54
2,384.19
2,639.08
991.32
4,004.48
2,062.62
957.91
1,416.59
2,938.98
2,541.84
3,592.01
1,449.59
2,377.26
2,087.42
1,319.42
1,478.75
1,995.19
1,100.29
1,041.33
3,019.79
2,750.34
2,506.80
3,236.50
2,451.34
2,781.96
3,565.91
3,092.21
233.13
1,204.40
939.83

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277

ชื#อบัญชี
ส.อ. ตฤณวัฒน์ ทองยิง#
ส.อ. ภิรมย์ กิ#งกาหลง
ส.อ. นพดล เสาแบน
ส.อ. พลากร หลวงโย
ส.อ. ธีระพงษ์ อิ#มบุญ
ส.อ. ธวัช บูรณวิชิต
ส.อ. กิตติธชั เอี#ยมสะอาด
ส.อ. เอกลักษณ์ หลอดทอง
ส.อ. โยธิน คําเวิน
ส.อ. กฤษณะ ผาสุข
ส.อ. ชลนที ศรี นอก
ส.อ. สมพงษ์ ประดับ
ส.อ. ศุภกร ปั ญญาวัน
ส.อ. วราเมธ ขําเกิด
ส.ท. ชัยณรงค์ ทองขาว
ร.อ. กิติชยั วาทมธุรส
ร.ท. พีรพงษ์ ไชยโสภา
ร.ท.ชัชชน สิ งห์ลอ
ร.ท. ยันยง คุม้ ญาติ
ร.ท. ปรี ชยั วาริ นทร์
จ.ส.อ. ชเลง จันทร์จอม
จ.ส.อ. ศักดา สุดแสง
จ.ส.อ. สุชาติ อําไพพิศ
จ.ส.อ. เผด็จ ยีร# ัมย์
จ.ส.อ. มานพ ไชยเชิด
จ.ส.อ. ภูวดล พุม่ จีน
จ.ส.อ. ธานินทร์ สุดสงวน
จ.ส.อ. สาทิตย์ เต่าทอง
จ.ส.อ. นิพล แซมสี ม่วง
จ.ส.อ. แมนสรวง สิ งหา
จ.ส.อ. ดําเนิน พ่วงพี
จ.ส.อ.พัลลภ ร่ อนในเมือง
จ.ส.อ. สุภกิจ นิ#มสุวรรณ

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00249-35
001-100-2012-00249-99
001-100-2012-00330-94
001-100-2013-00300-14
001-100-2013-00316-33
001-100-2014-00226-07
001-100-2014-00226-61
001-100-2014-00464-85
001-100-2014-00465-82
001-100-2014-00468-10
001-100-2015-00083-05
001-100-2015-00247-38
001-100-2015-00247-47
001-100-2015-00749-28
001-100-2012-00248-47
001-100-2004-04231-00
001-100-2004-00694-89
001-100-2004-02053-82
001-100-2004-06049-72
001-100-2004-10397-40
001-100-2004-01179-35
001-100-2004-01330-30
001-100-2004-01344-82
001-100-2004-01616-35
001-100-2004-01708-19
001-100-2004-02602-19
001-100-2004-02891-80
001-100-2004-03623-31
001-100-2004-05728-40
001-100-2004-05883-37
001-100-2004-06197-43
001-100-2004-06650-70
001-100-2004-07180-80

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4

จํานวนเงิน
213.02
927.93
1,127.51
965.19
1,329.95
1,653.95
414.42
1,859.52
901.53
1,440.84
744.34
117.74
208.18
359.75
753.97
3,132.90
1,016.35
4,001.37
3,575.06
2,506.09
1,509.80
1,321.19
3,155.54
1,021.05
2,064.52
745.45
1,922.07
5,187.66
1,876.94
2,082.67
2,567.52
3,563.82
2,697.25

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กิตติภูมิ เพียรดํา
จ.ส.อ. สมชาย ทองเบืJอง
จ.ส.อ.ประวิทย์ ขันสํารี
จ.ส.อ. ชานนท์ เชืJอคําลือ
จ.ส.อ. ปิ ยะ ปะวะโน
จ.ส.อ. ยุทธนา ไหลทา
จ.ส.อ. สยาม อินคํา
จ.ส.อ. จักรชัย จันทร์เชืJอ
จ.ส.อ. พรศักดิ8 จูแพ
จ.ส.อ. ประวิทย์ แสงเลข
จ.ส.อ. ชัยยศ โชติปัญญาชีพ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั พันธ์พฒั นากุล
จ.ส.อ. อิทธิพล เหล็กไทย
จ.ส.อ. ไพรบูรณ์ ชายสวัสดิ8
จ.ส.อ. พงศ์พณิ ช อภิชาติ
จ.ส.อ. อุบล อัดแอ
จ.ส.อ. อนุชิต ชูเชิด
จ.ส.อ. อนุมาส กันหา
จ.ส.ท. ธวัชชัย เรื องวิทยารมณ์
จ.ส.ท. พิสุทธา ธูปหอม
ส.อ. ศักดิ8สยาม มัน# คง
ส.อ. สิ ริพงษ์ หน่อท้าว
ส.อ. ประจักษ์ เพ็งเนียม
ส.อ. ประติยทุ ธ ม่วงมา
ส.อ. อภิชยั เกิดลาภ
ส.อ. อฐิลกั ษ์ อุทปา
ส.อ. ชัยภัทร โชคราช
พ.อ. สุรศักดิ8 สรสิ ทธิ8
พ.ท. มานิตย์ ชิดทวงษ์
พ.ท. วาทิน ปรุ งชัยภูมิ
พ.ต. สุรไกร แข็งฤทธิ8
พ.ต.คมเพชร นวดโอโลสกุล
พ.ต. บรรเจิด อ่อนทอง

