หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพไทย
ย่อยถนนสรงประภา
ราชบุรี
ราชบุรี
ศรีย่าน
เพชรบุรี
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
ชุมพร
อุตรดิตถ์
น่าน
ปราณบุรี
เตาปูน
ขอนแก่น
พังงา
อ่างทอง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
ขว.ทบ.
ทภ.1
ป.1 พัน.31 รอ.
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.7
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
ม.1 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.13
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
ศร.พัน.2
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.อ.ท.
รวม 20 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
694,695.22
35,243.07
69,156.54
96,037.05
79,708.18
318,575.74
6,399.12
639,131.94
730,644.42
519,672.58
331,930.92
737,933.09
56,662.99
132,698.68
141,939.36
394,543.90
31,460.24
399,195.91
56,020.83
72,375.86
5,544,025.64

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
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

สาขา
ราชบุรี
ราชบุรี
เลย
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
เพชรบุรี
เลย
เลย
เลย
ปราณบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปราณบุรี
สนามเสือป่า
ชลบุรี
ตาก
ตรัง
นราธิวาส
บุรีรัมย์
พังงา
พัทลุง
พิษณุโลก
มุกดาหาร
ลําพูน
เลย
สงขลา
สระบุรี
สมุทรปราการ
อุตรดิตถ์
อยุธยา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรมพัฒนา 1
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
บ.จทบ.ล.ย.
บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
มทบ.15
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รร.นส.ทบ.
ศคบ.บชร.2
ศสร.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.ย.
รวม 32 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
8,986.71
7,854.64
2,485.82
3,136.00
12,170.00
1,911.00
39,194.00
11,903.00
3,906.61
4,776.00
23,258.00
2,140.00
8,471.47
3,305.00
4,329.69
8,253.00
5,235.00
2,714.00
9,000.00
3,735.00
2,484.00
2,885.00
6,343.00
3,446.00
4,608.00
3,755.00
41,818.00
11,978.00
38,302.00
4,319.00
3,572.00
6,075.00
296,349.94

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
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
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครราชสีมา
นาสาร
นาสาร
นาสาร
ยะลา
ระนอง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
อยุธยา
อยุธยา
พิษณุโลก
แจ้งวัฒนะ
ศรีย่าน
เตาปูน
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.47
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กอง พธ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขกท.
ขส.ทบ.
จบ.
ช.11
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทภ.1
ทภ.2
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.3 พัน.3

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
124,259.80
116,000.00
100,000.00
65,000.00
140,000.00
549,770.28
41,633.13
100,000.00
130,000.00
180,000.00
99,300.38
363,000.00
91,859.00
200,000.00
100,672.45
423,657.09
31,822.04
33,229.79
378,389.13
89,362.95
164,563.10
150,000.00
120,125.30
252,473.40
191,659.81
210,567.69
294,770.96
81,575.62
100,000.00
102,988.93
103,000.00
132,121.97
132,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
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
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ร้อยเอ็ด
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
พะเยา
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
ขอนแก่น
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
ปากช่อง
ทุ่งสง
ปราจีนบุรี
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
สนามเป้า
สระบุรี
สระบุรี
สูงเม่น
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.6
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.7
พล.ม.3
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 1
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.2
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.12 พล.ม.1
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
125,831.78
225,859.88
204,489.13
49,614.48
100,000.00
100,000.00
156,000.00
38,248.52
100,000.00
111,966.70
107,000.00
103,661.86
155,813.09
100,000.00
234,000.00
184,039.36
257,725.89
116,000.00
274,132.74
403,114.65
84,174.38
138,249.03
100,000.00
100,000.00
153,252.81
51,676.15
153,822.67
104,961.80
41,795.47
73,212.46
109,000.00
117,778.26

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
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
ปราจีนบุรี
นครพนม
นครพนม
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ตาก
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
สํานักราชดําเนิน
ย่อยบางบัว
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
นครพนม
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พิษณุโลก
ตลาดสันติสุข
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
อุตรดิตถ์
ราชบุรี
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.12
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
ยศ.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.23
ร.25
ร.29 พัน.2
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพศ.2
รร.กง.กง.ทบ.

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
132,046.95
83,000.00
307,969.36
164,987.89
190,647.94
254,900.99
245,000.00
73,351.16
119,020.39
155,711.49
99,697.48
91,711.62
157,520.71
100,000.00
142,710.62
648,405.85
262,797.66
130,000.00
154,507.40
130,000.00
304,628.62
99,441.76
143,602.45
240,000.00
100,000.00
86,978.41
220,621.97
123,000.00
400,000.00
114,840.23
60,707.33
100,000.00
30,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
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

สาขา
เตาปูน
สระบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ลําปาง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
เตาปูน
ขอนแก่น
ปราณบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
ปัตตานี
มุกดาหาร
ลําปาง
สมุทรสาคร
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ม.ศม.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศคบ.บชร.2
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศสร.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.ค.
สตน.ทบ.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สห.ทบ.
รวม 126 หน่วย

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
145,000.00
90,118.87
119,692.81
175,928.50
119,067.36
140,000.00
52,199.75
178,963.17
115,480.91
203,000.00
124,227.04
90,000.00
32,437.48
300,000.00
100,000.00
130,000.00
400,000.00
126,269.27
94,587.14
147,676.94
307,960.13
68,139.41
100,000.00
106,543.96
100,000.00
63,145.52
19,267,470.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
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

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
เชียงใหม่
ลพบุรี
หล่มสัก
อรัญประเทศ
นครพนม
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
สนามเป้า
น่าน
นครพนม
อุดรธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
ขว.ทบ.
ช.2 พัน.201
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.21
บ.มทบ.22
บ.มทบ.33
พล.ป.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.5
ร.8
รพ.ค่ายสุรสีห์
รพ.อานันทมหิดล
ศปภอ.ทบ.2
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.สด.จว.น.น.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.อ.ด.
สตน.ทบ.

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
2,130.14
528.00
387.00
1,302.00
2,260.14
4,970.14
1,052.14
297.00
504.00
1,125.00
616.00
1,494.14
1,016.14
112.00
572.00
278.00
1,166.14
1,287.14
500.00
1,140.14
1,112.14
1,674.14
1,183.64
1,289.14
394.75

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 05032562
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
รวม 25 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 5 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
28,391.07
25,136,237.12

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.ต. กฤษณ์ จาดสุวรรณ
พ.อ.(พิเศษ) อนุสรณ์ คุม้ อักษร
พ.อ.พิเศษ สมกฤษ อินทรพงษ์สกุล
พ.อ.(พิเศษ)ปริ ญญา วีระเดชาพล
พ.อ.(พิเศษ)หญิง เบญญาภา สุวรรณทัต
พ.ท. เสมา จิตรอําไพ
พ.อ. ประพัฒน์ ลาภภักดี
พ.อ. ฉัตรชัย พานิชอัตรา
พ.อ. จาตุรงค์ มุธาวงศ์
พ.อ. ณรงค์ ศรี จิตแจ่ม
พ.อ. ศักดา ภุมริ นทร์
พ.ท.หญิง สมลักษณ์ สุระวิญFู
พ.อ.หญิง พลอยชมภู ศุขะพันธุ์
พ.ท. บุญส่ง ศุขบุญ
พ.ท. รัชกฤช อาจศรี
พ.ท.ธนากร ใจเอืIอ
พ.ต. ภานุศกั ดิJ แสงสวี
พ.ท. ประยุธ ท้วมเพ็ง
พ.ท. นิพฒั น์ แก้วประดับ
พ.ท. สุกิจ สงวนวัจนะ
พ.ท. สมพงษ์ แตงเหลือง
พ.ท. สุรเชษฐ อักษรศรี
พ.ท. สุรินทร์ ลูกเสื อ
พ.ท. อรรถชัย กลิ#นหอม
พ.ต. อดิเรก แจ้งอรุ ณ
พ.ท. ภิรมย์ ลูกเสื อ
พ.ท. อภิชาติ ป้ านภูมิ
พ.ท.หญิง วันเพ็ญ ปั จฉิ มนันท์
พ.ท.หญิง คณิ ฐา ศรี จินดา
พ.ท.หญิง สมิตรา วัฒนะ
พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ วิเชียรเชืIอ
พ.ท.หญิง กีรติภร สอนธรรม
พ.ท.หญิง สิ ริกาญจน์ เสนานุรักษ์

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08676-69
001-100-2004-01547-05
001-100-2004-05869-59
001-100-2004-07332-83
001-100-2004-04061-12
001-100-2004-06299-71
001-100-2004-06319-21
001-100-2004-07313-73
001-100-2004-11010-92
001-100-2004-11022-86
001-100-2004-12097-56
001-100-2004-01665-24
001-100-2004-02780-41
001-100-2004-00058-52
001-100-2004-01450-99
001-100-2004-01863-97
001-100-2004-02550-31
001-100-2004-03844-58
001-100-2004-03952-50
001-100-2004-04443-16
001-100-2004-05086-78
001-100-2004-07039-27
001-100-2004-07420-14
001-100-2004-07440-12
001-100-2004-07949-29
001-100-2004-08480-17
001-100-2004-08825-70
001-100-2004-02593-47
001-100-2004-05241-62
001-100-2004-08928-50
001-100-2004-10018-08
001-100-2004-10593-37
001-100-2004-11199-03

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.

จํานวนเงิน
7,210.62
5,260.18
9,099.19
47,399.85
9,047.90
13,389.63
9,647.45
7,569.68
14,126.58
9,334.41
2,369.12
38,938.91
2,771.39
11,088.09
11,275.61
15,912.22
9,723.50
15,634.10
4,726.82
5,158.33
2,940.99
6,150.47
6,161.05
2,033.36
11,916.34
8,270.38
10,427.25
10,027.87
1,923.12
6,297.48
3,388.16
13,873.01
1,570.86

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.หญิง วีรวัลย์ นะอ่อน
พ.ต. คมชัย ไกรฤกษ์
พ.ต. ไพเราะ ทองหน้าศาล
พ.ต. มนตรี เบีIยวทุ่งน้อย
พ.ต. ไชยพร ชนะณรงค์
พ.ต. ไพสิ ฐ ดีสุข
พ.ต. ชัชวาลย์ บุญปกครอง
พ.ต.หญิง ทสมา ฉัตรมาศ
ร.อ. สากล วงศ์จิรดิลก
ร.อ. สมนึก ตระกูลเล็ก
ร.อ.ภัทร์ ร่ องเสอียบ
ร.อ.หญิง วราภรณ์ สวยค้าข้าว
ร.อ.หญิง รจนา ทองหอม
ร.ท. วุฒินนั ท์ บุศยรัตน์
ร.ท.หญิง สมพร สวัสดิรักษา
ร.ท.หญิง อรทัย อาราม
ร.ท.หญิง วิลาวัลย์ เพชรมณี
ร.ต. สุภาพ พชนะ
ร.ต.ปิ ยภัทร สี ใหม
ร.ต. ธนะ แสงศรัทธา
ร.ต. ทรงพล กังวาฬ
ร.ต. กฤษฎา สารกลิ#น
ร.ต. ปรี ชา บุญเสริ มส่ง
ร.ต. สมใจ ไกรทอง
ร.ต. นิพนธ์ ธีระพิจิตร์
ร.ต.ณัฐพงษ์ ศรี บุรินทร์
ร.ต.หญิง ปนัดดา รอดภัย
ร.ต.หญิง นภาพร รัฐบัณฑิต
จ.ส.อ.หญิง ทัศวลัย ฉลาดทํา
จ.ส.อ.คณิ ต ฉายชูญาติ
จ.ส.อ.ประเสริ ฐ จอมสวรรค์
จ.ส.อ. ชาญชัย สังข์บุญลือ
จ.ส.อ. บุญรุ่ ง วงษ์เสถียร

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11799-50
001-100-2004-03609-35
001-100-2004-04363-99
001-100-2004-07334-78
001-100-2004-07867-44
001-100-2004-11582-30
001-100-2007-00467-59
001-100-2004-09649-99
001-100-2004-03965-41
001-100-2004-11479-88
001-100-2011-00031-82
001-100-2010-00040-12
001-100-2011-00508-43
001-100-2004-06559-03
001-100-2004-00573-78
001-100-2004-01243-15
001-100-2009-00347-16
001-100-2004-03520-24
001-100-2004-04331-89
001-100-2004-04346-10
001-100-2004-05793-20
001-100-2004-08542-76
001-100-2004-10266-85
001-100-2004-10268-70
001-100-2004-12982-91
001-100-2004-13112-46
001-100-2009-00264-61
001-100-2010-00128-71
001-100-2004-09007-79
001-100-2004-00695-22
001-100-2004-00844-42
001-100-2004-01074-60
001-100-2004-02233-33

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.

จํานวนเงิน
13,675.93
7,301.17
21,720.91
17,338.17
3,905.29
5,326.98
5,113.12
3,870.75
11,684.22
5,280.06
1,038.00
1,502.41
1,126.13
6,069.27
8,660.17
10,291.91
1,909.60
2,927.24
4,687.60
1,143.56
18,076.61
6,016.37
4,583.61
2,067.57
5,606.99
3,364.73
1,486.65
1,739.78
2,555.31
4,694.47
1,478.25
7,374.00
5,941.40

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
จ.ส.อ. แสงสุริยา กิ#งเงิน
จ.ส.อ.ภิญโญ ภาพด้วง
จ.ส.อ. ชํานิ นาคสังข์
จ.ส.อ. มนูญ ม่วงน้อย
จ.ส.อ.ยศวัฒน์ ชมภู
จ.ส.อ. กฤษฎา งามกิจวัตร
จ.ส.อ. พิริยะ นาคสี คร้าม
จ.ส.อ. ปฏิภาณ นวลจันทร์
จ.ส.อ. ธนาธาร สิ งหเดช
จ.ส.อ.ฉลองเกียรติ เรี# ยมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. อภัยวงศ์ แก้วพลกรัง
จ.ส.อ. นทีพล เจริ ญสุข
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ กองเมือง
จ.ส.อ.เรื องเดช ภู่เอม
จ.ส.อ.อํานาจ สิ ทธิปรุ
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ เหลืองพยุง
จ.ส.อ. เอกมล คุม้ ถิ#นแก้ว
จ.ส.อ.รุ ้งรัชร จันทร์ชม
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ มุสิกลู
จ.ส.อ. อธิพนั ธ์ สกุลคง
จ.ส.ต.ทวีวฒั น์ วินุราช
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ชูยศ
จ.ส.อ. สุรเดช สุวฒั น์ภกั ดีพงศ์
จ.ส.อ. สุริยะ ดาวเศรษฐ์
จ.ส.อ. คมสันต์ เกรี ยงไกร
จ.ส.อ. กฤษฎากรณ์ มะนัส
จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ อินเมืองแก้ว
จ.ส.อ.หญิง อุษณี ย ์ ตุงคะสมิต
จ.ส.อ.หญิง อาริ ยา ประสานศิลป์
จ.ส.อ.หญิง ปฐมา จันทร์ทอง
จ.ส.อ.หญิง มุขนริ นทร์ ภู่เกษมสมบัติ
จ.ส.อ.หญิง ลักขณา สุขเกษม
จ.ส.อ.หญิง อรนุช ปะระทัง

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02388-03
001-100-2004-02739-21
001-100-2004-02905-02
001-100-2004-03655-41
001-100-2004-04297-24
001-100-2004-04516-26
001-100-2004-05533-31
001-100-2004-05711-51
001-100-2004-06317-27
001-100-2004-09470-35
001-100-2004-09793-08
001-100-2004-10017-56
001-100-2004-10563-85
001-100-2004-10954-63
001-100-2004-11237-11
001-100-2004-11793-49
001-100-2004-12550-10
001-100-2004-12758-83
001-100-2004-12995-91
001-100-2005-00238-11
001-100-2006-00139-47
001-100-2006-00455-93
001-100-2006-00504-70
001-100-2008-00264-71
001-100-2008-00406-66
001-100-2008-00410-45
001-100-2011-00202-95
001-100-2004-03019-41
001-100-2004-03378-94
001-100-2004-06385-08
001-100-2004-07816-15
001-100-2004-08891-11
001-100-2004-10017-74

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.

จํานวนเงิน
4,298.80
3,699.55
11,227.12
4,324.83
5,952.88
3,172.39
4,968.71
2,099.89
4,582.23
4,039.71
5,596.88
3,357.04
2,208.83
2,468.58
2,380.48
2,621.28
6,243.55
4,615.76
8,619.47
2,849.15
6,534.42
1,185.46
3,113.98
1,998.99
1,249.34
1,857.91
1,324.34
5,696.24
1,805.79
2,059.01
1,144.69
2,604.53
1,155.24

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ.หญิง นัฐฐา ฟ้ าคนอง
จ.ส.อ.หญิง ณัฐวรรณ ทิสว่าง
จ.ส.อ.หญิง ปริ ญณา ประเศรษฐสุต
จ.ส.อ.หญิง อรทัย หอมยามเย็น
จ.ส.อ.หญิง จารุ ณี ศรี วะสม
จ.ส.อ.หญิง อัจฉรา เชียมสุรินทร์
จ.ส.อ.หญิง พรปรี ยา ชูศรี
จ.ส.อ.หญิง นภัสรน์ ศรี นามบุรี
จ.ส.อ.หญิง ณัฏฐกัญน์ อิงควะระ
จ.ส.อ.หญิง พนิดา อินทองช่วย
จ.ส.ท. พิรัชย์ศกั ดิJ อรัญมิ#ง
จ.ส.ท.หญิง สิ รยา เกษมรัตน์
จ.ส.ท. ปั ญญา เพิ#มดี
จ.ส.ต.หญิง ภัทรานิษฐ์ นาคสุขกุลเศรษฐ์
จ.ส.ต.หญิง กมลทิพย์ กลับนวน
จ.ส.ต.หญิง สุรินทร์ พลการ
ส.อ.ฉัตรชัย วีระวงค์
ส.อ.หญิง เสาวภาคย์ กุลธรรมนิยม
ส.ท. เลิศชาญ ขมเล็ก
ส.ต.หญิง ชนกชนม์ วัดโส
ส.ต. ศตวรรษ ผะเดียงฉันท์
พ.ต. กษิดิศ ศรี ยะพันธ์
พ.ต. กษิติ ศรี ยะพันธ์
ส.ท. จักรพันธ์ ค้าข้าว
พ.ท.เกียรติภูมิ นะวะมวัฒน์
ส.อ. จีระพงษ์ เขียนเจริ ญ
พ.ต. เอิบ ราชชมภู
พ.ต. ธีรัชญ์ ตันอารี ย ์
ร.อ. สุจินต์ อินทรพิทกั ษ์
ร.ต. ทศวินท์ ริ นสิ นจ้อย
ร.ท. กัมปนาท บัวขาว
ร.ต. บุญส่ง ม่วงมณี
ร.ต. วุฒิพนธ์ โพธิJประสิ ทธิJ

001-100-2004-10644-72
001-100-2004-10733-82
001-100-2004-11701-71
001-100-2004-13175-87
001-100-2005-00737-55
001-100-2007-00037-18
001-100-2007-00338-98
001-100-2009-00453-78
001-100-2010-00415-36
001-100-2010-00416-15
001-100-2007-00164-57
001-100-2004-01293-47
001-100-2008-00397-21
001-100-2006-00504-34
001-100-2013-00029-69
001-100-2013-00277-91
001-100-2014-00731-42
001-100-2012-00652-60
001-100-2014-00488-18
001-100-2013-00526-45
001-100-2016-00102-75
001-100-2010-00154-16
001-100-2010-00164-60
001-100-2016-00608-09
001-100-2010-00036-60
001-100-2009-00033-63
001-100-2004-03534-85
001-100-2008-00023-10
001-100-2004-07173-37
001-100-2004-00216-29
001-100-2004-07981-83
001-100-2004-01518-32
001-100-2004-04673-53

กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
กง.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ทภ.1
ป.1 พัน.31 รอ.
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1

จํานวนเงิน
2,321.08
1,980.67
4,194.78
3,592.32
1,207.26
1,611.21
2,731.08
548.54
1,237.01
1,778.82
3,131.19
2,089.17
2,293.60
2,659.52
870.09
657.08
1,161.18
2,126.94
323.43
2,787.78
113.25
16,025.38
16,298.81
2,918.88
69,156.54
96,037.05
1,302.18
4,345.31
4,774.64
1,644.95
2,397.39
1,208.10
4,027.89

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
ร.ต. อภินนั ท์ สาระพิชญ์
จ.ส.อ. อาณัติ จรัสศรี
จ.ส.อ. วรานนท์ นาควิเชตร์
จ.ส.อ. สุเทพ แก้วคําเสนาะ
จ.ส.อ. นพดล วิลาศ
จ.ส.อ. มงคล สละทาน
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ดาวจันอัด
จ.ส.อ. ดํารงค์ศกั ดิJ อินเผือก
จ.ส.อ. สมบัติ พลนอก
จ.ส.อ. สุทธิพร อ่อนสี
จ.ส.อ. รัชนุพร โชติกลุ
จ.ส.อ. รัฐพลชัย วรพิมพ์รัตน์
ส.อ. ปิ ยะมินทร์ อาจกล้า
จ.ส.ต. ณัฐวัฒน์ สอาดดี
ร.อ. วันชอบ ตัIงศรี ไพร
ร.ต. ชัยณรงค์ คําผง
ร.ท. บุญเสริ ม ภาคอรรถ
ร.ท. พินิต เกตุเคน
ร.ท. ประเสริ ฐ เจตมาศ
ร.ท. อัมพัน อึIงบุญชู
ร.ต.อัคราชย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ร.ท. ธิติศกั ดิJ จํIาดา
ร.ต. ธงชัย แก้วทอง
ร.ต. วิษณุ โลเกต
ร.ต. ปราโมทย์ ผลาหาร
ร.ต. สมทรง หัดโท
ร.ต. ปราการ ปะเศษโฐ
ร.ต. สุรินทร์ สนามทอง
ร.ต. เอกชัย สิ ทธิวงษ์
ร.ท. ไพบูลย์ แสงสุริยา
ร.ต. อนันต์ สมพงษ์
จ.ส.อ. ภูชิต รุ่ งสุข
จ.ส.อ. โกศล บุญวิจิตร

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12683-51
001-100-2004-00216-65
001-100-2004-01026-32
001-100-2004-01759-57
001-100-2004-05375-82
001-100-2004-05801-31
001-100-2004-09306-46
001-100-2004-10096-51
001-100-2004-10789-98
001-100-2004-12898-68
001-100-2005-00179-53
001-100-2006-00247-76
001-100-2009-00290-33
001-100-2009-00409-75
001-100-2004-05498-60
001-100-2004-00821-89
001-100-2004-01109-32
001-100-2004-01197-39
001-100-2004-12216-60
001-100-2004-12941-89
001-100-2004-00216-56
001-100-2004-01109-23
001-100-2004-01507-72
001-100-2004-02064-97
001-100-2004-04362-74
001-100-2004-04765-37
001-100-2004-05400-36
001-100-2004-08494-50
001-100-2004-08997-74
001-100-2004-11261-61
001-100-2004-11325-88
001-100-2004-00255-37
001-100-2004-01107-92

ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7

จํานวนเงิน
1,079.69
5,158.56
20,785.61
1,430.82
3,497.41
4,481.42
1,204.10
3,423.71
2,192.80
4,567.80
3,080.72
4,224.69
2,969.02
1,911.37
17,731.98
4,438.65
6,029.73
2,061.96
1,657.11
42,796.77
5,978.20
1,337.91
2,236.96
4,118.46
5,437.93
5,468.15
1,314.77
2,455.10
8,120.52
3,073.14
11,046.61
3,129.72
9,588.28

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.อ. ชัยวัฒน์ เสามัน#
จ.ส.อ. ดนัย พุทธภิญโญ
จ.ส.อ. เดชา อินทร์เล็ก
จ.ส.อ. ถนัด ใสสดศรี
จ.ส.อ. ธวัชชัย เกียรติอมรเวช
จ.ส.อ. พงษ์กร กัลยา
จ.ส.อ. สุชิน สุริวงษ์
จ.ส.อ. อํานวย ม่านกลาง
จ.ส.อ. โอภาส โพธิพะนา
จ.ส.อ. ชะยันต์ ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. สุชาติ ไม้แก่นจันทร์
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ถมยางกูล
จ.ส.อ. คมสันต์ บัวทอง
จ.ส.อ. ชยพล ก้อนใส
จ.ส.อ. อนันต์ มณฑาทิพย์
จ.ส.อ.เทพรัตน์ วงศ์เทพ
จ.ส.อ. อาพร มาลาเล็ก
จ.ส.อ. ภูกฤษ นุชทรัพย์
จ.ส.อ. ประยูร เทพจันทร์
จ.ส.อ. ยุทธนา พูชิน
จ.ส.อ. สุภกั ต์ ศิริวฒั น์
จ.ส.อ. ชัยเวทย์ อาจหาญ
จ.ส.อ. สมหมาย เดชวิลยั
จ.ส.ท. สวัสดิJ ผ้างาม
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ มัง# มูล
จ.ส.อ. เชาว์ เนียมฉํ#า
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิJ นักพรานบุญ
จ.ส.อ. สุรศักดิJ แจ้งวิจารณ์
จ.ส.อ. สุชิน เมืองศรี
จ.ส.อ. ไพรัตน์ อินทร์สวาท
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ แสนติWบ
จ.ส.อ. บุญเทิม มาระทัด
จ.ส.อ. ประธาน ก้อนศิลา

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01108-17
001-100-2004-01108-44
001-100-2004-01108-53
001-100-2004-01108-71
001-100-2004-01109-14
001-100-2004-01109-69
001-100-2004-01111-62
001-100-2004-01112-05
001-100-2004-01112-14
001-100-2004-01238-57
001-100-2004-01547-96
001-100-2004-02163-88
001-100-2004-02235-28
001-100-2004-02394-86
001-100-2004-02532-00
001-100-2004-02613-24
001-100-2004-02784-49
001-100-2004-02896-03
001-100-2004-03005-44
001-100-2004-03184-82
001-100-2004-03617-49
001-100-2004-05083-31
001-100-2004-05399-88
001-100-2004-05400-18
001-100-2004-05400-27
001-100-2004-05400-45
001-100-2004-05400-90
001-100-2004-05431-12
001-100-2004-05443-97
001-100-2004-06374-57
001-100-2004-06862-31
001-100-2004-07160-73
001-100-2004-07227-37

ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7

จํานวนเงิน
1,088.76
2,305.30
3,829.72
4,163.83
6,902.78
2,197.68
3,565.66
4,934.07
8,710.38
3,710.52
21,962.24
5,395.43
4,581.45
5,189.18
7,505.79
1,776.55
2,642.10
4,312.25
3,368.29
1,331.61
1,776.10
1,937.72
3,433.91
1,996.56
4,042.87
3,956.32
1,886.77
2,632.01
2,653.52
1,012.82
5,340.25
3,024.06
3,783.68

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. ฉันท์ พูดจา
จ.ส.อ. สมยศ ดําเล็ก
จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ พิมพ์ทอง
จ.ส.อ. เอกชัย ศรี คุม้
จ.ส.อ. ธานินทร์ นาคประสาร
จ.ส.อ. ชีวานนท์ มากมูล
จ.ส.อ. เพิ#มศักดิJ คุชิตา
จ.ส.อ. สุเทพ กิจบุญศรี
จ.ส.อ. อภิชาติ สิ งห์ปี
จ.ส.อ. ปราโมทย์ วงศ์สุวฒั น์
จ.ส.อ. ศราวุธ ใสสะอาด
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิJ รุ่ งสันเทีWยะ
จ.ส.ท.ชัยณรงค์ จันทร์แจ้ง
จ.ส.อ. สาธิต แก้วใจรักษ์
จ.ส.ต. ศุภกฤต ศรี เมืองสุข
ส.อ. พิษณุ งามยิง#
จ.ส.ท. ภานุพงศ์ แสงอุทยั
ส.อ.ศุภชัย คงเดช
ส.อ.ธวัชชัย วงษ์ศิริวรรณ
ส.อ. พนัส ปั กษิณ
พ.ต. อุดม เทียมเท่าเกิด
ร.อ. บรรจง นิลขาว
ร.อ. รังสรร วิทยาธรลิขิต
ร.อ. กิตติพศ สงวนไว้
ร.อ. วิโรจน์ รอดวัด
ร.อ. สุดใจ ปลืIมพยัพ
ร.ท. ประทีป จันเศียร
ร.ท. กรรภิรมย์ สวดสม
ร.ท. รัฐกรณ์ เสื อคง
ร.ท. ประกาย หมกคล้าย
ร.ท. ธีระศักดิJ เดชมาก
ร.ท. วัลลภ สมร
ร.ท. วันลือ มงคล

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07234-35
001-100-2004-07478-06
001-100-2004-07794-16
001-100-2004-08011-68
001-100-2004-08141-08
001-100-2004-08162-94
001-100-2004-11452-09
001-100-2004-11520-78
001-100-2004-12005-79
001-100-2004-12553-66
001-100-2007-00141-03
001-100-2008-00243-94
001-100-2004-03932-61
001-100-2004-04969-66
001-100-2011-00297-64
001-100-2010-00078-97
001-100-2011-00479-55
001-100-2012-00031-72
001-100-2012-00309-09
001-100-2013-00351-07
001-100-2004-04772-08
001-100-2004-03196-30
001-100-2004-05618-26
001-100-2004-06039-00
001-100-2004-07222-87
001-100-2004-09136-30
001-100-2004-01838-68
001-100-2004-02298-78
001-100-2004-02381-95
001-100-2004-04308-18
001-100-2004-04704-72
001-100-2004-04770-04
001-100-2004-09133-20

ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1

จํานวนเงิน
1,873.76
1,245.45
988.66
1,038.13
2,153.58
5,938.21
2,927.59
4,207.33
1,421.85
4,029.14
1,970.84
4,347.47
1,071.04
4,973.24
1,096.37
972.27
1,286.09
1,086.20
797.43
178.96
6,694.78
3,718.50
3,516.93
12,253.05
6,281.39
3,781.35
3,810.06
4,542.88
1,267.59
3,599.51
7,198.83
1,987.59
3,652.13

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.ท. พงษ์ศกั ดิJ ภู่เจริ ญ
ร.ท. คณิ ต บรรหาร
ร.ต.ศิริชยั นาเครื อ
ร.ต. ธวัชชัย ไชโยราช
ร.ต. สมชาย ชูเลิศ
ร.ต. โกศิลป์ อัตโสภณวัฒนา
ร.ต. ประสงค์ ล้อมวงษ์
ร.ต. ประเสริ ฐ ศรี สอาด
ร.ท. วัชริ นทร์ คงสิ น
ร.ต. อนนท์ชสั อินทร
ร.ต.สมโภชน์ นามประสพ
ร.ต. รุ่ งชัย นิยะมะ
ร.ต. สุรพจน์ จําปานิล
ร.ต. บรรเจิด เตียวเย
ร.ต. ดําเนิน กิจเครื อ
ร.ต. กิตติศกั ดิJ สิ ทธิวงษ์
ร.ต.เกตุณรงค์ กลมทุกสิ# ง
ร.ต. สุรพล แถวอุทุม
ร.ต.ทรรศ์นนั ท์ จันทร์เทียน
ร.ต. สมชาย น่วมนุ่ม
ร.ต. ธวัช คําสุข
ร.ต. สุรชัย กาศเกษม
จ.ส.อ. วินยั สี สุกดี
จ.ส.อ. หนุ่ม เนียมสุคนธ์สกุล
จ.ส.อ. ขวัญชัย หอมจันทร์
จ.ส.อ.สุเทพ ชํานาญกิจ
จ.ส.อ. วิชิต นิ#มพานิช
จ.ส.อ.จิรศักดิJ สุกกลํ#า
จ.ส.อ.ประยูร ชิงชัย
จ.ส.อ. สุภาพ หลอดทองแดง
จ.ส.อ. ราชัน นิยะมะ
จ.ส.อ. พงค์ศกั ดิJ วุฒิวมิ ล
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ปานทอง

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10024-18
001-100-2004-11094-29
001-100-2004-00423-03
001-100-2004-00643-96
001-100-2004-01676-20
001-100-2004-01833-27
001-100-2004-02320-03
001-100-2004-02660-55
001-100-2004-02982-49
001-100-2004-03743-36
001-100-2004-06184-16
001-100-2004-06185-59
001-100-2004-07717-42
001-100-2004-08069-32
001-100-2004-08431-46
001-100-2004-09133-48
001-100-2004-09134-72
001-100-2004-11245-25
001-100-2004-11304-56
001-100-2004-12228-45
001-100-2004-12810-79
001-100-2006-00192-79
001-100-2004-00042-97
001-100-2004-00078-14
001-100-2004-00078-50
001-100-2004-00227-70
001-100-2004-00302-74
001-100-2004-00409-43
001-100-2004-00420-66
001-100-2004-00523-91
001-100-2004-00552-73
001-100-2004-00626-80
001-100-2004-00706-52

พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1

จํานวนเงิน
3,393.78
3,407.11
7,517.57
1,632.17
3,159.09
5,166.44
2,886.53
6,803.27
7,362.09
4,157.01
1,788.84
4,029.36
3,038.00
4,568.08
6,503.03
4,167.13
9,136.59
3,510.73
1,364.53
3,478.08
6,062.65
1,072.10
3,283.73
1,133.84
8,903.00
4,125.81
2,252.59
3,160.50
7,134.07
3,315.68
770.76
4,064.87
3,214.55