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07482-67
001-100-2004-07899-18
001-100-2004-08008-22
001-100-2004-08075-79
001-100-2004-08236-92
001-100-2004-08267-05
001-100-2004-08719-18
001-100-2004-09101-47
001-100-2004-09465-95
001-100-2004-09766-20
001-100-2004-11515-38
001-100-2004-11807-61
001-100-2004-11983-80
001-100-2004-12294-68
001-100-2005-00466-27
001-100-2006-00225-47
001-100-2007-00298-68
001-100-2009-00415-30
001-100-2009-00415-03
001-100-2010-00045-17
001-100-2004-01264-56
001-100-2009-00208-29
001-100-2010-00047-48
001-100-2010-00307-34
001-100-2013-00317-67
001-100-2013-00387-88
001-100-2014-00670-44
001-100-2004-01171-66
001-100-2004-00598-62
001-100-2004-07716-90
001-100-2004-00100-49
001-100-2004-01846-18
001-100-2004-07047-04

ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.

จํานวนเงิน
926.60
3,559.32
2,144.54
1,609.66
2,456.68
2,799.21
2,713.41
3,312.69
4,576.74
3,502.36
2,882.93
7,094.82
2,003.99
6,522.23
1,455.58
1,229.32
351.88
1,020.07
1,141.89
796.17
2,777.38
1,113.75
2,521.84
873.51
385.52
781.00
237.14
19,838.29
10,625.36
9,532.47
72,054.07
7,061.10
6,757.07

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343

ชื#อบัญชี
พ.ต. ศุภโชค ภักดิ8ขนั ธ์
พ.ต. สมจิต เขตรักษา
ร.อ. สุคริ ษฐ์ ขวาไทย
ร.ท. สมศักดิ8 มะโนธรรม
ร.ท. ดิษฐพล นราพงษ์
ร.ท.ภาปกรณ์ ถิ#นชีลอง
ร.ท. นพเดช เพ็ชรขุนทด
ส.อ. ไพบูลย์ ชาติไทย
ร.ต. ทรงศักดิ8 เพ็งชัยภูมิ
จ.ส.ท. สุรศักดิ8 ตาระบัติ
จ.ส.อ. ยอดชาย เคลือบขุนทด
จ.ส.อ. เสถียร สุขอากาศ
จ.ส.อ. นิพนธ์ ศรี ทุมมา
จ.ส.อ. ยงยุทธ โสงขุนทด
จ.ส.อ. สุนทร ดงพระจันทร์
จ.ส.อ. วัลลภ ชับขุนทด
จ.ส.อ. ประพจน์ เหลื#อมอุไร
จ.ส.ท. สุรัตน์ เขียวเขว้า
จ.ส.อ. พชร วรกุญชร
จ.ส.อ. วรเกียรติ สุมา
จ.ส.อ. ไสว จุลชัย
จ.ส.ท. ศราวุทธ กุลจันทร์
จ.ส.ท. ธวัชชัย สี สาํ เนา
จ.ส.อ. พิชิต จันทร์เชียร
จ.ส.ท. อุเทน สุวรรณที
จ.ส.ท. ชาติชาย สุวรรณบุตร
จ.ส.ต.สมยศ บุญพิมาย
จ.ส.ต. กฤษดา คําบุญเรื อง
จ.ส.ต. เทพฤทธิ8 เรื องบุตร
ส.ท. วชิรพงศ์ วงษ์พนั ธุ์คูณ
ส.ท. สุประชา สุดบุญมา
พ.ท. เอกชาติ อัฏฐะพงศ์
พ.ต. สามารถ ยีมูดา

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09142-95
001-100-2004-09653-32
001-100-2004-09525-96
001-100-2004-01653-94
001-100-2004-03775-64
001-100-2004-06855-88
001-100-2004-10385-29
001-100-2004-05781-36
001-100-2004-09706-44
001-100-2004-12583-45
001-100-2004-12683-97
001-100-2004-04758-66
001-100-2004-05331-97
001-100-2004-05967-98
001-100-2004-06236-12
001-100-2004-07209-88
001-100-2004-10019-32
001-100-2004-10762-28
001-100-2004-11715-69
001-100-2004-12707-72
001-100-2006-00055-77
001-100-2004-00772-57
001-100-2004-01256-51
001-100-2004-02190-84
001-100-2004-05142-80
001-100-2004-10796-96
001-100-2008-00356-46
001-100-2007-00467-77
001-100-2011-00068-51
001-100-2015-00457-59
001-100-2016-00197-62
001-100-2004-12743-89
001-100-2004-09230-44

สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.