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. สันติ สนธิสวน
จ.ส.อ.มนตรี สื บสี มา
จ.ส.อ. สง่า ทองนาค
จ.ส.อ. อรรถพล สะอาดนัก
จ.ส.อ. กิตติกร แพงอุ่ม
จ.ส.อ.มโน รสจันทร์
จ.ส.อ. วินยั พวงบุบผา
จ.ส.อ. ภัควัฒน์ อินทแย้ม
จ.ส.อ.สัมพันธ์ เรื อนจันทร์
จ.ส.อ. ธีรยุทธ เทียมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สาธิต ทึกจีน
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิJ หนุนภักดี
จ.ส.อ.พชร ศรี นวล
จ.ส.อ. สุวชั ชัย สายสด
จ.ส.อ. สมควร ทวีมาก
จ.ส.อ. เด่นศักดิJ สุขสวัสดิJ
จ.ส.อ. สมัย กาฬภักดี
จ.ส.อ. พนม วิริยาศิษฐเลิศ
จ.ส.อ. เกษม ช้างน้อย
จ.ส.อ. วิลนั ตัIงอารมย์
จ.ส.อ. สําเริ ง ช้างเพชร
จ.ส.อ. ธวัชชัย มงคล
จ.ส.อ. พิพฒั พงศ์ สุวรรณภารต
จ.ส.อ. คมสัน ตันศิริ
จ.ส.อ.เจริ ญชัย บูรณะสัมฤทธิJ
จ.ส.อ. จิระเดช สนิทนาม
จ.ส.อ.วิโรจน์ ประภา
จ.ส.อ. วัลลภ ศรี สุข
จ.ส.อ. ธงชัย จุมพล
จ.ส.อ. สุชาติ ศรี แก้ว
จ.ส.อ. ศรวุฒิ มากมูล
จ.ส.อ. อดุลย์ ลินลา
จ.ส.อ. ชลิต ทองอินทร์

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00989-31
001-100-2004-01235-65
001-100-2004-01256-88
001-100-2004-01263-95
001-100-2004-01452-57
001-100-2004-01751-42
001-100-2004-01968-62
001-100-2004-02185-08
001-100-2004-02373-90
001-100-2004-02500-72
001-100-2004-02591-34
001-100-2004-02650-38
001-100-2004-02808-06
001-100-2004-03160-13
001-100-2004-03182-42
001-100-2004-03511-59
001-100-2004-03514-78
001-100-2004-03865-17
001-100-2004-04031-97
001-100-2004-04071-11
001-100-2004-04090-12
001-100-2004-04233-40
001-100-2004-04345-77
001-100-2004-04370-06
001-100-2004-04603-78
001-100-2004-04657-44
001-100-2004-04687-32
001-100-2004-05041-77
001-100-2004-05151-64
001-100-2004-05449-62
001-100-2004-05603-86
001-100-2004-06104-23
001-100-2004-06109-00

พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1

จํานวนเงิน
4,116.60
22,197.10
4,386.13
9,891.21
2,890.71
4,336.49
1,340.77
10,235.95
8,042.89
2,380.36
2,680.96
7,111.22
4,448.39
5,184.06
3,681.74
4,969.51
4,178.14
1,530.36
4,399.24
4,108.86
2,583.58
2,183.07
5,299.66
1,336.25
1,043.29
5,075.17
5,314.92
2,893.03
3,770.26
3,926.13
1,672.39
7,389.35
8,859.31

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. พิเนต พูลธนะ
จ.ส.อ. วิรัช อาจคงหาญ
จ.ส.อ. ศุภวัช คงเมือง
จ.ส.อ. วีระยุทธ์ กรรณแก้ว
จ.ส.อ. ทศพร แสงดิษฐ์
จ.ส.อ. ชาติชาย เงินจีน
จ.ส.อ. ภราดร พจน์กา้ นตรง
จ.ส.อ. วิสุทธิJ ลิIมละมัย
จ.ส.อ. สุริยนั บุญจันทร์
จ.ส.อ. จนัน สอนพ่วง
จ.ส.อ. นนทิภพ นิ#มนวล
จ.ส.อ. เบญจชัย ศรี ภูธร
จ.ส.อ.สมศักดิJ ปานสุวรรณ์
จ.ส.อ. อภิเชษ พุม่ ดอกไม้
จ.ส.อ. สามิตร ศรี เนียมช่วง
จ.ส.อ. ชินการย์ ชูศรี
จ.ส.อ. สมหมาย คนงาน
จ.ส.อ. กิติศกั ดิJ คงอิ#ม
จ.ส.อ. ทวี คําเชียง
จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์ แก้วสว่าง
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิJ ปานณรงค์
จ.ส.อ. จรู ญ ดิษฐ์ธวัช
จ.ส.อ.สิ ทธิพล กรมขุนทด
จ.ส.อ. วีรยุทธ ชื#นชูกลิ#น
จ.ส.อ. นริ ศ เกิดวิเชียร
จ.ส.อ. สราวุฒิ ทองคํา
จ.ส.อ.นําชัย ตาลประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วีระ รัตนเลขา
จ.ส.อ.ธีระ เถาประไพ
จ.ส.อ. สราวุธ พุม่ บุญทริ ก
จ.ส.อ. พรเทพ พุทธชนม์
จ.ส.อ.ศักดิJดา บุญช่วย
จ.ส.อ. พนมฤทธิJ บุญเกิด

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06247-72
001-100-2004-06689-07
001-100-2004-06729-91
001-100-2004-06984-94
001-100-2004-07182-93
001-100-2004-07239-67
001-100-2004-07489-02
001-100-2004-07608-25
001-100-2004-08036-89
001-100-2004-08600-19
001-100-2004-08718-20
001-100-2004-08871-31
001-100-2004-08938-95
001-100-2004-09131-71
001-100-2004-09132-05
001-100-2004-09132-32
001-100-2004-09133-02
001-100-2004-09133-11
001-100-2004-09133-66
001-100-2004-09133-75
001-100-2004-09133-93
001-100-2004-09134-09
001-100-2004-09134-36
001-100-2004-09329-81
001-100-2004-09393-28
001-100-2004-09582-17
001-100-2004-10205-39
001-100-2004-10260-65
001-100-2004-10416-02
001-100-2004-10557-66
001-100-2004-10842-54
001-100-2004-10875-89
001-100-2004-10918-83

พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1

จํานวนเงิน
7,414.14
1,839.79
1,866.18
13,338.27
3,121.65
2,140.17
3,327.61
2,390.41
3,907.55
2,491.24
2,798.11
3,883.72
3,275.92
4,299.28
805.43
3,959.95
4,369.35
6,355.62
3,263.26
6,348.35
4,136.28
1,441.09
1,553.69
7,428.28
3,794.00
3,183.62
2,689.97
1,590.41
2,530.05
7,124.57
7,728.79
6,117.46
1,863.97

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. พิเชษฐ์ ศรี หิรัญ
จ.ส.อ.สิ ริพาณิ ชพงศ์ พรมแตง
จ.ส.อ. คํารณ พุม่ ฉายา
จ.ส.อ. สุรศักดิJ สละทองอินทร์
จ.ส.อ. นิพิฐพนธ์ คุณประโยชน์
จ.ส.อ. วสันติJชยั ดาพา
จ.ส.อ. วิทยา ทรัพย์สมบูรณ์
จ.ส.อ. ธรรมนูญ ครุ ธไทย
จ.ส.อ. ณธีนนท์ จิตจวง
จ.ส.อ. เผดิมสิ ทธิJ ทองลิ#ม
จ.ส.อ. อุปถัมภ์ เนียมหอม
จ.ส.อ. อุดมศักดิJ สื บนิพนธ์
จ.ส.อ. ครรชิต สอนพ่วง
จ.ส.อ. ธเนศพล กระต่ายทอง
จ.ส.อ. มาโนช ยิมI แฉล้ม
จ.ส.อ. สมชาย เสาะแสวง
จ.ส.อ. สมชาย สุขเกษม
จ.ส.อ. คมกฤช ขําโพธิJ
จ.ส.อ. อํานาจ เทพารักษ์
จ.ส.อ. อนุวตั ร ปิ# นประยูร
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ วิชรัตน์
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ แย้มพงษ์
จ.ส.อ. ธวัชชัย หงษ์จงพาณิ ช
จ.ส.อ. สมชาย คนน้อย
จ.ส.อ. อดิศกั ดิJ สายสร้อย
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ สี ดา
จ.ส.อ. โชคชัย ประชุมแดง
จ.ส.อ. จักรกริ ช ลิมปิ ทีป
จ.ส.อ. คงกฤช ปานทิพย์
จ.ส.อ. ผดุงเกียรติ สิ ทธิมากานท์
จ.ส.ต. จีระเดชา นะรา
จ.ส.อ. วัชนันทน์ อินทร์จนั ทร์
จ.ส.อ. นฤภัทร์ สุวรรณคีรี

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10953-66
001-100-2004-10968-88
001-100-2004-11215-19
001-100-2004-11395-72
001-100-2004-11441-21
001-100-2004-11465-45
001-100-2004-11693-33
001-100-2004-11708-16
001-100-2004-11751-21
001-100-2004-11812-29
001-100-2004-11812-92
001-100-2004-11813-26
001-100-2004-11844-57
001-100-2004-11900-41
001-100-2004-12823-97
001-100-2004-13041-58
001-100-2005-00153-08
001-100-2005-00553-24
001-100-2005-00781-94
001-100-2006-00108-70
001-100-2006-00146-27
001-100-2006-00174-84
001-100-2006-00180-30
001-100-2006-00189-15
001-100-2006-00201-69
001-100-2006-00203-27
001-100-2006-00437-26
001-100-2006-00478-74
001-100-2007-00059-74
001-100-2007-00226-16
001-100-2008-00271-33
001-100-2008-00283-45
001-100-2008-00287-43

พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1

จํานวนเงิน
6,399.12
2,525.02
8,981.56
4,786.66
3,574.54
2,007.09
5,096.46
4,738.67
1,725.12
1,556.98
2,942.40
2,743.38
4,627.15
2,000.94
2,910.99
4,228.34
3,480.35
1,115.31
9,313.73
1,720.97
3,595.37
2,827.52
1,615.28
1,061.16
3,337.36
1,053.58
2,009.40
7,970.93
2,203.21
6,015.32
5,631.33
2,538.99
3,379.27

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.อ.โกมล พรมรักษ์
จ.ส.ท. ฐาปกรณ์ พานทอง
จ.ส.ท. โอภาส อิ#มสมบัติ
จ.ส.ท. นิพล ห้วยลําโก
จ.ส.อ. อภิรักษ์ ธรรมวิหาร
จ.ส.ท. วัชระ พงพันนา
จ.ส.ท. วีรชาติ มณี จนั ทร์
จ.ส.ท. ภาณุพงศ์ เจริ ญจิต
จ.ส.ท. นาสกร จันทร์เหลือง
จ.ส.ต. เอกรัฐ พุม่ ใจดี
จ.ส.ต. ณัฐพล อ่อนจ้อย
ส.อ. กฤษตฤณ ชโลธร
ส.อ. นฤนาท เสมสวัสดิJ
ส.อ. ณัฐพล ฤทธิJลI าํ
ส.อ. ธีรเดช พลอยขาว
ร.อ. กิตติเชษฐ์ พันธ์ใจธรรม
ร.อ.สรารัตน์ แพรขาว
ร.อ. ณรัชช์ สิ ริภูบาล
ร.ท. รังสรรค์ บุญสุภากุล
ร.ท. ธนาชัย จันทร์สุข
ร.ท. ภูมิพฒั น์ สาวะเนตร
ร.ท. ณัฏฐพล เอกตา
ร.ท. พชร ปล้องไหม
ร.ต. ชัย บุญจันทร์
ร.ต. ชริ นทร์ นิลกําแหง
ร.ต. วิโรจน์ จันทร์เพ็ง
ร.ต. วิวฒั น์ อินทรทอง
ร.ต. คูณสิ นธุ์ อาจหาญ
ร.ต. อิทธิพล สี มนั ตา
ร.ต. ละเอียด คงใจดี
ร.ต. อดุลย์ อัฏฎาลคุปต์
จ.ส.อ. หนุ่ม หอมสุวรรณ
ร.ต. ทวนชัย ขุนอินทร์

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00287-98
001-100-2010-00089-75
001-100-2004-12763-41
001-100-2005-00270-02
001-100-2007-00418-60
001-100-2008-00094-10
001-100-2009-00070-95
001-100-2010-00152-12
001-100-2007-00052-75
001-100-2009-00233-21
001-100-2011-00003-52
001-100-2014-00274-44
001-100-2014-00397-59
001-100-2014-00626-96
001-100-2013-00073-44
001-100-2004-00835-95
001-100-2004-08739-25
001-100-2010-00233-72
001-100-2004-02153-89
001-100-2004-02812-67
001-100-2004-11921-73
001-100-2004-11926-14
001-100-2004-11927-57
001-100-2004-00243-52
001-100-2004-01716-87
001-100-2004-02155-01
001-100-2004-02155-10
001-100-2004-02157-78
001-100-2004-02160-96
001-100-2004-04552-97
001-100-2004-05726-00
001-100-2004-06140-12
001-100-2004-06140-94

พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
3,184.89
1,329.05
3,375.55
5,824.40
1,132.44
871.18
1,406.66
3,256.05
4,073.37
2,388.63
937.97
1,033.69
1,858.86
918.05
523.32
10,658.68
5,683.92
571.49
21,605.79
30,195.44
4,449.30
5,347.81
3,494.63
3,882.05
5,259.46
7,518.18
12,314.88
4,249.56
5,312.01
2,653.58
3,100.24
4,141.93
4,116.96

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
ร.ต.เอกรัตน์ สี นาคล้วน
ร.ต. ชูศกั ดิJ แสงสุนีย ์
ร.ต. จตุรงค์ โพธิเลิศ
จ.ส.อ. ธนบดี พุกพัก
ร.ต. ชาติชาย ชิดพันธ์
ร.ต. ปราณี ต เอี#ยมพลอยศรี
ร.ต. มิ#งมิตร โสระมัด
จ.ส.อ.สมคิด สายสกล
จ.ส.อ. ธวัชชัย ระงับทุกข์
จ.ส.อ. เชิดชัย ชิดพันธุ์
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิJ จันทร์ฝอย
จ.ส.อ. วรพงศ์ สงเจริ ญ
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร บัวศรี
จ.ส.อ. ปรี ชา มีทองเจริ ญ
จ.ส.อ. วรพจน์ แก้วเพ็ชร
จ.ส.อ.วีระเพ็ญ คํามานพ
จ.ส.อ. ศุภกิจ หวัน# ท๊อก
จ.ส.อ. กัมปนาท เอี#ยมขํา
จ.ส.อ. สมชัย ดวงแก้ว
จ.ส.อ. กฤตชัย มะลาศรี
จ.ส.อ. สมชาย วชิรวรรณาภาส
จ.ส.อ. สมพร นุย้ บ้านด่าน
จ.ส.อ. สวนทอง บุตรศรี รักษ์
จ.ส.อ. สัจจะ คล้ายปลืIมรักษ์
จ.ส.อ. สุพจน์ กิจช่วย
จ.ส.อ.สุรชาติ จําปาทอง
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิJ นุ่นมัน
จ.ส.อ. สุริยน คําก้อน
จ.ส.อ. แสวง กองแก้ว
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ เอืIอราษฎร์
จ.ส.อ. อมร จันทร์ศรี
จ.ส.อ. อมรศักดิJ ชาตะวัฒนวิบูลย์
จ.ส.อ. อรรถพร เอี#ยมอํานวย

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07096-48
001-100-2004-08034-30
001-100-2004-10343-47
001-100-2004-10454-68
001-100-2004-11923-13
001-100-2004-11926-96
001-100-2004-11928-63
001-100-2004-00033-04
001-100-2004-00086-55
001-100-2004-00221-05
001-100-2004-00897-66
001-100-2004-01357-82
001-100-2004-01695-12
001-100-2004-02092-54
001-100-2004-02154-22
001-100-2004-02155-29
001-100-2004-02155-47
001-100-2004-02155-56
001-100-2004-02156-08
001-100-2004-02156-26
001-100-2004-02156-35
001-100-2004-02156-71
001-100-2004-02157-14
001-100-2004-02157-32
001-100-2004-02158-57
001-100-2004-02158-75
001-100-2004-02158-93
001-100-2004-02159-09
001-100-2004-02159-27
001-100-2004-02160-05
001-100-2004-02160-14
001-100-2004-02160-32
001-100-2004-02160-41

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
10,979.10
1,952.45
12,269.34
15,393.85
25,335.47
9,059.92
11,725.65
3,502.07
12,889.76
7,722.02
3,117.93
1,522.94
3,346.88
5,525.04
3,470.59
7,008.59
4,290.20
3,442.92
15,951.24
5,212.61
3,298.05
2,119.95
4,085.88
6,352.35
1,709.63
5,208.62
2,279.12
5,448.44
4,039.70
13,113.69
1,383.39
4,375.87
24,064.99

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. เอกจิตต์ เรื องประทีป
จ.ส.อ. นิวตั ิ ลาญาติ
จ.ส.อ. ณรงค์ เกตุศรี
จ.ส.อ. เกษมทัศ ทองผา
จ.ส.อ. ถวิล สําราญดี
จ.ส.อ. เนิน คลองงาม
จ.ส.อ. อํานาจ อยูภ่ ิรมย์
จ.ส.อ. มัน# ศิล แตงริ ด
จ.ส.อ.ภาณุ เชาวเหม
จ.ส.อ. เทพนริ ทร์ คุม้ ภัย
จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ก้อนทอง
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ ดาวเรื อง
จ.ส.อ. มานะ กลิ#นบานชื#น
จ.ส.อ. เกษมศรี นาฉลอง
จ.ส.อ. อัจฉริ ยะ พรมสิ งห์
จ.ส.อ.วศิน เรื องศรี
จ.ส.อ.ประสพสุข เรื องนนท์
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิJ ตะกรุ ดโฉม
จ.ส.อ. ภูมิภทั ร โชติกลุ
จ.ส.อ.ชํานาญ ถิ#นตําบล
จ.ส.อ. เกล้า อินแพง
จ.ส.อ. อภิชาติ เลขยันต์(ต.)
จ.ส.อ. สุชาติ ศรี เมือง
จ.ส.อ. วรุ ท นิระปะกะ
จ.ส.อ. ณัฐพล อิสรานนท์
จ.ส.อ. ปั ญญา ไชยเสริ ฐ
จ.ส.อ. ธนพงศ์ นุ่มอ่วม
จ.ส.อ.ประสพชัย โตสมบัติ
จ.ส.อ.จักรพงษ์ วุฒิไกรรณกร
จ.ส.อ. ธานี โยธาภักดิJ
จ.ส.อ. ประกาศิต ชัง# ดวงจิตร์
จ.ส.อ. ศุภธา ปุนบุดดา
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร นาคกลัน#

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02161-20
001-100-2004-02267-47
001-100-2004-02354-44
001-100-2004-02991-41
001-100-2004-03252-88
001-100-2004-04052-92
001-100-2004-04099-33
001-100-2004-04452-09
001-100-2004-04925-53
001-100-2004-05675-92
001-100-2004-05700-55
001-100-2004-05900-95
001-100-2004-05993-51
001-100-2004-06065-81
001-100-2004-06140-03
001-100-2004-06140-49
001-100-2004-06140-58
001-100-2004-06140-85
001-100-2004-06141-00
001-100-2004-06850-29
001-100-2004-06940-18
001-100-2004-07204-01
001-100-2004-07374-29
001-100-2004-07635-21
001-100-2004-07719-55
001-100-2004-08483-09
001-100-2004-08874-32
001-100-2004-08924-43
001-100-2004-09240-07
001-100-2004-09915-04
001-100-2004-10703-76
001-100-2004-10968-42
001-100-2004-11157-12

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
1,161.29
3,908.74
1,991.31
4,636.95
1,572.71
3,158.79
3,472.90
8,702.11
1,595.21
492.03
926.71
1,260.52
19,843.17
4,874.61
2,771.07
2,058.56
4,187.97
4,727.64
1,144.27
9,851.48
9,746.15
4,829.70
3,192.97
3,727.28
2,448.49
3,345.95
16,901.69
1,905.51
3,601.79
3,581.62
5,675.52
2,413.78
6,955.04

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.โกสิ นทร์ จันทเลิศ
จ.ส.อ. บุญชาย กลัดเรื อง
จ.ส.อ. แม็ก พลเยีย# ม
จ.ส.อ.ดําเนิน หน่อคําหล้า
จ.ส.อ. สุทธินนั ท์ สุขสวัสดิJ
จ.ส.อ. ไสว พึ#งโพธิJ
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิJ ก้อนทรัพย์
จ.ส.อ. โกวิทย์ โพธิJงาม
จ.ส.อ. คงศักดิJ ฉิ มบรรเทิง
จ.ส.อ.ฉัตรชัย สมสุขเจริ ญ
จ.ส.อ. ชาตรี ใหม่เอี#ยม
จ.ส.อ. ณัฏฐกิตติJ ปลืIมพันธุ์
จ.ส.อ. ไชยา ดวงใจ
จ.ส.อ. แดนชัย สุทธิพนั ธ์ตระกูล
จ.ส.อ. ธีรพล จันทบูรณ์
จ.ส.อ. บพิตร เวินสันเทียะ
จ.ส.อ. บริ รักษ์ มีคช
จ.ส.อ. บุญยิง# จ่าหนองหว้า
จ.ส.อ. ประภาส อิ#มในสุข
จ.ส.อ. ปั ญจะ เปี ยน่วม
จ.ส.อ. ปิ ยพล วรผล
จ.ส.อ. พรรัตน์ คงเนียม
จ.ส.อ. พีรศักดิJ พันธ์ศรี
จ.ส.อ.ศุภโชติ งอกสี
จ.ส.อ. ภูธร กังวาลย์
จ.ส.อ. มนตรี ชูรัตน์
จ.ส.อ. ณฐกร เสี ยงเลิศ
จ.ส.อ. ประหยัด วันนู
จ.ส.อ. เฉลิมพล ครุ สาตะ
จ.ส.อ. พร้อมพงษ์ คําน้อย
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ปิ ติรัตน์ ฐิตะปั ญญา
จ.ส.อ. ณัฐติกรณ์ จันทถิระ

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11396-42
001-100-2004-11740-52
001-100-2004-11767-86
001-100-2004-11825-56
001-100-2004-11893-46
001-100-2004-11893-55
001-100-2004-11921-91
001-100-2004-11922-07
001-100-2004-11922-16
001-100-2004-11922-52
001-100-2004-11923-04
001-100-2004-11923-31
001-100-2004-11923-68
001-100-2004-11923-95
001-100-2004-11924-65
001-100-2004-11925-44
001-100-2004-11925-53
001-100-2004-11925-80
001-100-2004-11926-41
001-100-2004-11927-20
001-100-2004-11927-39
001-100-2004-11927-66
001-100-2004-11927-84
001-100-2004-11928-18
001-100-2004-11928-27
001-100-2004-11928-36
001-100-2004-12095-61
001-100-2004-12654-33
001-100-2004-12746-08
001-100-2004-13027-52
001-100-2004-13174-26
001-100-2005-00190-94
001-100-2005-00751-33

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
1,602.28
1,566.10
1,537.51
594.64
1,791.01
2,987.69
976.52
509.42
6,017.31
6,757.51
4,174.84
2,608.46
1,841.24
1,956.33
2,406.80
4,118.35
14,173.11
3,122.37
3,640.11
6,591.88
2,063.85
5,895.79
3,356.41
3,117.74
4,572.06
17,593.74
1,793.48
3,121.77
851.06
2,396.21
2,287.98
969.98
817.40

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
จ.ส.อ. ชัชพิมุข แทนบุญ
จ.ส.อ.สุริโย รัตนา
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิJ พรมสี ขาว
จ.ส.อ.ธีรพงษ์ ศรี จนั ทวงษ์
จ.ส.อ.ธนวัฒน์ สายนาค
จ.ส.อ. พลภัทร สุวรรณโสภา
จ.ส.อ. บุญช่วย เสี ยงเย็น
จ.ส.อ. บัญชา อาจญาทา
จ.ส.อ. จักรพงษ์ พึ#งน้อย
จ.ส.อ. สุริยพงษ์ ธิวะโต
จ.ส.อ. ธัชกร มหัทธนขจร
จ.ส.อ.ชนุตร์ อุ่นอบ
จ.ส.อ.เอกราช พานแก้ว
จ.ส.อ. สมคิด ครุ ฑกาง
จ.ส.อ. ทศพล อ้นประดิษฐ์
จ.ส.อ. อัฐพงษ์ ยิง# ชอบ
จ.ส.อ. อุเทน ระดมสุข
จ.ส.อ. ตะวัน โตแสง
จ.ส.อ. อรรถชัย อยูเ่ ย็น
จ.ส.อ. ธีรวุฒิ ถิตย์เลขา
จ.ส.ท. สมพงษ์ ศรี หนองหว้า
จ.ส.ท. ชัยพันธ์ ชิดพันธ์
จ.ส.ท. ปฐมพงศ์ ทานคํา
จ.ส.ท. ธํารง เลิศนิรันดร
จ.ส.ท.นิติธร ตรุ ษไทย
จ.ส.ท.จิรวัฒน์ พระสุนิน
จ.ส.ท. อภิรักษ์ กลมเกลีIยง
จ.ส.ท. ธนาชัย ทองหอม
จ.ส.ต. อัครวุฒิ สิ ทธิกรไชย
จ.ส.อ. บุญโฮม หงษ์อ่อน
จ.ส.ต.ชรัณ สุขเสมอ
จ.ส.ต.วิชาญ วงษ์เพ็ชรเขียว
จ.ส.ต. พีรพัฒน์ พรหมมณี

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00752-21
001-100-2005-00802-32
001-100-2006-00273-48
001-100-2006-00279-04
001-100-2006-00279-68
001-100-2007-00236-51
001-100-2007-00237-12
001-100-2007-00237-49
001-100-2007-00237-58
001-100-2007-00239-61
001-100-2007-00246-69
001-100-2007-00248-18
001-100-2007-00251-36
001-100-2007-00317-57
001-100-2008-00344-16
001-100-2009-00111-77
001-100-2009-00113-17
001-100-2009-00304-37
001-100-2010-00391-15
001-100-2011-00085-94
001-100-2004-10104-35
001-100-2008-00343-91
001-100-2008-00369-82
001-100-2009-00304-00
001-100-2010-00136-03
001-100-2010-00136-12
001-100-2010-00136-21
001-100-2010-00390-63
001-100-2012-00113-20
001-100-2004-11926-23
001-100-2007-00237-03
001-100-2010-00391-42
001-100-2010-00391-60

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
834.31
3,994.63
1,277.64
5,596.37
1,189.53
5,329.51
1,962.99
872.63
648.52
1,472.86
2,522.35
3,672.26
1,946.09
1,763.45
1,528.54
1,860.41
1,986.83
1,180.59
2,440.20
2,189.41
1,424.12
942.64
1,940.76
2,710.91
1,403.72
3,965.04
3,039.82
2,102.00
2,066.56
848.53
1,411.87
1,164.76
959.78

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.เจนรบ ผลจันทร์
ส.อ.ศิวกร ปานดํา
ส.อ. ณัฐพงษ์ ยะวังพล
ส.อ. สมชาย รัตนศรี
ส.อ.สรายุทธ จุลเจริ ญดุลย์
ส.อ. อาณัติ ไม้ทอง
ส.อ. ดํารงค์เกียรติ รัตนะ
ส.อ. อภินนั ท์ ศิริรัตน์
ส.อ. สมรักษ์ ธรรมจิตร
ส.อ.ปิ ยะ กมลศิลป์
ส.อ. เชาว์วฒั น์ สุพฒั นากร
ส.อ.ปฐมพงศ์ งานไว
ส.อ. เกรี ยงศักดิJ ผดุงจันทร์
ส.อ. พชรพล ชัยเชืIอ
ส.ท. พงษกร ปรางค์แก้ว
ส.อ. กัมพล เด่นนะหลี
ส.อ. พิสิทธิJ อยูอ่ า้ ง
ส.ท. พลวัฒน์ บุบผา
ส.ท. กิตติชยั จินดาสมุทร
ร.อ. ละออง ภู่เสวก
ร.อ. ณรงค์ชยั แตงอ่อน
ร.อ. ประสิ ทธิJ ศรี วลิ าศ
ร.ท. ประพาศ มีหวัง
ร.ท. บุญเลี#ยม กรุ ดนาค
ร.ต. พงศ์ธร ช้างนะ
ร.ท. สมพร มีศกั ดิJ
ร.ต. อธิวฒั น์ โฉมบุญมี
ร.ต. นภสิ นธุ์ ทับล้อม
ร.ต. มานะ กุลชา
ร.ต. อนาวิล ไชยคํามี
ร.ต. นิรันดร์ สุกกลํ#า
ร.ต. อําพร เสี ยงลํIา
ร.ต. สมศักดิJ กลิ#นอ่อน

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00232-53
001-100-2011-00415-62
001-100-2012-00345-89
001-100-2013-00128-69
001-100-2013-00189-24
001-100-2013-00562-61
001-100-2013-00589-13
001-100-2013-00589-40
001-100-2014-00189-50
001-100-2014-00189-78
001-100-2014-00190-38
001-100-2014-00623-95
001-100-2015-00276-10
001-100-2016-00168-71
001-100-2016-00216-88
001-100-2016-00217-12
001-100-2016-00362-19
001-100-2014-00625-17
001-100-2016-00026-65
001-100-2004-08502-25
001-100-2004-11501-22
001-100-2012-00262-89
001-100-2004-06405-85
001-100-2004-08167-71
001-100-2004-12141-10
001-100-2004-12568-33
001-100-2004-01316-98
001-100-2004-01556-25
001-100-2004-03584-71
001-100-2004-04219-44
001-100-2004-06698-90
001-100-2004-07027-42
001-100-2004-08574-13

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
525.58
2,194.28
2,031.81
1,047.75
1,761.73
859.33
2,023.62
1,178.55
780.93
679.30
780.93
796.68
432.04
982.09
106.78
390.73
547.98
766.92
279.12
22,037.89
7,831.90
2,185.25
5,673.22
10,993.58
20,443.01
5,213.38
6,040.15
6,538.14
6,193.21
5,592.84
4,761.04
10,710.59
5,415.91

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. ประกิต ซ้อนสําเภา
ร.ต. กวีพงศ์ บุญเกิด
ร.ต. นิรันดร์ วรรณโสธร
จ.ส.อ. สมภพ สมัครเขตรการ
จ.ส.อ.พอเจตน์ หอมกลิ#น
ร.ต. นพพร ทับศรี
จ.ส.อ. โชคชริ นทร์ สิ ทธิชยั
จ.ส.อ. นิรุต หอมตลบ
จ.ส.อ. ธรรม นุชประคอง
จ.ส.ต. ภูมิสิทธิJ เหมือนพิมพ์
ร.ต. มาโนช บุญทรัพย์
จ.ส.อ. วัชระ เทศเพราะ
จ.ส.อ. ปฏิพทั ธ์ มาฆะลักษณ์
จ.ส.อ. พรชัย พันธ์นอ้ ย
จ.ส.อ.อุดมศักดิJ ประภาจิตร์
จ.ส.อ. จรัส เนียมหอม
จ.ส.อ. เผด็จ เดชนู
จ.ส.อ. พิรุณ สุขทวี
จ.ส.อ. ทศพล ทองแต้ม
จ.ส.อ. ถาวร ขันคํานันต๊ะ
จ.ส.อ. จิรกร เถื#อนประยูร
จ.ส.อ. สมชาย บัวคลี#
จ.ส.อ.ชัยณรงค์ คลํIาพงษ์
ร.ต. ชัยณรงค์ วงศ์โสภา
จ.ส.อ. กิตติธชั รื# นเริ ง
จ.ส.อ. สันติ คะนะมะ
จ.ส.อ. ผจญ มัน# เหมาะ
จ.ส.อ. สุภาพ พ่วงทอง
จ.ส.อ. ธนะภาคย์ ไชยวงศ์
จ.ส.อ. คฑาวุธ วงศาโรจน์
จ.ส.อ. อวยชัย คงธนเกียรติJ
จ.ส.อ. อากร ขันธ์แก้ว
จ.ส.อ. สมโชค แตงอ่อน

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09400-50
001-100-2004-12554-45
001-100-2004-12776-05
001-100-2004-00070-63
001-100-2004-01237-23
001-100-2004-01309-63
001-100-2004-01764-79
001-100-2004-01963-85
001-100-2004-02162-09
001-100-2004-02421-52
001-100-2004-02875-26
001-100-2004-02875-62
001-100-2004-02944-65
001-100-2004-03919-62
001-100-2004-04224-75
001-100-2004-04493-66
001-100-2004-04691-66
001-100-2004-05122-64
001-100-2004-05875-78
001-100-2004-06405-12
001-100-2004-06405-49
001-100-2004-06406-19
001-100-2004-06406-64
001-100-2004-06651-31
001-100-2004-07437-12
001-100-2004-08142-23
001-100-2004-08573-34
001-100-2004-08573-52
001-100-2004-08573-89
001-100-2004-08825-34
001-100-2004-08827-38
001-100-2004-09058-99
001-100-2004-09149-12

ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
3,300.02
3,949.20
6,219.55
2,272.89
3,334.00
3,086.00
3,941.60
3,973.82
2,554.97
3,561.65
2,752.69
8,751.60
15,014.90
11,906.80
4,888.70
3,049.99
2,603.86
1,480.69
2,539.64
5,308.90
3,710.00
3,504.92
4,095.69
11,410.69
16,328.41
3,906.81
2,356.78
4,519.86
3,245.94
1,015.14
10,043.53
9,108.21
4,852.60