จํานวนเงิน
7,919.68
13,207.77
1,678.11
4,918.19
26,285.19
5,300.31
5,005.83
1,700.70
4,219.40
5,870.10
6,287.30
15,985.09
2,905.51
9,695.41
6,961.10
4,029.81
16,852.62
2,567.59
6,849.33
14,687.22
5,196.05
6,330.71
4,200.91
3,142.80
2,266.18
4,286.98
2,381.79
1,667.24
3,099.16
855.84
454.18
7,542.95
16,450.68

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376

ชื#อบัญชี
พ.ต. บุญชัย มิ#งเจริ ญทรัพย์
ร.ท.นนทนัส ศรี สวัสดิ8
ร.ท. จรู ญ ยังอภัย
ร.ท. เตชินท์ จันทร์เมือง
ร.ต.โอฬาร บุญคงดํา
ร.ต. อรุ ณ ทองจันทร์
จ.ส.อ. คณิ น ยางทอง
จ.ส.อ. แวซําซูดีน แวและ
จ.ส.อ. เริ งฤทธิ8 รองวงศ์
ส.อ. เอกภัทร ธรรมเสวตร
ส.อ. อนุพงษ์ อาญาพิทกั ษ์
พ.ต. รณกร ศรี สุวรรณ
พ.ต. กรี ฑา ชูทิJง
พ.ต. พงศ์พณัช พานิช
ร.ท. กรกมล สุวรรณโณ
ร.ท. นิคม ภูมิพนั ธ์
ร.ท. สุเหรน กาเหย็ม
จ.ส.อ.เจษฎากร ใหม่แย้ม
จ.ส.อ. สุทธิเวช พระเดชพงษ์
จ.ส.อ. ทวี ประทุมแสงหิ รัญ
จ.ส.อ. ประจิน สิ กขฤทธิ8
จ.ส.อ. ทองดี จิJวตระกูล
จ.ส.อ. ณัฐพนธ์ พันธุ์เล่ง
จ.ส.อ. สุภาพ เถาสุวรรณ
จ.ส.อ. สิ ทธิ8วโรจน์ ยุระยาตร์
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ พรหมจินดา
จ.ส.อ. กฤษดี จันทร์บาลใจ
จ.ส.อ. ชยพล ลิ#มมณี ธร
จ.ส.อ. พิศิษฐ์ วิพลชัย
จ.ส.ท. เทียนชัย เอียดสุย
จ.ส.ท. สันติพงศ์ ศักดา
จ.ส.ต. ปิ ยะพงษ์ รักษา
พ.ท. สุเทพ นวนิล

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09617-25
001-100-2004-06650-61
001-100-2004-07861-51
001-100-2004-12117-24
001-100-2004-05345-94
001-100-2004-05889-02
001-100-2004-10254-73
001-100-2007-00408-16
001-100-2008-00023-74
001-100-2012-00547-14
001-100-2014-00312-98
001-100-2004-04502-83
001-100-2004-04094-92
001-100-2004-08153-74
001-100-2004-04985-11
001-100-2004-06028-40
001-100-2004-12934-63
001-100-2004-01489-53
001-100-2004-04722-67
001-100-2004-00456-29
001-100-2004-00674-18
001-100-2004-01350-01
001-100-2004-03484-65
001-100-2004-04369-46
001-100-2004-05465-17
001-100-2004-06258-23
001-100-2004-08972-35
001-100-2004-09503-03
001-100-2004-11841-47
001-100-2008-00000-66
001-100-2009-00065-64
001-100-2011-00173-25
001-100-2004-00441-43

สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ร.

จํานวนเงิน
15,729.27
22,843.16
8,425.28
14,629.56
2,067.88
2,754.20
4,294.62
2,695.95
2,840.36
1,351.61
1,635.96
10,812.86
5,294.36
9,227.45
8,287.38
5,819.82
12,805.87
16,031.44
6,046.26
5,996.33
6,674.69
10,786.28
11,577.70
13,995.11
6,381.42
10,640.10
10,355.73
15,369.75
10,282.64
3,518.26
3,710.35
3,359.39
16,420.60

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409

ชื#อบัญชี
พ.ท. บัณฑิตย์ อังศ์ยศ
พ.ท. ปรี ชา ปะทักขินงั
พ.ต. สนุนน้อย แสงอนุศาสน์
พ.ต. สถาพร พิมศร
พ.ต. พีรยุทธ เสนาภักดี
พ.ต. วิบูลย์ คลื#นสนัน#
พ.ต. ชวนากร มูลทอง
พ.ต. ชูพงษ์ คงสกุล
พ.ต. ทรงพล นพเก้า
พ.ต. ธนกฤต แสงเพชร
ร.อ. ภาคิไนย เนืJอแก้ว
ร.อ. ชุติพนธ์ มงคลเคหา
ร.อ. ชัยณรงค์ อย่าเสี ยสัตย์
ร.อ. อนุรัตน์ เชิงหอม
ร.ท. วุฒิชยั วิเศษ
ร.ท. ปราการณ์ บุราคร
ร.ท. ทํามา มัน# ใจ
ร.ต. ประดิพทั ธิ8 พานแก้ว
ร.ต. เจริ ญ นารี
ร.ต. อาคม หลักคํา
จ.ส.อ.(พิเศษ) วิชยั เหนียวคง
จ.ส.อ. พงศ์วกิ รานต์ จันทร์คืน
จ.ส.อ. ทวิช กระจ่างจิตร
จ.ส.อ. สงัด จันทร์เทศ
จ.ส.อ. รณชิต สุขจิตร
จ.ส.อ. ดาว เครื อบุตรดี
จ.ส.อ. ชวลิต พันธุ์ยรุ า
จ.ส.อ. สุชาติ ชํานิจ
จ.ส.อ. นพดล วิเศษโวหาร
จ.ส.อ.ยอดฉัตร สยุมพร
จ.ส.ท. สุชาติ ประจันทะศรี
จ.ส.ท. กษิภาณุเดช ภูเขียว
ส.อ. สนธยา อุปถัมภ์

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10201-13
001-100-2004-11827-05
001-100-2004-01386-46
001-100-2004-02574-46
001-100-2004-04524-03
001-100-2004-07157-37
001-100-2004-08749-06
001-100-2004-10172-34
001-100-2004-12002-96
001-100-2004-13003-47
001-100-2004-03432-11
001-100-2004-04046-64
001-100-2004-07084-81
001-100-2004-11892-03
001-100-2004-01954-92
001-100-2004-07027-24
001-100-2004-09960-22
001-100-2004-00340-03
001-100-2004-06219-24
001-100-2005-00266-87
001-100-2004-00671-17
001-100-2004-00453-00
001-100-2004-01685-40
001-100-2004-03289-84
001-100-2004-03730-18
001-100-2004-05974-50
001-100-2004-06890-25
001-100-2004-09142-86
001-100-2004-10031-89
001-100-2004-10436-28
001-100-2007-00429-39
001-100-2008-00138-93
001-100-2011-00084-97

สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.