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. อําพร มากปลัง#
จ.ส.อ. วชิระ ตรี ปราการ
ร.ต. อนุชิต สุขศิริ
จ.ส.อ. ชาญชัย ท้วมอ้น
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ นาคโต
จ.ส.อ. สมชาย กลิ#นสน
จ.ส.อ. นิยม อรเพ็ชร์
จ.ส.อ. สุนทร ลาภหลาย
จ.ส.อ. สําราญ หอมสุด
จ.ส.อ. นิรันด์ สัพโส
จ.ส.อ. พงศ์สนั ต์ กุ่ยฮวยเตี#ย
จ.ส.อ. ชาตรี ช่วยเชืIอ
จ.ส.อ. มาโนช กลัIนกลืน
จ.ส.อ. จารุ เดช ลอยมา
จ.ส.อ. บรรพต ทองประสงค์
จ.ส.อ.วิทยา เทพพิทกั ษ์
จ.ส.อ. ธีระพันธ์ จิรวิวฒั น์ภทั ร
จ.ส.อ. วีรยุทธ์ แสนสวัสดิJ
จ.ส.อ. ประพันธ์ กิจเกตุ
จ.ส.อ. ธวัชชัย มณี วงษ์
จ.ส.อ. สํารวม ทวีสวัสดิJ
จ.ส.อ. อนากร กลมสิ ริทรัพย์
จ.ส.อ. สุรศักดิJ พันธ์พลู
จ.ส.อ. จักรกฤษ ฤทธิชยั
ร.ต. ชนะศักดิJ ผลกฐิน
จ.ส.อ. นวธน โพธิJไชยรัตน์
จ.ส.อ. เชาวฤทธิJ แก้วชิงดวง
จ.ส.ต. ปิ ติพงษ์ นิ#มน้อย
จ.ส.อ. สันธิชา วะชังเงิน
จ.ส.ท. เทิดศักดิJ เอี#ยมอาษา
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ยอดพราหมณ์
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สุทธิวงษ์
จ.ส.อ. นฤพนธ์ พานแก้ว

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09208-07
001-100-2004-09477-34
001-100-2004-09529-12
001-100-2004-10027-46
001-100-2004-10030-55
001-100-2004-10456-17
001-100-2004-10943-21
001-100-2004-11354-15
001-100-2004-11394-93
001-100-2004-11679-82
001-100-2004-12099-78
001-100-2004-12140-68
001-100-2004-12140-95
001-100-2004-12141-47
001-100-2004-12195-40
001-100-2004-12235-16
001-100-2004-12554-54
001-100-2004-12554-63
001-100-2004-12554-72
001-100-2004-13207-30
001-100-2006-00099-53
001-100-2006-00099-71
001-100-2006-00106-94
001-100-2006-00113-56
001-100-2006-00116-57
001-100-2006-00120-45
001-100-2006-00170-68
001-100-2006-00453-99
001-100-2006-00454-05
001-100-2007-00423-64
001-100-2008-00385-28
001-100-2008-00385-37
001-100-2008-00385-46

ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
5,196.15
1,152.08
2,589.29
10,210.64
1,692.95
4,529.05
4,532.11
10,405.02
6,323.45
1,385.45
12,362.15
10,302.11
1,071.56
2,734.65
2,752.47
4,735.90
7,176.01
5,836.86
6,842.81
2,676.07
3,407.93
2,659.22
3,216.90
3,490.73
4,406.86
1,604.75
1,723.20
2,626.10
1,364.64
1,409.61
3,118.84
1,274.45
3,840.30

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
จ.ส.อ. ฉัตรกําพล ครึ กครืI น
จ.ส.อ. สมประสงค์ กลิ#นจันทร์
จ.ส.อ. ดิษฐพล จันทคาธ
จ.ส.ต. ยืนยง เฟื# องแก้ว
ส.อ. สุรเดช สังเอม
จ.ส.ต. นิรุตติJ กาดเส็น
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิJ รุ ณสา
จ.ส.อ. วรรณชัย กล่อมรักษ์
จ.ส.อ. ฉัตรชัย วงศ์โนด
จ.ส.อ. วัชรากร อ่อนละมัย
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ศรี ชาดา
จ.ส.อ. วชิระ นาคอ่อน
จ.ส.อ. พงษ์พฒั น์ ฤทธิยา
จ.ส.ท. รชต อัครเอกฒาลิน
ร.ต. บุญเลิศ จงเจริ ญ
จ.ส.ท. กฤษดา นาคขํา
จ.ส.อ. กิตติชยั นิยมธรรม
จ.ส.ท. สิ ทธิโชค ตัณฑวงศ์
จ.ส.ท. สาธิต คุม้ กระ
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ทองแทน
จ.ส.ต. มานิตย์ แก้วเสี ยง
จ.ส.ต. ธงชัย ม่วงกําพันธ์
จ.ส.ต. สิ ทธิพงษ์ บริ รักษ์
จ.ส.ต. วีระพงษ์ พลอยไทย
จ.ส.ต. ธีรวัฒน์ เยือ# ใย
จ.ส.ต. จักรพงศ์ เทียนไชย
ร.ต. อํานาจ โสมิ
จ.ส.ท. เฉลิมชัย นครไพร
ส.อ. พรเทพ ดาวเรื อง
ส.อ. คณาพจน์ บัวชู
ส.อ. ทรงพล จิตตวิสุทธิกลุ
ส.อ. พงษ์นริ นทร์ หงษ์ทอง
ส.อ. ประเสริ ฐ เรี ยนรู ้

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00385-55
001-100-2008-00385-73
001-100-2008-00385-91
001-100-2009-00032-02
001-100-2009-00444-49
001-100-2009-00444-76
001-100-2009-00444-94
001-100-2009-00445-00
001-100-2010-00379-22
001-100-2011-00000-15
001-100-2011-00000-24
001-100-2011-00000-33
001-100-2011-00000-51
001-100-2007-00444-41
001-100-2008-00385-64
001-100-2009-00444-85
001-100-2009-00445-19
001-100-2010-00379-40
001-100-2010-00380-28
001-100-2011-00000-42
001-100-2007-00088-74
001-100-2010-00379-77
001-100-2011-00115-70
001-100-2011-00115-98
001-100-2011-00116-59
001-100-2014-00355-95
001-100-2004-01898-17
001-100-2009-00445-28
001-100-2012-00048-16
001-100-2012-00048-52
001-100-2012-00048-89
001-100-2012-00167-96
001-100-2014-00355-13

ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
1,478.74
3,309.81
4,167.49
1,234.83
1,854.91
3,678.37
2,648.25
399.52
1,381.13
2,482.38
2,201.04
1,979.77
761.24
365.41
3,708.67
4,619.19
1,486.49
2,844.88
618.99
1,789.21
1,532.39
788.13
4,557.66
444.62
1,685.67
1,894.03
2,356.49
1,841.12
1,744.62
1,744.62
5,150.52
501.61
630.73

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
ส.อ. งามพงศ์ ชื#นนคร
ส.อ. ภูมิพฒั น์ นาคปานเอี#ยม
ส.อ. พชรพล จาดเกิด
ส.อ. มานะ จันทร์แสง
ส.อ. วิทยา สงวนศิลป์
ส.อ. ประวิทย์ ศรี ดาํ
ส.อ. ธีรยุทธ อินทร์สุวรรณ์
ส.อ. จิราวัฒน์ กล่อมเกลีIยง
ส.อ. อาลี เพชรเนียม
ส.อ. ลภิกร เกิดด้วยทอง
ส.อ. มารุ ต ดรวิชา
ส.อ. ชิษณุพงศ์ จันทระ
ส.อ. อนุพนั ธ์ แสงหิ รัญ
ส.อ. จินดาพล ฮามสัมพันธ์
ส.อ. ณัฐวุฒิ เพชรเสน
ส.ท. วุฒิชยั ทองหัตถา
ส.อ. กิตติศกั ดิJ จันทร์ประอบ
ส.อ. นคริ นทร์ ทองแกมแก้ว
ส.อ. ยุทธหัตถ์ เสนพริ ก
ส.อ. รัชพล จุย้ ทอง
ส.อ. ปิ ยนัฐ สมนึก
ส.อ. ประทาน คํารักษ์
ส.อ. สารัช แสร์กาํ ปั ง
ส.อ. โอภาส แก้วเอก
ส.อ. ตันติกร ปุยรักษา
ส.อ. ณัฐพล สี หานาริ นทร์
ส.อ. กําพล วิจิตต์
พ.ต. พิทยา โตบุญ
ร.อ. อนุกลู วงษ์แม่นอ้ ย
ร.ท. กําธร ด่อนสิ งหะ
ร.ท. ทองด้วง ผูกมิตร
ร.ท. ศักดิJชยั มีปัดมา
ร.ท. อ๊อต วงศ์ผาง

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00355-77
001-100-2014-00356-56
001-100-2014-00356-74
001-100-2015-00214-76
001-100-2015-00568-98
001-100-2015-00569-13
001-100-2015-00569-22
001-100-2015-00569-40
001-100-2015-00569-95
001-100-2015-00570-00
001-100-2015-00570-19
001-100-2015-00570-46
001-100-2015-00570-55
001-100-2015-00570-82
001-100-2015-00571-16
001-100-2015-00571-43
001-100-2015-00571-52
001-100-2015-00573-01
001-100-2015-00573-83
001-100-2015-00573-92
001-100-2015-00574-08
001-100-2015-00574-17
001-100-2015-00574-26
001-100-2015-00574-62
001-100-2015-00574-71
001-100-2015-00575-50
001-100-2017-00491-24
001-100-2004-07427-86
001-100-2004-08282-71
001-100-2004-01814-62
001-100-2004-02136-46
001-100-2004-09481-40
001-100-2004-11413-73

ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1

จํานวนเงิน
314.06
1,049.08
996.67
400.28
507.40
1,021.77
1,517.71
507.40
722.00
223.46
396.87
1,187.46
1,940.14
396.87
1,005.96
1,402.06
365.43
311.86
1,005.96
1,419.51
396.87
201.35
722.00
1,331.08
832.52
722.00
21.81
10,378.05
20,258.63
6,328.40
5,425.11
6,664.96
14,799.75

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
ร.ต. พิศิลป์ จารัตน์
ร.ต.ดิสทัต นิลสวัสดิJ
ร.ต. สมคิด คามีศกั ดิJ
ร.ต. เข็มน้อย สวัสดี
ร.ต. ธีระศักดิJ รุ จิสนธิ
ร.ต. สุวรรณ์ สาทอง
ร.ต. สมวย เดชช่วง
ร.ต. ประภาสกร สุขอยู่
ร.ท. จรงค์ฤทธิJ โนรี
ร.ต. อํานาจ รอตเสี ยงลํIา
ร.ต.ณัฐธนยศ ต่างใจ
จ.ส.อ. ประสาน วงค์คาํ ภู
จ.ส.อ. อดิศกั ดิJ ปั ญญะบูรณ์
จ.ส.อ. สงกรานต์ กันจิตร
จ.ส.อ. พัฒนชัย ยิมI เจริ ญ
ร.ต. จํานงค์ ศักดา
จ.ส.อ. สมพงษ์ น้อยศรี
จ.ส.อ. พูนศักดิJ พละศรี
จ.ส.อ. ศรี โพธิJทอง แก้วน้อย
ร.ต. ทวีศกั ดิJ นิลประดับ
ร.ต. คงกฤษ ชนะนิมิตร
จ.ส.อ. อุดม คํานวน
จ.ส.อ. ชานนท์ สุขเจริ ญ
จ.ส.อ. มาโนช รายรัศมี
จ.ส.อ. มานพ วงษ์กระแสร์
ร.ต. จีระศักดิJ ฉวีวงษ์
จ.ส.อ. เกริ กเกียรติ อัครโยธิน
จ.ส.อ. สมชาติ อินทศร
จ.ส.อ. ธัญวิสิฏฐ์ มีศรี
จ.ส.อ. ดิษฐพงษ์ นันทะผา
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ พันธ์ณวงศ์
จ.ส.อ. จรัญ สุพล
ร.ต. ทัศน์พล อินธารากูล

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00396-64
001-100-2004-01551-02
001-100-2004-02607-23
001-100-2004-03181-36
001-100-2004-05357-60
001-100-2004-07971-48
001-100-2004-08019-73
001-100-2004-08508-54
001-100-2004-09345-09
001-100-2004-10156-70
001-100-2006-00116-02
001-100-2004-00092-10
001-100-2004-00823-38
001-100-2004-02134-51
001-100-2004-02215-20
001-100-2004-02755-85
001-100-2004-02964-90
001-100-2004-03130-07
001-100-2004-05167-10
001-100-2004-05454-39
001-100-2004-05685-64
001-100-2004-05897-07
001-100-2004-06389-42
001-100-2004-06738-84
001-100-2004-07385-16
001-100-2004-07846-58
001-100-2004-08522-05
001-100-2004-09704-95
001-100-2004-09755-51
001-100-2004-10030-37
001-100-2004-10540-77
001-100-2004-11015-60
001-100-2004-11556-13

ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1

จํานวนเงิน
2,487.22
7,172.90
4,990.16
7,794.47
3,253.35
4,526.00
9,172.41
11,112.15
7,296.48
6,203.52
4,238.69
8,430.32
22,171.51
6,500.90
2,300.90
6,386.97
5,757.83
3,194.43
9,149.76
9,927.55
4,485.59
3,405.47
2,365.61
14,789.21
7,684.06
7,701.27
3,763.55
5,701.82
1,001.39
3,943.84
3,445.55
1,647.06
2,912.87

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
จ.ส.อ. สุบิน แสนธาตุ
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ หงษ์ศิริ
จ.ส.อ. กมลลาสน์ แสงงาม
จ.ส.อ. ฉัตรชัย บัวทอง
จ.ส.อ. วิชิต สังสี มา
ร.ต. ศรนริ นทร์ วงษา
จ.ส.อ. วานิตย์ กุลรัตน์
จ.ส.อ. สุนทร ช่วยเชืIอ
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ ผมงาม
จ.ส.อ. พร้อมพงษ์ มหาวรรณ
จ.ส.อ. สายชล ไวยากิจ
จ.ส.ต. วชิระพงศ์ มานักฆ้อง
จ.ส.ท. ภักดิJพล วงศ์เจริ ญสันติ
จ.ส.ต. ธวัชชัย ราษฎร์เจริ ญ
จ.ส.ต. กุศล เปรมใจ
จ.ส.ท. ไกรสร บุญฟัก
จ.ส.ท. วัชระ ดีโสม
จ.ส.ท. สนธยา แสวงรัมย์
จ.ส.ท. สถาพร สิ ริธนศักดิJ
ส.อ. ณัฐพล บุญหล้า
จ.ส.ต. จิรายุทธ วสยางกูร
ส.อ. ชัยวัฒน์ ทัพสมบัติ
ส.อ. ธีระเดช ประทาย
ส.อ. ธีรพล มุกดา
ส.อ. ศุภกร วงศ์ราษฎร์
ส.อ. สุริยา เหลือผล
ส.อ. ณัฐพงษ์ อุ่นโพธิJ
ส.ท. บวรภัค พุม่ พวง
ร.ท. ประนอม ลุนศรี
ร.ท. พิบูลย์ ดวงแพงมาศ
จ.ส.อ.วันเทียน คนิสาร
พ.ต.หญิง ธัญญ์ภสั ร์ เดชทุ่งคา
ร.ต. สมใจ สี ทองแก้ว

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12164-19
001-100-2004-12290-79
001-100-2004-12607-02
001-100-2004-13066-06
001-100-2004-13124-76
001-100-2009-00130-78
001-100-2009-00131-48
001-100-2009-00131-66
001-100-2004-10995-75
001-100-2009-00130-96
001-100-2009-00131-20
001-100-2010-00210-19
001-100-2011-00251-66
001-100-2008-00090-94
001-100-2009-00131-02
001-100-2010-00209-68
001-100-2010-00209-95
001-100-2011-00251-75
001-100-2011-00252-09
001-100-2008-00363-62
001-100-2010-00209-77
001-100-2012-00372-76
001-100-2012-00372-85
001-100-2015-00273-00
001-100-2015-00273-19
001-100-2015-00273-37
001-100-2015-00273-73
001-100-2014-00475-09
001-100-2004-03802-94
001-100-2004-11943-11
001-100-2004-01560-95
001-100-2004-06332-48
001-100-2004-10600-14

ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.111 พัน.1
ร.13
ร.13
ร.13
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ

จํานวนเงิน
10,323.40
2,090.92
2,554.95
7,740.50
3,832.79
1,589.63
2,790.30
1,093.99
2,394.50
3,591.37
1,476.15
477.59
1,738.89
1,870.62
2,276.32
1,777.68
1,098.24
2,338.91
1,701.90
4,345.77
1,455.25
839.95
686.39
1,129.76
542.72
276.97
378.64
747.11
330,270.98
151,645.87
256,016.24
4,632.09
4,402.07

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
ร.ต.หญิง จิดาภา สุโกรัตน์
ร.ต.หญิง ประไพพรรณ ดาราวลี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิJ ศรี บุรุษ
จ.ส.อ. เสรี ย ์ บริ สุทธิJ
จ.ส.อ. บุญเพ็ง ธรรมานุวงค์
จ.ส.อ. มานัศ นามทอง
จ.ส.ต. ธีรศักดิJ พลสิ งห์
จ.ส.ท. กูเ้ กียรติ ขําอนันต์
จ.ส.อ.หญิง โสภิดา สี ทองแก้ว
จ.ส.อ.หญิง เพียงลภัส ไชยสิ ทธิJ
จ.ส.อ.หญิง สิ ริกร สุทธิศกั ดิJภกั ดี
ส.อ. สุริยา สนัน# แสง
พ.ต.หญิง รุ่ งนภา ศรี วฒ
ุ ิ
พ.ต.หญิง วัลยา ปั ญญานันท์
ร.ต.สัญชัย หอมยามเย็น
จ.ส.อ. สมฑภน บัวอ่อน
จ.ส.อ. สุชาติ สกุลพราหมณ์
จ.ส.อ. บุญลือ ละเขียว
จ.ส.อ. ประทีป สี น่วม
จ.ส.อ. วิสิต ถุงเงิน
จ.ส.อ. ทะรุ พรมเอี#ยม
จ.ส.ท. อนุชน ยาวิไชย
จ.ส.อ. บุญช่วย ต๊ะปั น
จ.ส.อ. ธีระ อิ#มลาภ
จ.ส.อ. สุทตั บุญมหาเกืIอกูล
จ.ส.อ. สุวรรณ จันมา
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิJ บุญสอาด
จ.ส.อ.หญิง เข็มทอง เมืองมงคล
จ.ส.อ.หญิง พัชรา ศรี นิลทิน
จ.ส.อ.หญิง พิมพ์ณิกา ทองนา
จ.ส.อ.หญิง ศศินนั ท์ ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ.หญิง กิตติพร รอดเจริ ญศักดิJ
จ.ส.อ.หญิง ธนพร ทองแห้ว