จํานวนเงิน
13,515.94
11,988.48
12,674.09
12,711.02
4,121.41
6,220.24
11,594.64
3,598.09
8,475.50
7,876.57
10,857.47
5,391.74
5,455.72
7,067.14
12,820.50
6,409.21
8,323.40
13,998.34
8,067.71
6,950.25
6,157.80
4,423.56
4,952.05
4,876.48
13,528.61
6,212.54
2,283.14
14,664.81
5,850.83
3,138.56
2,384.85
2,123.99
1,327.30

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
2410
2411
2412
2413
2414
2415

ชื#อบัญชี
ส.อ. สาคร อ่อนเอิง
ส.อ. ทศพร พลศรี
ส.อ.ขจรเดช หุนารัตน์
ส.อ. โกศล หอมจันทร์
ส.อ. ณัฐพล ใบเงิน
ส.อ. สุชาติ เลิศพงษ์

เลขที#บญั ชี
001-100-2012-00598-98
001-100-2012-00599-22
001-100-2013-00363-64
001-100-2013-00679-66
001-100-2014-00746-91
001-100-2004-11049-74

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62
หน่วย

สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.ด.
รวม เงินอทบ.ฝาก 2,415 ราย

จํานวนเงิน
895.73
2,477.78
1,571.41
506.66
1,170.04
149,754.47
16,692,867.58

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
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. นาวา วรรณมา (คํJาประกัน 1 ราย)
ส.อ. อภิลกั ษณ์ บุตรบุญ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บัญชา กลิ#นฟุ้ ง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คณิ ต ฉายชูญาติ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สิ นธุทร ไล้เลิศ
จ.ส.อ. วุฒิเวทย์ วรามิตร (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุธา รัตนจันทร์
จ.ส.อ. สุวจิ กั ขณ์ อยูส่ วัสดิ8
จ.ส.อ. นวชล ชาวงษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ วรรณพราหมณ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. วิชยั กําเนิดเมือง
ส.ต. จําลอง โพธิ8ศรี สุข (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) กิตติพงษ์ พุทธิมณี
จ.ส.ต. สุริยา จันชนะ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วรวิทย์ แสงราม (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วริ ศ วีรศิริยานนท์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ไพรัตน์ สายใจ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิรันดร์ ภู่เจริ ญ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กมลศักดิ8 แย้มกมล (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ณรงค์พร โพธิ8ดอกไม้ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิพฒั น์พงษ์ ไชยเลิศ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. เอกนริ นทร์ สุวรรณโน (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. โชคอนันต์ พร่ องครบุรี (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ปั ญญา ศรี พลกรัง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ภานุทศั น์ ศรี เกตุสุข (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. บุญยฤทธิ8 ทับทิมอ่อน (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คนอง ทารุ กา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ปิ ยะพงค์ สร้อยสุวรรณ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ประพฤทธิ8 เส้งทับ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พงษ์ระวี คงภักดี (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ศตายุ แก้วก๋ า (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มนต์ชยั สิ ทธิหล้า (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชนาธิป ตันศิริขจรวงค์ (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00602-66
001-300-2019-00605-85
001-300-2019-00600-17
001-300-2019-00617-24
001-300-2019-00600-08
001-300-2019-00600-26
001-300-2019-00600-35
001-300-2019-00617-51
001-300-2019-00603-18
001-300-2019-00607-98
001-300-2019-00645-36
001-300-2019-00553-89
001-300-2019-00646-97
001-300-2019-00619-55
001-300-2019-00606-82
001-300-2019-00619-73
001-300-2019-00621-21
001-300-2019-00602-57
001-300-2019-00614-41
001-300-2019-00616-45
001-300-2019-00615-75
001-300-2019-00610-70
001-300-2019-00617-33
001-300-2019-00599-14
001-300-2019-00599-23
001-300-2019-00610-07
001-300-2019-00611-13
001-300-2019-00618-30
001-300-2019-00619-37
001-300-2019-00620-24
001-300-2019-00647-03
001-300-2019-00645-27
001-300-2019-00647-58

กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กคช.กช.
กง.ทบ.
กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.49
กรมพัฒนา 2
กอง พธ.สกอ.
ขกท.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.3
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 พล.ร.4

จํานวนเงิน
110,000.00
105,000.00
92,399.17
99,850.50
67,027.05
71,112.42
65,000.00
98,000.00
59,201.98
79,442.77
139,297.95
106,000.00
1,229,627.25
100,000.00
241,335.36
100,000.00
100,000.00
66,927.88
170,888.36
200,000.00
130,000.00
100,000.00
51,616.23
100,000.00
100,000.00
200,000.00
69,948.18
102,000.00
101,000.00
100,000.00
87,981.29
115,506.70
140,000.00

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
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
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุคนธ์ ปานช่วย (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมมิตร จิตภักดี (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มนัส ไมล์หรื อ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทํานอง กุลศิริ
ส.ท. กิตติภพ สมตน (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุญชัย สาลี (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นคร บุญจุย้ (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.อ. สุทธีร์ ใจจังหรี ด
จ.ส.อ. พีระพงษ์ แก้วชมภู (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิมิต ชัยชนะ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ดิฐาพงษ์ ยะสุข (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธิติภพ ยาลังกา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิเชษฐ์ ผลวิสุทธิ8 (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เอกชัย สนใจ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อภิเชษฐ์ มีศิลป์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. นพเนตร ประดาสุข (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อภินนั ต์ มณี คาํ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุพศิน ชาวพิมาย (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุวทิ ย์ เตรี ยมสติ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. นิวฒั น์ ใจมัน# (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. จีรวัฒน์ บุญหาญ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ8 โพธิ8ทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. รเมศ คงดํา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วุฒิพงศ์ ศิริฤกษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อํานาจ จิตรเกลีJยง
จ.ส.อ. มาโนช ศรี จนั ทร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติ เป็ นมงคล (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิชาภพ ยะพรม (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทนงศักดิ8 พรมดาด (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คมสันต์ วงศ์กะโซ่ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ยอดรัก เจริ ญสุข
จ.ส.อ. วิวฒั น์ คงกล้า (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรัตน์ แจ้งสว่าง (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00609-38
001-300-2019-00608-13
001-300-2019-00608-22
001-300-2019-00623-89
001-300-2019-00605-30
001-300-2019-00600-80
001-300-2019-00621-67
001-300-2019-00617-42
001-300-2019-00626-08
001-300-2019-00616-81
001-300-2019-00615-93
001-300-2019-00602-39
001-300-2019-00602-20
001-300-2019-00615-48
001-300-2019-00615-57
001-300-2019-00625-65
001-300-2019-00620-51
001-300-2019-00614-14
001-300-2019-00619-46
001-300-2019-00618-12
001-300-2019-00613-99
001-300-2019-00616-90
001-300-2019-00602-02
001-300-2019-00614-05
001-300-2019-00598-44
001-300-2019-00598-53
001-300-2019-00497-31
001-300-2019-00618-85
001-300-2019-00603-09
001-300-2019-00611-59
001-300-2019-00628-66
001-300-2019-00631-84
001-300-2019-00604-60

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.3
ทภ.2
ทภ.3
นรด.
บก.พล.ร.4
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.21
ป.21
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.6 พัน.16
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4

จํานวนเงิน
129,514.09
171,138.16
157,000.00
98,310.12
100,000.00
110,000.00
107,000.00
100,000.00
106,495.15
70,218.81
120,000.00
110,000.00
105,000.00
120,000.00
100,000.00
102,263.55
130,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
84,520.23
100,000.00
100,000.00
75,762.83
92,143.43
152,369.36
100,000.00
110,000.00
113,000.00
132,345.59
153,000.00
53,191.73

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ส.อ. สุพล กิ#งเกล้า (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง ยุวดี ลิJมอารี ธรรม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รัฐวิชญ์ วัฒนะ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธราดล หลาวเงิน (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ท. กมลศาสตร์ คําตานุวงศ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ธนกฤต อุ่นศิลป์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วีรยุทธ พรหมศิริ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ก่อเกียรติ แสนทวี (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พรชัย พูนสวัสดิ8 (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. อุเทรน์ บุญโนนแต้
จ.ส.อ. บุญมี ณ สกุล
จ.ส.อ. กิตติธชั ติยะโคตร (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธวัชชัย รัตนทิพย์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เชิดพงศ์ สงวนสิ น (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พีรวัส ฤทธิ8มนตรี (คํJาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ต. ชํานาญ สี นาคล้วน (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สํารอง ชื#นตา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. จตุพล ชอบไร่ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. สายัณห์ ปัJ นนิยม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปริ ยวิศว์ หอมเย็น (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พูนศักดิ8 สื บจากจุล
จ.ส.อ. สมบัติ สาสันเทียะ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธนวัฒน์ ทิวะศะศิธร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรัติ อิ#มสําราญ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ฆนัท เทียมเงิน (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พีระพงษ์ สุมานิตย์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พิพฒั น์พล กุษา (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สกลภัทร สุขกระบิล (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุนนั ท์ ไชยดี
จ.ส.อ. อุดม พินาศภัย (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิคม อินทนนท์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เกียรติศกั ดิ8 ฟองฟูม
จ.ส.อ. ดิสกุล ชัยนิล

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00602-93
001-300-2019-00650-12
001-300-2019-00600-44
001-300-2019-00619-82
001-300-2019-00615-84
001-300-2019-00627-32
001-300-2019-00648-46
001-300-2019-00648-55
001-300-2019-00648-64
001-300-2019-00602-84
001-300-2019-00602-75
001-300-2019-00643-78
001-300-2019-00615-66
001-300-2019-00608-95
001-300-2019-00609-01
001-300-2019-00609-10
001-300-2019-00608-86
001-300-2019-00604-79
001-300-2019-00605-49
001-300-2019-00627-50
001-300-2019-00627-69
001-300-2019-00627-78
001-300-2019-00606-91
001-300-2019-00611-04
001-300-2019-00619-00
001-300-2019-00628-20
001-300-2019-00632-27
001-300-2019-00632-09
001-300-2019-00624-40
001-300-2019-00632-18
001-300-2019-00598-35
001-300-2019-00612-47
001-300-2019-00612-56

ปตอ.2 พัน.4
พธ.ทบ.
พล.ป.
พล.ป.
พล.พัฒนา 2
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.5
พล.ร.5
พล.รพศ.1
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ป.ศป.
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2