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09340-04
001-100-2004-10379-46
001-100-2004-01405-71
001-100-2004-04634-63
001-100-2004-11884-99
001-100-2004-12505-29
001-100-2006-00345-79
001-100-2008-00063-34
001-100-2004-00798-48
001-100-2004-03139-91
001-100-2004-12162-42
001-100-2013-00339-87
001-100-2004-09416-88
001-100-2006-00475-91
001-100-2004-11534-39
001-100-2004-00971-45
001-100-2004-01987-72
001-100-2004-04244-82
001-100-2004-04519-27
001-100-2004-05501-67
001-100-2004-06807-87
001-100-2004-10426-29
001-100-2004-12166-22
001-100-2004-12328-51
001-100-2004-12466-41
001-100-2004-12552-32
001-100-2007-00123-45
001-100-2004-01429-86
001-100-2004-03141-58
001-100-2004-03279-03
001-100-2004-05072-62
001-100-2004-09451-43
001-100-2004-10103-01

รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิJ
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก

จํานวนเงิน
5,874.52
2,338.05
5,505.19
2,120.66
2,181.86
9,895.95
835.99
1,884.95
2,867.54
1,934.33
11,085.94
1,103.85
2,236.66
2,626.88
3,109.94
1,676.24
9,192.76
9,957.72
5,393.75
7,113.66
4,030.33
4,903.93
5,056.55
5,064.87
11,394.40
2,554.74
4,319.32
8,979.11
5,606.02
2,636.77
5,325.36
4,099.68
4,450.58

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ.หญิง พิรุณรัตน์ ชูชื#น
จ.ส.อ.หญิง ธัญญารัตน์ กาวิลยั
จ.ส.อ.หญิง บุษราภรณ์ ละเขียว
จ.ส.ท. รณกร อิ#มศิล
จ.ส.อ. ธัชนนท์ ศิริกมลนันท์
ส.อ. กวิภฎั กันทะรส
ส.อ.พงษ์ศิริ นันตา
ส.ท.หญิง สุภาวดี แกล้วทนงค์
ส.ท.หญิง ทิพวรรณ ยาวิไชย
พ.ต.หญิง การต์สิริน อัครโรจน์วณิ ช
พ.ต.หญิง สุพตั รา กิ#งรัตน์
พ.ต.หญิง นิชานันท์ อินต๊ะแสน
ร.อ.หญิง วรรณชลี อุตมะ
ร.อ.หญิง จอมขวัญ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ร.ท. จักรพันธ์ จันต๊ะนาเขตต์
ร.ต. สุทธิพนั ธ์ แพงจีน
ร.ต. พงษ์ศกั ดิJ ลอยนอก
จ.ส.อ. ไมตรี วังใน
จ.ส.อ. ยุทธนา สิ ทธิฤาชัย
จ.ส.อ. โชคชัย สุภานิล
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร เทพกัน
จ.ส.อ. จักรกฤษ เขม่นเขตการ
จ.ส.อ.หญิง พร เนตรวีระ
จ.ส.อ.หญิง จิระพร บุญยเกษตร
จ.ส.อ.หญิง พวงเพชร มาแจ่ม
จ.ส.อ.หญิง วรรณา มูลสิ งห์
จ.ส.อ.หญิง ชฎาวัลย์ มีจนั ทร์ชยะกุล
จ.ส.อ.หญิง แสงเดือน จิณะไชย
ส.อ. รณกฤต ลําน้อย
ส.ต. เมทิน สี คาํ
ส.อ. ธีระวัฒน์ ไชยโย
ส.อ.หญิง อัศฎาภรณ์ ฐิติศกั ดิJภูวกุล
ส.ท.หญิง จันทรา เรื องสาด

001-100-2004-10746-19
001-100-2004-10970-09
001-100-2004-11201-03
001-100-2008-00355-03
001-100-2004-03865-26
001-100-2004-03350-45
001-100-2013-00371-05
001-100-2013-00639-24
001-100-2013-00641-45
001-100-2004-01618-57
001-100-2004-12293-34
001-100-2004-13121-75
001-100-2010-00341-01
001-100-2013-00127-35
001-100-2004-03661-42
001-100-2004-02410-65
001-100-2004-06720-43
001-100-2004-02919-72
001-100-2004-03255-16
001-100-2004-10575-51
001-100-2004-11652-94
001-100-2007-00173-40
001-100-2004-00274-56
001-100-2004-00478-76
001-100-2004-02647-74
001-100-2004-03531-84
001-100-2004-07365-18
001-100-2004-09909-58
001-100-2007-00148-57
001-100-2011-00506-30
001-100-2013-00309-44
001-100-2004-10299-38
001-100-2014-00288-69

รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
รพ.ค่ายสุริยพงษ์

จํานวนเงิน
4,687.25
3,676.95
7,897.34
669.82
997.31
1,214.29
1,404.35
767.66
1,654.44
5,147.48
4,049.02
4,643.39
2,292.27
4,922.41
597.88
7,974.60
8,198.42
9,053.10
5,290.58
11,061.18
12,870.79
2,046.24
21,215.50
6,362.23
7,479.45
5,345.15
8,649.91
5,115.78
1,262.18
812.24
1,516.03
3,619.06
1,898.07

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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.ท.หญิง นันทิยา ไชยขันธ์
ร.อ. ภิรมย์ กลองนริ นทร์
ร.อ. เจริ ญ ค่ายสงคราม
ร.ท. พิศาล เดชรักษา
ร.ท. ประสงค์ ตัณทวงศ์
ร.ต..กิตติศกั ดิJ คงกะเรี ยน
ร.ท. ศิริวฒั น์ ไตรยศ
ร.ต.วสันต์ พิมพา
ร.ต. ระพิน พราหมณ์วงค์
ร.ต. ประทีป ศรี วรรณะ
ร.ต. รังสรรค์ หนาจันทร์
ร.ต. พนม จันทร์มาลี
ร.ต. สันติ หอมตลบ
ร.ต. ชินทยุต กุลนาค
ร.ต. อภิสิทธิJ ช่อลําใย
จ.ส.อ.ปรี ชา หลีเฮง
จ.ส.อ. ศุภวัฒน์ บุญญานุพงศ์
จ.ส.อ. เจษฎา นิลน้อย
จ.ส.อ. พรชัย สอนสา
จ.ส.อ. โสภณ สกุลศิริวฒั น์
จ.ส.อ. วิษณุ ทับสน
จ.ส.อ. เจษฎา วิเชนสวัสดิJ
จ.ส.อ. กันต์ธร ศรี นอ้ ยเมือง
จ.ส.อ. ละมุด นาคแท้
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ยุบล
จ.ส.อ. สันชัย คงด้วง
จ.ส.อ. สมพร หงษ์ทอง
จ.ส.อ. ไชยา อยูช่ มบุญ
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ หันตุลา
จ.ส.อ. กมลชัย ปลืIมจิต
จ.ส.อ. ขุนทอง พูลเมือง
จ.ส.อ. อัครราช รี เวทย์
จ.ส.อ. ประยงค์ ฉลาดเลิศ

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00076-89
001-100-2004-00648-64
001-100-2004-03343-92
001-100-2004-01925-10
001-100-2004-02062-48
001-100-2004-05108-68
001-100-2004-12682-36
001-100-2004-00742-14
001-100-2004-01188-55
001-100-2004-03336-58
001-100-2004-03609-62
001-100-2004-03904-04
001-100-2004-04072-27
001-100-2004-08166-74
001-100-2006-00112-04
001-100-2004-00206-11
001-100-2004-00310-97
001-100-2004-00326-25
001-100-2004-00531-41
001-100-2004-00928-49
001-100-2004-01170-96
001-100-2004-01529-29
001-100-2004-01654-19
001-100-2004-01869-71
001-100-2004-02186-14
001-100-2004-02845-74
001-100-2004-02865-90
001-100-2004-02878-18
001-100-2004-03158-56
001-100-2004-03259-78
001-100-2004-03726-57
001-100-2004-04071-48
001-100-2004-04071-66

รพ.ค่ายสุริยพงษ์
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2

จํานวนเงิน
516.40
9,015.03
11,738.69
16,248.62
3,765.48
3,196.33
3,140.89
3,017.40
9,901.24
6,816.06
4,942.95
7,122.76
3,719.72
4,628.98
2,413.24
6,642.98
4,282.06
8,185.87
3,028.97
24,985.41
4,609.08
4,311.66
4,458.69
4,007.11
6,195.43
8,655.32
2,133.71
1,836.50
3,427.34
2,219.34
5,246.14
4,615.36
3,472.68

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
จ.ส.อ. ปุณณพัฒน์ ปั ญญาสราวุธ
จ.ส.อ. เกชา ประสิ ทธิJพร
จ.ส.อ. กฤต บุญเสริ ม
จ.ส.อ. ประจักษ์ ภาณุพินทุ
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร ศรี พงษ์เพลิด
จ.ส.อ. ศักดิJปรี ชา มุมสํา
จ.ส.อ. อดิเทพ เกิดทองหลาง
จ.ส.อ. อนุสรณ์ อุดมดี
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ พลอยไทย
จ.ส.อ. ถนอมศักดิJ นุย้ ฉิ ม
จ.ส.อ. ธีระนัย ศรี ไสว
จ.ส.อ. บรรชา สนธิ
จ.ส.อ. ไพรัชต์ พาบัว
จ.ส.อ. ธรรมนูญ เนียมสวัสดิJ
จ.ส.อ. อํานาจ ทิวแพร
จ.ส.อ. อมรเทพ เทพทอง
จ.ส.อ. ธวัชชัย สมรวย
จ.ส.อ. ชูศกั ดิJ เดชรักษา
จ.ส.อ. บุญเชียร จันทร์ฉิม
จ.ส.อ. โอภาส ศรี เมฆ
จ.ส.อ. วรากร ล้อสกุล
จ.ส.อ. สมศักดิJ นูมะหันต์
จ.ส.อ. ไพรวัลย์ บ้านสระ
จ.ส.อ.ชิษณุพงษ์ วงศ์สุวรรณ
จ.ส.อ. สัญญา มันฑะติ
จ.ส.อ. อภิเชษ ชาแสน
จ.ส.อ. ประจบ บุญพัดส่ง
จ.ส.อ. จตุพล แย้มศิลป์
จ.ส.อ. อมร ศรี สวัสดิJ
จ.ส.อ. ภพสุข ยอดย้อย
จ.ส.อ. ถนอมศักดิJ ชีถนอม
จ.ส.อ. อนุศกั ดิJ บุญยืนมัน#
จ.ส.อ. แดนชัย รวยลาภ

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04072-45
001-100-2004-04072-54
001-100-2004-05107-98
001-100-2004-05108-22
001-100-2004-05109-38
001-100-2004-05109-83
001-100-2004-05109-92
001-100-2004-05110-25
001-100-2004-05220-58
001-100-2004-05356-09
001-100-2004-05446-89
001-100-2004-05453-87
001-100-2004-05558-89
001-100-2004-05573-91
001-100-2004-05908-37
001-100-2004-06280-79
001-100-2004-06460-11
001-100-2004-06484-44
001-100-2004-06599-36
001-100-2004-06883-72
001-100-2004-06912-79
001-100-2004-07450-66
001-100-2004-08448-17
001-100-2004-08574-31
001-100-2004-08653-24
001-100-2004-09838-42
001-100-2004-10098-73
001-100-2004-10914-30
001-100-2004-11243-21
001-100-2004-11342-76
001-100-2004-11380-32
001-100-2004-11740-16
001-100-2004-12813-16

ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2

จํานวนเงิน
3,513.06
4,544.79
6,960.78
6,303.53
7,327.67
2,483.76
2,285.20
1,967.76
3,265.16
2,566.44
4,037.39
2,782.82
8,959.05
8,468.36
4,384.19
4,270.88
2,350.16
5,269.17
2,622.03
1,517.89
1,134.57
4,811.64
3,725.99
5,321.22
2,951.00
826.25
2,480.18
1,212.86
2,617.72
2,917.22
10,288.86
17,299.55
3,841.88

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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. สุนนั ท์ สุตานนท์
จ.ส.อ. นรสิ งห์ เกตุสอาด
จ.ส.อ. วัฒกร ยอดแก้ว
จ.ส.อ. อาทร โพธิJเผือก
จ.ส.อ. อนุชา วีระจตุพรพันธ์
จ.ส.ท. สังคม ธวัชชัย
จ.ส.ท. อลงกรณ์ การะเกตุ
จ.ส.ท. ศิวะชัย เกียรติทศั น์
จ.ส.ท. ปรัชญา ปาเจริ ญ
จ.ส.ท.พิเชฐพงศ์ หมัน# เขตรกิจ
จ.ส.ต. พงศ์กร สุขศิริวฒั นกุล
จ.ส.ต. สิ ทธิศกั ดิJ สุทธานี
จ.ส.ต.อมร เพ็งผล
จ.ส.ต.วีรพงศ์ คมขํา
จ.ส.ต.อนุรักษ์ ชัยภูมิ
ส.อ. กมลเชษฐ์ บุญจูง
จ.ส.อ. วิเชียร กลิ#นเอม
ส.อ. ศักดิJสิทธิJ แหลมหลัก
ส.อ. สิ ทธิJนนท์ ชมเชย
ส.อ. ศุภฤกษ์ ดุงสูงเนิน
ส.อ.อาร์ม ประทุมวัน
ส.อ. สิ ทธิชยั สุขเจริ ญ
ส.อ. รุ จศรัณย์ โภคสุวรรณ
ส.อ.คมกฤต เชียงแรง
ส.อ. ปิ ยชาติ อามาตร
ส.อ. วรพจน์ เสื อเทศ
ส.อ. จิรศักดิJ อุมิสา
ส.อ. ภาณุพงศ์ อุทธิยา
ส.อ. สุทธิพงษ์ บุบผาศรี
ส.ท. ทวีโชค เรื องศรี
ส.ท. ขวัญชัย ลาภทางไกล
ร.ต. ประวิทย์ มิยะเศษ
พ.ท. ไพรัช เมืองคํา

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12835-18
001-100-2004-12839-25
001-100-2005-00294-99
001-100-2005-00333-31
001-100-2009-00299-72
001-100-2004-00255-19
001-100-2004-05108-31
001-100-2007-00094-11
001-100-2007-00456-08
001-100-2009-00036-73
001-100-2008-00222-53
001-100-2010-00454-26
001-100-2010-00454-71
001-100-2011-00234-78
001-100-2011-00234-87
001-100-2004-04071-57
001-100-2004-12120-42
001-100-2006-00379-83
001-100-2006-00513-18
001-100-2007-00461-84
001-100-2010-00275-63
001-100-2010-00454-08
001-100-2011-00194-93
001-100-2011-00235-02
001-100-2012-00016-79
001-100-2012-00110-10
001-100-2013-00370-62
001-100-2014-00512-38
001-100-2015-00296-54
001-100-2015-00181-17
001-100-2015-00185-51
001-100-2004-06495-68
001-100-2004-06069-25

ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ศร.พัน.2
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
สง.สด.จว.ข.ก.