จํานวนเงิน
100,000.00
102,000.00
125,000.00
100,000.00
68,689.64
116,808.43
90,263.55
127,729.39
110,164.20
168,389.70
30,000.00
118,326.35
65,757.01
75,150.09
71,365.97
100,082.56
129,088.13
61,692.41
78,953.89
88,991.02
250,000.00
220,000.00
121,492.58
130,000.00
108,000.00
102,471.05
100,000.00
100,000.00
90,000.00
140,000.00
91,532.47
100,000.00
70,000.00

หน้าที# : 78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ฉัตรมงคล บุญชุมวงศ์
จ.ส.อ. ไมตรี ด้วงสิ น (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ศรี ยาฤทธิ8 (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนาวุธ บุตรสาร (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุบิน คําชัยวงศ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เจษฎ์ จีนพุม่ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. โสภณ เพิ#มสวัสดิ8 (คํJาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ต. อาณัติ เซียงหนู (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยงยุทธ์ ทาติด (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สามิต มงคลชัย (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เฉลิมวุฒิ พรหมจรรย์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นัฐวุธ ไตรยราช (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. นพปฎล วินทะไชย (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ปิ ยะพงศ์ กวมทรัพย์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิทวัส บัววรรณ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วรวุฒิ สาระวารี (คํJาประกัน 1 ราย)
ส.อ. สนธิชยั ตันเจริ ญ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ทรงพล ฟุ้ งพิมาย (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. นิติศาสตร์ อุ่นคํา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กลวัชร มันตะสูตร (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัลลพ ผกามาลย์
จ.ส.อ. ศุภชัย โพธิ8ทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วัฒนา เดชราช (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศักดิ8ศรี จันทร์เทพ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนยาณรัณ สว่างสุข (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุริยาวุธ เหมืองสอน (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยศพล บุญนาค (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. อภิรักษ์ สารฤทธิ8 (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ต. อัครพล บัวสอาด (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ชญาณ์นนท์ เลขนอก (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พงศ์พิษณุ เลิกนุช (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอนก ผ่องภูษา
พล.อส. วันชนะ ชิตณรงค์ (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00612-65
001-300-2019-00609-92
001-300-2019-00618-94
001-300-2019-00617-79
001-300-2019-00617-88
001-300-2019-00617-97
001-300-2019-00618-03
001-300-2019-00605-03
001-300-2019-00618-58
001-300-2019-00618-67
001-300-2019-00619-91
001-300-2019-00642-99
001-300-2019-00620-06
001-300-2019-00626-62
001-300-2019-00626-71
001-300-2019-00626-80
001-300-2019-00626-99
001-300-2019-00627-05
001-300-2019-00627-14
001-300-2019-00607-16
001-300-2019-00634-49
001-300-2019-00608-59
001-300-2019-00607-43
001-300-2019-00607-52
001-300-2019-00610-34
001-300-2019-00602-48
001-300-2019-00638-74
001-300-2019-00638-83
001-300-2019-00631-02
001-300-2019-00631-11
001-300-2019-00620-15
001-300-2019-00607-25
001-300-2019-00611-31

พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.3 พัน.18
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.12

จํานวนเงิน
90,000.00
98,281.38
100,000.00
56,645.12
88,825.12
100,000.00
44,000.00
100,000.00
126,718.95
91,479.37
130,000.00
113,075.54
130,000.00
107,496.38
152,489.69
30,000.00
140,000.00
66,516.22
112,000.00
125,000.00
44,000.00
55,885.83
100,000.00
80,000.00
152,000.00
74,350.52
190,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
135,000.00
40,000.00
110,000.00

หน้าที# : 79

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
พล.อส. ชญานิน เผือกวงษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ผลทวี หวังชื#น (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ8 เอืJอจิตสันติ (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. อนุพงศ์ มูลบรรจบ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรจิตร พ่อโคตร (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ณัฐพล มธุวร (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ภิญโญ ร่ อนดี (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุญช่วย นามบุญลาภ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ยุทธศาสตร์ โสภาวะนัส (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อิสรภาพ สิ ทธิพรมมา (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ8 คงทวี (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ รัตนวรรณ
ส.อ. เฉลิมวุฒิ พวงสี (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธนทัต กุลดั ต์นาม (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สุรสิ ทธิ8 รักธรรม (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ศุภกร ดําเนิน (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วิสิทธิ8 มีวงษ์ (คํJาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ณัฐวุฒิ สวัสดิโชค (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เสวก ฉัตรมี
จ.ส.ต. อรรถดล ไทยแท้ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง นิภาวรรณ เวชชูชีพ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นัฐพงษ์ มูลกาศ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พยุงศักดิ8 สนิท (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วรการ สอนยศ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ8 แฉล้มภักดิ8 (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. บัญชา อุทยั รังษี (คํJาประกัน 1 ราย)
ส.อ. เอกลักษณ์ ดําจันทร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ธรไชญาณ์ ศุภรทวี (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สําเริ ง คงผอม (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. บรรชิต ไวยพันธ์
จ.ส.ท. ธเนตร หลําทุ่ง
จ.ส.อ. จเร คุณมี
ส.อ. สุทธิโชค สุทธสาร (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00611-40
001-300-2019-00625-47
001-300-2019-00604-88
001-300-2019-00601-23
001-300-2019-00614-78
001-300-2019-00616-27
001-300-2019-00621-76
001-300-2019-00609-47
001-300-2019-00610-52
001-300-2019-00610-61
001-300-2019-00650-21
001-300-2019-00650-30
001-300-2019-00650-49
001-300-2019-00610-43
001-300-2019-00650-58
001-300-2019-00616-09
001-300-2019-00616-18
001-300-2019-00608-31
001-300-2019-00628-84
001-300-2019-00630-96
001-300-2019-00619-64
001-300-2019-00604-42
001-300-2019-00600-99
001-300-2019-00620-33
001-300-2019-00604-51
001-300-2019-00616-72
001-300-2019-00614-69
001-300-2019-00605-58
001-300-2019-00612-38
001-300-2019-00604-24
001-300-2019-00648-28
001-300-2019-00607-89
001-300-2019-00614-23