จํานวนเงิน
5,306.57
4,155.84
3,036.21
1,640.12
1,543.11
2,393.72
1,494.46
819.10
1,349.63
1,740.69
2,077.58
789.34
2,585.51
1,502.61
412.43
5,010.63
1,625.42
3,602.17
1,458.71
2,173.80
839.23
850.36
1,606.00
1,506.85
3,866.63
215.23
167.18
1,367.00
571.65
806.15
739.90
31,460.24
19,605.45

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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
พ.ท.วรจักร์ แซงสี นวล
พ.ต. กมล ใจซื#อ
พ.ต. สมชาติ อุ่นบุญ
พ.ต.สิ รภพ จะเรี ยมพันธ์
พ.ต. ไพศาล ศิริรักษ์
พ.ต. เกษม ไกรพล
พ.ต. สมพร วิชาชัย
พ.ต.ธวัชชัย วงษ์ชยั เพ็ง
ร.อ.สมยศ สมอออน
ร.อ. วุฒิพงษ์ มีป้อง
ร.อ. จักรพงษ์ จอมบุตร
ร.ท. จาตุรนต์ สมศิริ
ร.ท. ชัชพงศ์ เนื#องศรี
ร.ท. มานิต ช่างไม้
ร.ต. เกรี ยงไกร แคสันเทียะ
ร.ต. ชนินทร์ แพนพา
ร.ต. ธีระพงษ์ ภูมิชยั
ร.ต.พัฒนพงษ์ บุตรโคตร
ร.ต.เอกริ นทร์ พันธ์สารภูมิ
จ.ส.อ. สุพจน์ พิมพานิช
จ.ส.อ. ทวีสิทธิJ บริ บูรณ์
จ.ส.อ. ศุภวิชญ์ แก้วบ้านเหล่า
จ.ส.อ. สุวรรณ เค้าแคน
จ.ส.อ. สุชาติ ปรึ กไธสง
จ.ส.อ. อธิวฒั น์ หมัน# มี
จ.ส.อ. ณธีนนท์ มาวิเศษ
จ.ส.อ. ชอบใจ โพธิJปัฒสา
จ.ส.อ. รุ่ งสาง อินทร์สูงเนิน
จ.ส.อ. คเณศวร สุวรรณโสภา
จ.ส.อ. วิชาญ ศรี ทาสร้อย
จ.ส.อ. อุทยั บุตรด้วง
จ.ส.อ. กุมภา นามหานวล
จ.ส.อ. สุขสันต์ พิมพ์สิงห์

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07698-35
001-100-2004-01198-27
001-100-2004-05250-64
001-100-2004-06232-23
001-100-2004-07419-54
001-100-2004-08891-66
001-100-2004-09320-42
001-100-2004-04122-92
001-100-2004-04927-02
001-100-2004-07195-75
001-100-2004-10160-86
001-100-2004-05360-51
001-100-2004-05947-54
001-100-2004-09784-79
001-100-2004-01202-67
001-100-2004-02374-15
001-100-2004-09252-82
001-100-2004-09457-36
001-100-2008-00204-86
001-100-2004-00252-63
001-100-2004-00340-67
001-100-2004-00340-76
001-100-2004-01202-30
001-100-2004-01484-85
001-100-2004-02171-01
001-100-2004-02365-77
001-100-2004-03776-43
001-100-2004-04185-06
001-100-2004-05632-13
001-100-2004-07613-56
001-100-2004-09023-42
001-100-2004-09169-56
001-100-2004-09467-26

สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.

จํานวนเงิน
10,484.90
14,192.47
9,451.98
5,023.71
5,548.89
8,448.77
10,857.89
12,519.04
9,324.80
3,400.93
11,650.89
6,774.04
8,397.50
3,073.52
5,648.07
8,556.89
34,445.29
5,088.73
1,260.79
27,266.49
23,006.77
23,474.11
11,760.05
11,320.08
9,345.13
3,954.88
9,551.77
5,137.24
2,694.32
11,097.34
11,525.38
12,525.42
13,527.65

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 05032562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เสน่ห์ จันทร์บวั
จ.ส.อ. พรชัย จันทร์โสภา
จ.ส.ท. รณชัย เหล่ามะลอ
จ.ส.อ. สุพีรณัฐ อภิรัชยนต์ชยั
จ.ส.ท. สถาพร สงไพสน
จ.ส.ต. ทรงธรรม กันหา
จ.ส.ต. พิทยา ไชยชนะแสง
ส.อ. จีรศักดิJ ผกามาศ
ร.ต. วิโชติ แทนโป
ร.ท. เกียรติศกั ดิJ รอดคํา
ร.อ. สุฎชานนท์ ภาพยนตร์
จ.ส.อ. ลือชัย คําเสน
ส.อ. พิศาล เลาหะกุลไพศาล
ส.ท. รังสรรค์ แดงดี
ส.อ. พิทกั พงค์ ศรี สุขใส
ส.ท. วรุ ตต์ ทองคํา
พ.ต. สงคราม อินทบุตร
พ.ต. สิ ทธิชยั ศรี แก้วช่วง
ร.ต. สุชาติ มณี โชติ
ร.ท. พีระพิทกั ษ์ วณิ ชกุลธวัช
ร.ต. สมเกียรติ อ่อนละมัย
ร.ท. กฤติน จําเนียรทอง
จ.ส.อ. ปรี ชา ขําคม
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิJ ปัI นปั ญญา
จ.ส.อ. ปฐม โพธิJสุวรรณ์
จ.ส.ท. ชัยภพ ประภัสสร

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-11985-11
001-100-2004-12315-60
001-100-2004-03824-50
001-100-2004-09252-55
001-100-2008-00386-43
001-100-2008-00405-78
001-100-2004-06997-76
001-100-2010-00219-03
001-100-2004-04428-77
001-100-2004-07568-86
001-100-2004-09216-39
001-100-2004-01203-46
001-100-2007-00489-88
001-100-2010-00075-32
001-100-2010-00279-61
001-100-2015-00011-62
001-100-2004-05790-92
001-100-2004-12981-21
001-100-2004-10075-38
001-100-2008-00000-11
001-100-2004-05151-46
001-100-2004-05211-47
001-100-2004-00567-95
001-100-2004-01548-75
001-100-2004-05621-62
001-100-2008-00397-12

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
รวม เงินอทบ.ฝาก 983 ราย

จํานวนเงิน
6,925.09
8,679.15
1,314.99
6,214.06
1,137.78
1,695.48
1,797.77
1,490.41
19,082.58
5,125.07
6,749.56
11,309.81
5,023.68
4,809.34
2,971.77
949.02
3,362.36
4,333.93
18,831.96
2,780.60
6,807.22
7,088.87
3,217.47
9,586.81
11,861.34
4,505.30
5,544,025.64

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 05032562
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.ต. อภิสิทธิJ ชื#อประสิ ทธิผล
จ.ส.อ. ศิลา แสงทองคํา
จ.ส.อ. แสงจันทร์ ภูซา้ ยศรี
ส.อ. เอกศุภชั ยืนกระโทก
จ.ส.ต. ครองศิลป์ ฉิ มณรงค์
จ.ส.อ. อนันต์ นพนิยม
จ.ส.อ. ภิญโญ จันทะฟอง
จ.ส.อ. มนูญ ปั ตถา
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิJ บุญสมบัติ
จ.ส.อ. จิระศักดิJ เสมียนชัย
ส.อ. บุญสม บังศรี
ส.อ. ประชา ละว้า
จ.ส.อ. อรรณพ จอมไธสงค์
จ.ส.อ. กิตติชยั จําปาแดง
ส.อ. สมคิด ทนกล้า
ส.อ. นิยม แป้ นนริ นทร์
ส.อ. พสิ ษฐ์ งามศรี ประดิษฐ์
ส.อ. ธวัชชัย ตามบุญ
ส.ท. นิติภูมิ พรมรัตน์
ส.ท. สุทธิเกียรติ ซอสูงเนิน
ส.อ. พงศกร ทิพนัส
ส.อ. รัตนชัย บุตมะ
ส.อ. เจตนิพิฐ ไชยศิรินทร์
ร.ต.โสภณวิชญ์ สารบรรณ
ส.อ. กฤศกร เธียรวรรณ
ส.อ. ศักดิJกริ นทร์ จันทรนิมะ
จ.ส.ท. อาคม เขียมสันเทียะ
จ.ส.ต. สิ ทธินนท์ จามจุรี
ร.ต. นิวตั ิ สมศิลา
จ.ส.อ. วินยั เนธิบุตร
จ.ส.ท. ทักษ์ศิลย์ ปะโพธิง
จ.ส.อ. อิศราวุธ โยธาวงศ์
จ.ส.อ. ณัฐพล สี ทอนสุด

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00042-98
001-101-2019-00042-43
001-101-2005-01107-90
001-101-2017-00161-07
001-101-2018-00156-93
001-101-2006-00143-52
001-101-2007-00944-81
001-101-2019-00010-42
001-101-2008-00260-27
001-101-2006-00943-03
001-101-2006-00943-67
001-101-2007-00841-47
001-101-2008-00464-29
001-101-2015-00078-28
001-101-2008-00151-73
001-101-2005-00507-80
001-101-2015-00078-37
001-101-2016-00005-50
001-101-2016-00300-56
001-101-2016-00379-52
001-101-2017-00189-38
001-101-2019-00010-06
001-101-2019-00010-15
001-101-2009-00083-67
001-101-2006-00488-18
001-101-2013-00014-46
001-101-2014-00019-04
001-101-2010-00563-51
001-101-2019-00013-25
001-101-2009-00494-34
001-101-2012-00138-86
001-101-2013-00457-32
001-101-2014-00415-77

กรมพัฒนา 1
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
บ.จทบ.ล.ย.
บชร.2
บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
มทบ.15
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1

จํานวนเงิน
8,986.71
7,854.64
2,485.82
2,484.00
652.00
5,674.00
3,821.00
2,675.00
1,911.00
3,783.00
3,744.00
3,687.00
4,203.00
3,057.00
2,445.00
3,305.00
2,426.00
1,911.00
2,102.00
2,326.00
2,326.00
1,968.00
1,911.00
3,687.00
2,484.00
3,057.00
2,675.00
3,906.61
4,776.00
4,394.00
3,439.00
9,679.00
1,861.00

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 05032562
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
ส.อ. ชัยสิ ทธิJ แยบสูงเนิน
จ.ส.ต. วธัญFู ใจพราม
ส.อ. รุ่ งรักษ์ บุตรแสง
ร.อ. วิทยา ศรี เฉลิม
ร.ท. บัณฑิตย์ สุขสว่าง
จ.ส.อ. เชิดศักดิJ ศรี บุญเพ็ง
จ.ส.อ. ธีรยุทธ์ หะยีอาแว
จ.ส.อ. ภิรมย์ ชัIนโรจน์
พ.ท. ทินกร จันทร์อินตา
จ.ส.อ. ศักดิJชยั ชูชื#น
ส.ท. เนรมิต คงดัน#
จ.ส.อ. อนิรุตต์ คําสาเลา
จ.ส.อ. วีร์ธนากฤต เจิมพานิชย์
ร.ต. ภูมิพฒั ต์ ไขไพรวัน
พ.ต. ประกอบ ฟักทองพันธ์
ร.ต. ยศกร บุญพา
ส.อ. ศรี สวัสดิJ ศิริพนั ธ์
ร.ต. สุดใจ แก้วมาตร
ร.ต. สายัญ นุ่นตุง้
ส.อ. ณัฐพงศ์ แสงเกิด
ร.ท. สมัยศักดิJ อ่อนดีกลุ
ส.ท. ทวีวฒั น์ ขํามา
พ.ต. สหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์
จ.ส.ต. อธิปไตย หงษ์ทอง
จ.ส.อ. พิษณุ โพธิชยั
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ตันตรา
พ.ต. รบชนะ ทองมี
พ.ต.สุพจน์ ชัชวาลย์
ร.ต. วัชระ ธนาจิตภิรมย์
ส.ท. สุรศักดิJ โมฆรัตน์
จ.ส.อ. อมร ขันธวุธ
จ.ส.อ. วรกฤต มีสุข
จ.ส.ต. มนตรี สมอุดร

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00200-68
001-101-2019-00012-82
001-101-2019-00012-91
001-101-2019-00004-50
001-101-2006-00851-01
001-101-2014-00188-07
001-101-2019-00042-61
001-101-2006-00350-63
001-101-2009-00146-14
001-101-2012-00443-90
001-101-2019-00034-66
001-101-2009-00002-13
001-101-2012-00240-68
001-101-2013-00006-96
001-101-2019-00017-96
001-101-2008-00556-03
001-101-2019-00023-60
001-101-2012-00154-95
001-101-2007-00752-73
001-101-2018-00257-33
001-101-2007-00172-33
001-101-2014-00425-03
001-101-2006-00545-27
001-101-2006-00636-95
001-101-2010-00630-41
001-101-2014-00421-41
001-101-2016-00391-72
001-101-2005-01390-87
001-101-2011-00000-87
001-101-2013-00194-81
001-101-2016-00408-22
001-101-2019-00010-79
001-101-2013-00007-48

ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
ศคบ.บชร.2
ศสร.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.พ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.

จํานวนเงิน
1,675.00
1,140.00
1,070.00
2,140.00
3,101.71
3,774.82
1,594.94
3,305.00
4,329.69
6,247.00
2,006.00
2,560.00
2,675.00
2,714.00
9,000.00
3,735.00
2,484.00
2,885.00
4,184.00
2,159.00
2,980.00
466.00
1,838.00
2,770.00
3,057.00
698.00
11,327.00
7,049.00
5,081.00
2,293.00
2,923.00
2,999.00
3,209.00

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 05032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื#อบัญชี
ส.อ. พิทกั ษ์ ทองเย้า
ส.อ. ลิขิต คุณบิดา
ส.อ. มนต์ธร ดีขวาน้อย
ร.ต. สุเหรน กาเหย็ม
จ.ส.อ. ประจิน สิ กขฤทธิJ
จ.ส.ท. สันติพงศ์ ศักดา
ร.ท. สมบูรณ์ จันทร์เที#ยง
ร.อ. ไฉน จันทร
ร.ต. อภิชาติ มะเดื#อ
จ.ส.อ. ประยูร เฉื# อยโนรี
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ จิระกิจ
จ.ส.ต. บุญยงค์ วงแวง
จ.ส.อ. ยงค์ยทุ ธ ไชยกุล
ส.อ. สักริ นทร์ ศรี ดามาตย์
จ.ส.ต. ธาวิน จงแพ
จ.ส.ต. ธรรมวัฒน์ ทองอินทร์
จ.ส.อ. สวงค์ คําแย้ม
จ.ส.อ. วัชระ ผดุงเขตร์

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2018-00257-51
001-101-2019-00010-60
001-101-2019-00010-88
001-101-2016-00150-11
001-101-2006-00340-46
001-101-2014-00165-26
001-101-2007-00939-96
001-101-2014-00321-99
001-101-2017-00204-29
001-101-2005-00766-18
001-101-2007-00565-06
001-101-2007-00838-65
001-101-2012-00181-19
001-101-2009-00425-38
001-101-2015-00125-65
001-101-2016-00229-23
001-101-2012-00308-65
001-101-2007-00940-01

สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.ข.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.ย.
รวม เงินฝากเกิน 84 ราย

จํานวนเงิน
3,001.00
1,911.00
2,025.00
3,821.00
4,776.00
3,381.00
11,461.00
4,623.00
3,974.00
4,566.00
5,731.00
3,821.00
4,126.00
698.00
2,713.00
908.00
3,572.00
6,075.00
296,349.94

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05032562
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. รัฐบัณฑิต คําแฝง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธราดล ทองเกลีIยง (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วีรยุทธิJ เกิดบ้านเป้ า (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. จักรพงษ์ วงค์ใหญ่ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทธา น้อยเสวก (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บัญญัติ สร้างเขตต์
จ.ส.อ. สมเกียรติ สุวรรณวงค์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เทวินทร์ เปาจีน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ภากร ก่อเกิด (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภูมิพรรณ กําจร (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อานนท์ หงษ์ทอง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัชระ ชารี วนั (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นุกลู มูลแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ชินรัตน์ แก้วรัก (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ภาณุ ชูจีน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สิ ทธิชยั บุญคง (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชัยชนะ เนียมแทน (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. อัคริ นทร์ แป้ นแหลม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พีรวัส สว่างใจ
พ.อ.(พิเศษ) ปริ ญญา ยันตรปกรณ์
ส.ท.หญิง ธาริ นี อัตตะสาระ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ฤทธิJบาํ รุ ง
ส.ท. อภิวฒั น์ เดชอุดมเจริ ญผล (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สถาพร สาธิตพรกุล (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาญรบ อัตวานิช (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤตธนา จีรวุฒิกร (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิJ คุม้ กระโทก (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิทยา เกลีIยงพร้อม
ส.อ.หญิง พรพิณ สวัสดิJ-ชูโต
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ ก้อนทอง
จ.ส.อ. วุฒิชยั ผ่องอินทรี ย ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อดิศกั ดิJ สุขเกษม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ กองเงิน (คํIาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00375-23
001-300-2019-00375-32
001-300-2019-00366-21
001-300-2019-00374-71
001-300-2019-00380-27
001-300-2019-00380-36
001-300-2019-00380-45
001-300-2019-00380-54
001-300-2019-00380-63
001-300-2019-00366-30
001-300-2019-00371-07
001-300-2019-00367-28
001-300-2019-00375-41
001-300-2019-00372-22
001-300-2019-00371-16
001-300-2019-00367-55
001-300-2019-00367-64
001-300-2019-00370-28
001-300-2019-00372-13
001-300-2019-00376-02
001-300-2019-00377-36
001-300-2019-00365-60
001-300-2019-00376-84
001-300-2019-00370-37
001-300-2019-00370-46
001-300-2019-00370-55
001-300-2019-00372-77
001-300-2019-00367-37
001-300-2019-00368-52
001-300-2019-00377-72
001-300-2019-00365-97
001-300-2019-00366-03
001-300-2019-00372-31

กช.
กบร.กช.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.47
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
กอง พธ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขส.ทบ.
จบ.
จบ.
ช.11
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