มทบ.12
มทบ.14
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14

จํานวนเงิน
101,000.00
203,238.64
122,916.97
243,927.40
115,067.67
101,000.00
100,000.00
300,000.00
180,000.00
100,000.00
100,704.54
31,000.00
55,045.28
88,245.50
101,000.00
98,298.89
317,000.00
47,330.23
52,171.04
158,915.84
100,000.00
109,659.81
158,613.45
110,000.00
117,030.02
100,000.00
70,000.00
30,947.01
134,154.88
94,974.24
40,000.00
82,558.72
110,000.00

หน้าที# : 80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ศักดิ8นฤน ทิพย์กองลาศ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณัฐวุฒิ เย็นใจ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. จิรวัฒน์ ชนะมาร
ส.อ. นิคม จันทร์คาํ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธีระวัฒน์ เทนไธสง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สงคราม ธุระชัย (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ8 พรมราช (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ทรงพล เทพบรรหาร (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ทนงศักดิ8 แก้วสุกใส
ส.อ. ไพฑูรย์ แสงหิ รัญ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ธงชัย เกาะกาเหนือ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อลงกรณ์ ราวกลาง (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.ต. คเนศ แตงฤทธิ8 (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ภาณุพงศ์ นิลแสง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เรวัต ธรรมกิตติศกั ดิ8 (คํJาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ท. จิรวัฒน์ พลลาภ (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.อ. เด่นดวง ฟองเขียว (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมพงษ์ คําสิ งห์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธนูพล ถาบุตร (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิเศษ หอมเฮ้า (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ การิ นทร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรพงษ์ ไชยแก้ว (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. จรัสพงษ์ อินเพ็ญ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. จีระศักดิ8 เลี#ยมทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จักรกฤษณ์ ยอดคํา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธวัชชัย สี ธิป้อม (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. มนตรี วาเสนัง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท.หญิง ทัพทิม นาคพันธุ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท.หญิง ผุสดี นํJาทรง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เทวิน จันต๊ะขัติ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประกิต ขวัญมุข (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ปิ ยพงศ์ ปานหมี (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สยาม สังฆะมณี (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00614-32
001-300-2019-00618-49
001-300-2019-00603-72
001-300-2019-00603-63
001-300-2019-00603-81
001-300-2019-00603-90
001-300-2019-00604-06
001-300-2019-00601-78
001-300-2019-00605-21
001-300-2019-00601-96
001-300-2019-00634-94
001-300-2019-00610-98
001-300-2019-00648-73
001-300-2019-00648-82
001-300-2019-00617-60
001-300-2019-00619-19
001-300-2019-00611-68
001-300-2019-00611-95
001-300-2019-00611-77
001-300-2019-00611-86
001-300-2019-00612-74
001-300-2019-00613-71
001-300-2019-00621-03
001-300-2019-00621-12
001-300-2019-00608-77
001-300-2019-00613-53
001-300-2019-00611-22
001-300-2019-00621-49
001-300-2019-00621-58
001-300-2019-00615-02
001-300-2019-00614-87
001-300-2019-00614-96
001-300-2019-00613-62

ร.151 พัน.2
ร.152
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.19 พัน.1
ร.19 พัน.1
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.3
ร.25 พัน.3
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพ.ค่ายวชิราวุธ
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
115,585.23
100,000.00
160,000.00
126,109.90
142,000.00
138,000.00
69,464.89
150,000.00
61,434.35
120,000.00
126,243.13
177,535.93
299,369.56
100,000.00
140,000.00
202,000.00
124,127.69
160,000.00
100,000.00
120,000.00
150,000.00
63,544.13
124,000.00
115,000.00
100,000.00
100,000.00
40,042.53
100,000.00
100,000.00
35,140.79
143,209.39
136,920.40
187,000.00