จํานวนเงิน
124,259.80
116,000.00
100,000.00
140,000.00
157,488.06
110,879.92
125,416.99
56,461.96
99,523.35
65,000.00
41,633.13
180,000.00
130,000.00
100,000.00
99,300.38
238,000.00
125,000.00
200,000.00
91,859.00
423,657.09
100,672.45
31,822.04
33,229.79
136,787.70
89,601.43
152,000.00
89,362.95
84,563.10
80,000.00
150,000.00
63,410.81
56,714.49
87,473.40

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05032562
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. สมบัติ คุม้ วิริยะกุล (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ตรี ภพ ยิง# ทวี (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ฉัตรกมล ปั ตตพงศ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงศ์พฒั น์ สนิษฐาจิตภา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. เจริ ญ อ่อนศิริ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทะโกศล จําปาทิพย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อดิศกั ดิJ โพธิJสาวัง (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นคริ นทร์ บุญมาก (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วัฒนา ศรี โชติ (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.อ. นรภัทร ปรรณปกรณ์
จ.ส.อ. กมล อินกองงาม (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. รังสรรค์ เหมือนพันธ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. เจษฎากร ทิมกลางดอน (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สมเกียรติ ลบลาย
ส.ท. คมสันต์ รัตนพันธ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เอกพงษ์ โคตา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พีระศักดิJ วงษ์แก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กีรติ บุราไกร (คํIาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ถวิต บุษบงค์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พันตรี พละวงษ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดิJเวศน์ ตาทิตย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธีรพัฒน์ มีใหม่ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. หิ รัญ เชืIอเมืองพาน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พิสิทธิJ บวชสันเทียะ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อํานาจ หุนตระกูล
ส.อ. สถาพร พิเชฐภูรี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยงยุทธ ห่วงยวนกลาง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. คนึงนิจ อยูม่ ี (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ประพันธ์ ชาติไทย (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุเมท โทนสูงเนิน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. วิโรจน์ พังพิศ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุวชั ชัย สายสด (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กนกศักดิJ สําเภาเงิน (คํIาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00372-40
001-300-2019-00366-85
001-300-2019-00366-94
001-300-2019-00371-52
001-300-2019-00371-61
001-300-2019-00373-10
001-300-2019-00373-29
001-300-2019-00367-82
001-300-2019-00373-74
001-300-2019-00393-81
001-300-2019-00368-43
001-300-2019-00368-07
001-300-2019-00383-55
001-300-2019-00390-35
001-300-2019-00377-81
001-300-2019-00385-40
001-300-2019-00385-59
001-300-2019-00378-79
001-300-2019-00378-88
001-300-2019-00378-97
001-300-2019-00367-46
001-300-2019-00372-59
001-300-2019-00378-24
001-300-2019-00373-56
001-300-2019-00390-62
001-300-2019-00376-39
001-300-2019-00370-19
001-300-2019-00378-51
001-300-2019-00370-64
001-300-2019-00372-68
001-300-2019-00369-31
001-300-2019-00374-26
001-300-2019-00373-83

ช.2 พัน.202
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทภ.1
ทภ.2
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.3 พัน.3
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.พัน.17 พล.ร.7
ปตอ.1
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.7
พล.ม.3
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 1
พัน.ร.มทบ.11

จํานวนเงิน
165,000.00
87,659.81
104,000.00
110,567.69
100,000.00
184,293.59
110,477.37
81,575.62
100,000.00
102,988.93
132,121.97
103,000.00
132,000.00
125,831.78
100,000.00
115,859.88
110,000.00
40,000.00
100,000.00
64,489.13
49,614.48
100,000.00
100,000.00
156,000.00
38,248.52
100,000.00
111,966.70
107,000.00
155,813.09
103,661.86
100,000.00
234,000.00
257,725.89

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05032562
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

เลขที#บญั ชี

001-300-2019-00376-57
จ.ส.อ. ภักดี อุ่นจอก
001-300-2019-00378-33
ร.ต. เทพนิมิตร ผาตะพงษ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00367-91
ร.ต. ชัยรัตน์ เชาวลิต (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00372-86
ร.ต. สมคิด จารุ ตนั ติJ
001-300-2019-00374-08
ร.อ. ถนอม สวัสดิJตระกูล
001-300-2019-00373-92
ร.ท. ธนณัฏฐ์ ลิIมเอกนันท์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00374-80
จ.ส.อ. ปองภพ หอมจันทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00376-48
จ.ส.อ. วิชยั มิ#งสมร
001-300-2019-00377-27
จ.ส.อ. บุญฤทธิJ จันทกุล (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00371-34
ส.อ. นพพร คงกระพันธ์
001-300-2019-00373-65
จ.ส.อ. วิทวัส ขันมัน# (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00368-34
จ.ส.อ. ธันวา ปั ญญาคง (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00371-43
ร.ท. อมร จันทธัมโม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รุ่ งวิวฒั น์ทวี กุลนานันท์ (คํIาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00368-25
001-300-2019-00371-25
จ.ส.อ. ภูวริ ศ อินทร์ผิว
001-300-2019-00390-71
จ.ส.อ. โสภณ ช่างต่อ
001-300-2019-00368-61
จ.ส.อ. ณพดล ไกรสิ งห์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00365-33
จ.ส.ต. โชคอุดม พระอารักษ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00365-51
ส.ท. วิสิษฐ์ เพชรชนะ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00378-06
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิJ ศรี จินดา
001-300-2019-00383-46
จ.ส.อ. ไชยยนต์ มาลาศิริ
001-300-2019-00366-49
พ.อ. มงกุฎ แก้วพรหม
001-300-2019-00370-91
จ.ส.อ. เอกราช สมัตถะ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00370-82
ส.อ. ธนิต สี ลาดเลา
001-300-2019-00389-48
จ.ส.ต. พงษ์ศกั ดิJ หน่อสี ดา (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00389-57
ส.อ. สุรชัย สิ ทธิจนั ทร์เสน (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00373-38
จ.ส.อ. รัฐวิชญ์ บุษบงก์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00373-47
ส.อ. สัญญาพงษ์ พิบูลศิลป์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00388-32
พ.อ. เสน่ห์ ไกรจันทร์
001-300-2019-00382-85
จ.ส.อ. สมพร ศรี นามะ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง จิณณ์ณณัช หริ นทรเวช (คํIาประกัน 2 ราย)001-300-2019-00367-73
001-300-2019-00369-22
พล.อส. สันติ ลอยล่อง (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00370-73
พ.ต. ธีระเดช หล้าเมือง (คํIาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62
หน่วย

พัน.ร.มทบ.11
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.2
พัน.สร.2
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.พัน.12 พล.ม.1
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
184,039.36
116,000.00
119,697.89
154,434.85
260,000.00
143,114.65
138,249.03
100,000.00
84,174.38
100,000.00
153,252.81
51,676.15
153,822.67
104,961.80
41,795.47
73,212.46
132,046.95
117,778.26
109,000.00
307,969.36
83,000.00
164,987.89
152,669.86
37,978.08
152,866.81
102,034.18
136,000.00
109,000.00
73,351.16
119,020.39
155,711.49
99,697.48
91,711.62

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05032562
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

เลขที#บญั ชี

001-300-2019-00365-42
ส.อ. ชัยพฤกษ์ โนนแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00365-06
จ.ส.ท. ศักดิJชยั แสงงามซึIง (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00369-95
จ.ส.อ. ชาญชัย นวลสุวรรณ
001-300-2019-00375-69
พ.อ. ชริ น มากพงษ์
001-300-2019-00375-78
พ.ต. ทนงศักดิJ ใจดี
001-300-2019-00375-87
ร.ท.หญิง ณัฐอรณ์ วาจ่าง
001-300-2019-00375-96
จ.ส.อ. สุวจิ กั ขณ์ วงศ์กนั
001-300-2019-00388-96
ร.ต. สุนทร มากสวาสดิJ
001-300-2019-00392-66
จ.ส.อ. จารึ ก ด้วงพร้อม
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ใฝ่ ฝากทรัพย์ (คํIาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00366-76
001-300-2019-00373-01
จ.ส.ต. อาทิตย์ ปั ดทํา (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00366-12
ส.อ. อาทิตย์ เวชกามา (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00371-89
จ.ส.อ. วันชัย วิทูรชัย (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00371-70
ส.อ. พีรศักดิJ โพธิJทอง (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00369-40
จ.ส.อ. สราวุธ พูลเขตรวิทย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00390-53
ร.ท. จําเริ ญ หอมสมบัติ
001-300-2019-00374-99
จ.ส.อ. ณรงศักดิJ สุขเกษม
001-300-2019-00375-05
จ.ส.อ. หนูกร นามวงษา (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00375-14
จ.ส.ต. ไตรวิทญ์ ยอดนวล
001-300-2019-00366-67
จ.ส.อ. ชดทภาต พึ#งสําราญ
001-300-2019-00372-95
ร.ต. เอกรัตน์ จุย้ แหวว (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุรักษ์ คงเพชรศักดิJ (คํIาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00365-79
001-300-2019-00365-88
จ.ส.อ. วาทยุทธ ยอดเอียด (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00367-00
ส.ท. ธันยวุฒิ สุขเกษม (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00393-36
จ.ส.อ. วิเศษ หล้าเวียง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรรธนันท์ เขมะศรี สุวรรณ (คํIาประกัน 2 ราย)001-300-2019-00393-45
001-300-2019-00393-54
จ.ส.อ. วุฒิศกั ดิJ ดาบคํา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อัศวินเดชน์ พระกะธรรม (คํIาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00393-63
001-300-2019-00369-04
จ.ส.อ.หญิง พิรุณรัตน์ ชูชื#น (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง ธนานันต์ อบเชย (คํIาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00378-60
001-300-2019-00374-17
ส.ท. จักรพล ชิณกธรรม (คํIาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00389-20
ร.ท. เจษฎาพร ฦาชา
001-300-2019-00366-58
ร.อ. พนม โรจนศิริ

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.41
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.23
ร.25
ร.25
ร.29 พัน.2
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพศ.2
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.

จํานวนเงิน
157,520.71
100,000.00
142,710.62
96,405.85
400,000.00
52,000.00
100,000.00
204,241.24
58,556.42
154,507.40
130,000.00
130,000.00
170,861.67
133,766.95
99,441.76
143,602.45
90,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00
86,978.41
54,621.97
166,000.00
123,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
114,840.23
60,707.33
100,000.00
30,000.00
100,000.00

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 05032562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ระวี เย็นศิริ (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ต. สุรสิ ทธิJ เหล็กศิริ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ชวรัตน์ สิ งโตอ่อน (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ภาณุพงศ์ ณรงค์ศกั ดิJศรี (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. กติกา ชื#นหัตไทย (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ไพโรจน์ กุลเทพพรม
ร.ท. คมสันต์ จันทร์โนนม่วง
จ.ส.อ. ปั ญญา ประนะมัง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อุดร บุญคํา (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มานะ สุคนธ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดาวุธ ศิริเขตกรณ์ (คํIาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ.หญิง มนสิ ชา เล็กบํารุ ง
ร.ท. เจษฎา สาสี ดา (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. นรเศษฐ์ พิมพ์อนงค์
พ.อ. ปาลชัย ศิริพิบูลย์
จ.ส.อ. ไพศาล เกิดสมจิตต์
พ.ต. โชคชวาล ศรี ธรณ์
พ.ต. สิ รภพ จะเรี ยมพันธ์
พ.ต. สุรไกร แข็งฤทธิJ
พ.ต. สุรไกร แข็งฤทธิJ
ร.ต. กฤตวิทย์ ทิมบํารุ ง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ปราโมทย์ แสนจันทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศุภวิชญ์ ใจกล้า
ส.อ. มนตรี นาคทัง# (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สุวชิ า เพ็งระวะ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. เอกกวี อินทรบุตร (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ชยกร วิรัชชกุล (คํIาประกัน 1 ราย)
ส.อ. พงษ์ศกั ดิJ สอนใจดี
จ.ส.อ. ก่อเกียรติ ฟักน่วม (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. คะนองเดช เพลงปาน (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ท. พรชัย ผลแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี
001-300-2019-00386-10
001-300-2019-00381-60
001-300-2019-00370-00
001-300-2019-00376-11
001-300-2019-00378-15
001-300-2019-00392-93
001-300-2019-00382-94
001-300-2019-00369-59
001-300-2019-00369-68
001-300-2019-00368-16
001-300-2019-00374-53
001-300-2019-00374-62
001-300-2019-00365-15
001-300-2019-00391-69
001-300-2019-00365-24
001-300-2019-00388-69
001-300-2019-00371-98
001-300-2019-00374-35
001-300-2019-00367-19
001-300-2019-00367-19
001-300-2019-00369-86
001-300-2019-00375-50
001-300-2019-00376-66
001-300-2019-00368-70
001-300-2019-00368-89
001-300-2019-00368-98
001-300-2019-00369-77
001-300-2019-00372-04
001-300-2019-00377-18
001-300-2019-00393-27
001-300-2019-00378-42

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62
หน่วย

รร.ม.ศม.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศสร.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ป.น.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สตน.ทบ.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 163 ราย

จํานวนเงิน
145,000.00
90,118.87
119,067.36
119,692.81
175,928.50
140,000.00
52,199.75
89,929.27
89,033.90
203,000.00
69,127.56
46,353.35
124,227.04
90,000.00
32,437.48
300,000.00
100,000.00
130,000.00
40,000.00
360,000.00
126,269.27
94,587.14
147,676.94
107,960.13
100,000.00
100,000.00
68,139.41
100,000.00
106,543.96
100,000.00
63,145.52
19,267,470.47

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 5 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบีIยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 05032562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พฤกษ์ ทวีสุข
ส.อ. จัตุพล รวมใหม่
จ.ส.อ. มานิต โชคประดับ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิJ ยุทธศรี
จ.ส.อ. จรู ญ ทิพพิชยั
ร.ท. สมศักดิJ กันธรรม
จ.ส.อ. จํานงค์ ทองดี
จ.ส.อ. ขจร กองศิริ
จ.ส.อ. ปรี ชา ธงชาย
ส.อ. เอกลักษณ์ ครึI มยานาง
จ.ส.อ. อุทยั พันธุ์เพียร
ร.ท. ฝั#งฟ้ า บุณยามระ
จ.ส.อ. บุญวิวธั น์ ภูมิธนวัธน์
จ.ส.อ. วารุ ตร์ โบราณมูล
ร.ต. ประพัตร์ เพ็งแข
ส.อ. สายัน ชุมศรี
พล.อส. ดีเซลซ์ เมสัง
พ.ต. อิสระ เหลาสุวรรณ
จ.ส.อ. ชูชาติ มิ#งภูษา
จ.ส.อ. ซาน มูลพร้อม
ร.ท. สุรพงษ์ เขียวอ่อน
จ.ส.อ. ศิรยุทธ พลดง
จ.ส.อ. รังสรรค์ บุญเมือง
จ.ส.อ. วานิตย์ หลักคํา
ร.ต. สถิตย์ สงกลาง
พ.ต. สมนึก ทิพย์สร
พ.ต. สุทศ ต่างใจ
ส.ท. วารุ ตติJ คนบุญ
ส.อ. ป้ องพล สมสาย

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 5 มี.ค. 62
หน่วย

001-500-2009-00313-44
ขว.ทบ.
001-500-2008-00039-80
ช.2 พัน.201
001-500-2006-00014-43
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2007-00005-13
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2007-00046-16
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2006-00595-29
บ.มทบ.13
001-500-2007-00050-04
บ.มทบ.13
001-500-2011-00081-92
บ.มทบ.13
001-500-2006-00455-53
บ.มทบ.21
001-500-2006-00574-42
บ.มทบ.21
001-500-2004-00444-86
บ.มทบ.22
001-500-2006-00130-22
บ.มทบ.33
001-500-2004-00240-39
พล.ป.
001-500-2009-00172-10
ม.พัน.28 พล.ม.1
001-500-2010-00026-67
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
001-500-2004-00561-99
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
001-500-2006-00193-36
มทบ.23
001-500-2004-00150-04
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
001-500-2006-00562-94
ร.7 พัน.1
001-500-2005-00143-14
ร.7 พัน.5
001-500-2008-00309-48
ร.8
001-500-2006-00073-95
รพ.ค่ายสุรสี ห์
001-500-2004-00476-96
รพ.อานันทมหิ ดล
001-500-2004-00534-66
ศปภอ.ทบ.2
001-500-2007-00318-32
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
001-500-2011-00091-00
สง.สด.จว.น.น.
001-500-2004-00593-81
สง.สด.จว.น.พ.
001-500-2011-00129-55
สง.สด.จว.อ.ด.
001-500-2013-00127-40
สตน.ทบ.
รวม เงินฝากเบีIยประกันล่วงหน้า 29 ราย
รวมเช็คเลขที# 05032562 1,259 ราย
รวมสัง# จ่ายทัIงหมด 1,259 ราย

จํานวนเงิน
2,130.14
528.00
387.00
672.00
630.00
572.00
1,184.14
504.00
4,242.14
728.00
1,052.14
297.00
504.00
1,125.00
616.00
1,494.14
1,016.14
112.00
572.00
278.00
1,166.14
1,287.14
500.00
1,140.14
1,112.14
1,674.14
1,183.64
1,289.14
394.75
28,391.07
25,136,237.12
25,136,237.12