หน้าที# : 81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อุทยั สูหา (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุนทร นนนุศาสตร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พุฒิภคั ภมรฉํ#า (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิคม เข้มแก้ว
ส.ท. วสุพล สุยาละ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. นิติพงศ์ ปิ ยะจันทร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. วีรพันธ์ โคตรหัสดี (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จักริ นทร์ ธรรมวงศา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. มานะศักดิ8 อ่อนสี (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ อาจณรงค์ (คํJาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) วิวฒั น์ หงส์บนั ดาลสุข
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ มูลโค้ว (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ชฤนาจ มาศจันทร์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ8 นาคประสาร
จ.ส.อ. ธนภณ รัตนานิคม (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุริญา นามมนตรี (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อดุลย์ ผลาชิต (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชวณัฎฐ์ ภัทรทิพารมย์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรี พุม่ สว่าง (คํJาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ วันนู (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. อภิเชษฐ์ เหล็กมูล (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. จักรพงษ์ หงษ์คาํ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง ธนาภรณ์ อรรคสิ นธ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทวีบูรณ์ บุญเรื อง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นันทวุฒิ จันทร์ทรงสว่าง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ถนัดช่างแสง (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ประพจน์ เตียวเจริ ญสิ น (คํJาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สายันต์ พิการัตน์
พ.ต. เฉลิมชัย คําภีร์
พ.ต. เชาว์ คุม้ สุวรรณ
ร.ต. ชูศกั ดิ8 ศิริม่วง
จ.ส.อ. บรรจง สวาทพงษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพรัตน์ แสนทวีสุข (คํJาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00614-50
001-300-2019-00616-63
001-300-2019-00607-34
001-300-2019-00629-18
001-300-2019-00620-88
001-300-2019-00612-01
001-300-2019-00612-10
001-300-2019-00612-29
001-300-2019-00618-76
001-300-2019-00607-70
001-300-2019-00616-36
001-300-2019-00616-54
001-300-2019-00609-83
001-300-2019-00601-87
001-300-2019-00617-15
001-300-2019-00649-89
001-300-2019-00608-68
001-300-2019-00627-87
001-300-2019-00615-11
001-300-2019-00615-20
001-300-2019-00615-39
001-300-2019-00618-21
001-300-2019-00620-60
001-300-2019-00603-27
001-300-2019-00603-36
001-300-2019-00619-28
001-300-2019-00621-30
001-300-2019-00625-56
001-300-2019-00609-65
001-300-2019-00612-83
001-300-2019-00612-92
001-300-2019-00608-04
001-300-2019-00609-56

รพ.ค่ายสุรนารี
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.4 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5
รพศ.5
รร.ช.กช.
รร.นส.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
วพบ.
วศ.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
79,742.41
109,014.32
100,000.00
66,516.22
80,000.00
150,000.00
115,000.00
100,000.00
110,000.00
100,000.00
220,000.00
150,000.00
140,837.55
115,217.94
73,187.40
70,935.09
107,772.28
100,000.00
138,228.63
119,826.02
114,000.00
67,356.09
100,000.00
134,043.51
141,000.00
230,000.00
120,000.00
82,706.17
19,887.21
96,877.70
54,999.62
113,994.28
65,000.00

หน้าที# : 82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไพโรจน์ กออารี พิทกั ษ์
จ.ส.อ. วิชิต โคตรวงค์
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ แสงเหลา
จ.ส.อ. สุพฒั น์ บุญประเสริ ฐ
ส.อ. ภาณุพงษ์ บรรลุ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พะเนตร มาศพิทกั ษ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. มนัส องอาจ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ศตวรรษ โกมารกุล ณ นคร (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คงศักดิ8 เพ็ชรแสง
จ.ส.อ.หญิง เกศญาศิภสั ร์ พรรณรายน์
ร.ท. สมพร สุโทสา (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. เบญจรงค์ ภูมิไชยา (คํJาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ยอดรัก เตื#อยมา
ร.ต. พรพิชิต เกษรศักดิ8 (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ภัสธร เจริ ญเมือง (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง พิณณภัทร รัตนฉายา
ร.ต. จิระศักดิ8 บุษศิลป์ (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง กานดา ถ้วยทอง (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อุทิศ แสงคํา (คํJาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. โสฬส กาญจนสมวงศ์ (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทศพล สว่างแก้ว (คํJาประกัน 2 ราย)
ส.ท. รณชัย รอดพันธุ์ (คํJาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี
001-300-2019-00613-08
001-300-2019-00613-17
001-300-2019-00613-26
001-300-2019-00613-35
001-300-2019-00613-44
001-300-2019-00610-16
001-300-2019-00617-06
001-300-2019-00610-25
001-300-2019-00627-23
001-300-2019-00620-97
001-300-2019-00610-89
001-300-2019-00620-79
001-300-2019-00626-44
001-300-2019-00608-40
001-300-2019-00601-05
001-300-2019-00620-42
001-300-2019-00651-82
001-300-2019-00607-07
001-300-2019-00604-97
001-300-2019-00643-23
001-300-2019-00606-73
001-300-2019-00649-98

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62
หน่วย

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.3 พล.ร.3
ส.พัน.9 พล.ร.9
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สบ.ทบ.
สปช.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 253 ราย

จํานวนเงิน
183,617.00
83,263.33
67,532.85
74,947.46
116,000.00
133,931.58
156,077.34
110,000.00
77,871.67
150,000.00
181,889.48
100,000.00
26,373.83
157,877.70
113,074.23
35,000.00
140,000.00
82,234.11
140,000.00
70,847.59
105,635.44
100,000.00
29,331,992.80

หน้าที# : 83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 1 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเบีJยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 01042562
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื#อบัญชี
พ.ต. ปรี ชา เสนาพล
จ.ส.อ. คํารณ ยอดแก้ว(ธ.นครสวรรค์)
จ.ส.อ. ชินวัฒน์ เกสสมบูรณ์
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ8 ปาจรี ยานนท์
ร.ท. อนพ อ่อนละออ (ธ.เชียงราย)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 1 เม.ย. 62
หน่วย

001-500-2008-00285-54
บ.มทบ.23
001-500-2011-00152-99
บ.มทบ.31
001-500-2007-00017-89
พัน.ป.ศป.
001-500-2008-00262-37
พัน.ปจว.
001-500-2013-00004-53
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
รวม เงินฝากเบีJยประกันล่วงหน้า 5 ราย
รวมเช็คเลขที# 01042562 2,673 ราย
รวมสัง# จ่ายทัJงหมด 2,673 ราย

จํานวนเงิน
1,539.14
2,385.70
819.00
1,602.14
913.25
7,259.23
46,032,119.61
46,032,119.61

