หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30042562
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
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
พญาไท
พญาไท
กาญจนบุรี
ลพบุรี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สระบุรี
เพชรบูรณ์
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ทุ่งสง
อรัญประเทศ
นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ทุ่งสง
บุรีรัมย์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ช.พัน.8 พล.ม.1
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.21 พัน.30
พบ.
พบ.
พล.ร.9
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.15
ร.19 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
รพศ.4
ร้อย บ.พล.ร.9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย สห.พล.ร.9
ศสร.
ศสร.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.บ.ร.
รวม 32 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
746,327.80
321,773.63
52,257.19
5,074.19
1,559,899.43
354,476.48
46,893.89
6,303.15
213,037.34
133,172.48
729,179.62
1,082.33
1,065,350.22
301.81
495,426.83
128,182.27
146,732.67
4,883.74
368,442.30
430,774.37
32,008.75
144,255.56
384,128.19
250,928.78
14,526.91
4,314.94
230,177.65
86,655.32
13,382.39
886,626.50
254,712.21
56,276.34
9,167,565.28

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30042562
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
สุไหงโก-ลก
ลําปาง
ศรีย่าน
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สนามเป้า
สระบุรี
อุดรธานี
ศรีย่าน
อุดรธานี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
กระทุ่มแบน
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พญาไท
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
สนามเสือป่า
เพชรบุรี
อุดรธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.11
กรม ทพ.33
ขกท.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.พัน.9 พล.ร.9
ดย.ทบ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.24
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.3 พัน.13
พล.ช.
พล.ร.9
พัน.ขกท.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.24

วันที่เช็ค : 30 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
3,515.00
5,334.00
29,439.00
8,381.00
5,376.00
17,959.36
28.52
18,398.00
7,114.00
2,439.77
4,967.00
3,731.81
2,675.00
10,783.00
11,838.00
7,070.00
8,955.18
5,065.00
4,082.00
1,047.00
19,374.10
1,911.00
5,732.00
1,911.00
1,911.00
4,777.00
9,838.00
10,718.00
758.26
6,096.00
4,366.00
20,740.28
6,215.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30042562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

สาขา
สกลนคร
ลําปาง
เพชรบุรี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
บุรีรัมย์
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
เพชรบุรี
สระบุรี
ปราณบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
อุดรธานี
ลําปาง
ปราณบุรี
ถนนจันทน์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.32
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.3
ร.3 พัน.1
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพ.ค่ายอดิศร
รร.นส.ทบ.
รร.ป.ศป.
วพม.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศสร.
ส.พัน.1
รวม 53 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
7,802.00
12,930.00
5,006.00
17,500.00
2,102.00
5,807.00
12,895.41
19,488.50
4,644.89
6,191.00
861.00
2,293.00
13,211.69
14,406.00
2,102.00
19,481.07
6,782.00
2,906.10
6,231.92
5,921.00
421,108.86

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30042562
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
นางรอง
นาสาร
ชุมพร
พระปฐมเจดีย์
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
ร้อยเอ็ด
พนัสนิคม
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สระบุรี
สระบุรี
สูงเม่น
พิษณุโลก
นครพนม
ขอนแก่น
อุดรธานี
ทุ่งสง
ปัตตานี
สนามเสือป่า
นครราชสีมา
ชุมพร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.26
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กอง รจ.มทบ.11
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.4 พล.ร.4
บก.พล.ร.4
ป.21 พัน.30
ป.3 พัน.3
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.711
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 รอ.
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.24
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยศ.ทบ.
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.1

วันที่เช็ค : 30 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
94,832.70
69,679.73
381,173.19
115,000.00
121,316.28
149,806.98
100,000.00
127,253.23
206,516.22
168,000.00
32,000.00
180,000.00
130,000.00
200,000.00
50,000.00
132,000.00
100,000.00
320,907.83
113,593.32
178,507.53
194,256.05
150,000.00
100,000.00
53,101.84
113,000.00
104,788.54
126,000.00
88,075.88
97,637.89
133,061.78
85,200.01
195,227.06
631,833.91

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 30042562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

สาขา
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สนามเสือป่า
ลพบุรี
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
พญาไท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.29 พัน.2
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 รอ.
ร.4
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ร้อย ม.ลว.ที่ 1 พล.1รอ.
ศบบ.
ศสพ.
ส.พัน.2
สพธ.
รวม 48 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 30 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
120,000.00
68,724.14
100,000.00
200,000.00
379,078.64
112,000.00
130,000.00
70,000.00
160,000.00
31,000.00
184,000.00
100,000.00
129,533.91
180,000.00
66,771.49
7,073,878.15
16,662,552.29

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
พ.ต. สุขเกษม ตันเจริ ญ
พ.ต. เกียรติศกั ดิA พฤฒิสาร
ร.อ. นพดล แซมสี ม่วง
ร.อ. สรายุทธ์ บุญมัน#
ร.ท. ยุทธศักดิA สิ งคราช
ร.ท. อภิสิทธิA โตพลัด
ร.ท. กิจผจญ สมตน
ร.ต. ชุมพล โคกพราน
ร.ต. ธรา ยงยุทธ
ร.ต. สรชัช บุญอินทร์
ร.ต. สุเทพ เกิดมงคล
จ.ส.อ. พีรสิ ษฐ์ พิมพา
ร.ต. ณรงค์ นิลคง
ร.ต. สมยา พรมมาท้าว
ร.ท. ประเสริ ฐ จันทร์เงียบ
ร.ต. สมพงษ์ เพียภูเขียว
จ.ส.อ. สมชาย กันฟอง
จ.ส.อ. ประภาส จันทร์คาํ
จ.ส.อ. สมเกียรติ พิมสารี
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ชินพะวอ
จ.ส.อ. กฤติเดช มาตชะลา
จ.ส.อ. ชัยพร ดอนไพรฮวบ
จ.ส.อ.ชัยยง เพ็ชรจํานงค์
จ.ส.อ. ทรงศักดิA ทรงศิริโรจน์
จ.ส.อ. ประวิทย์ จางวางเหลือง
จ.ส.อ. พรเจต จุมพลศรี
จ.ส.อ. พิเชษฐ สุกประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วิเชียร ข่วงชมภู
จ.ส.อ. ศุภชัย ราญบุตร
จ.ส.อ. สมยศ จันทร์อยู่
จ.ส.อ.เอกศักดิA พันธุ์คง
จ.ส.อ. วิชยั วชิรเดโชชัย
จ.ส.อ. ปรี ชา สื บสุนทร

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00109-88
001-100-2007-00063-99
001-100-2004-00108-36
001-100-2010-00336-52
001-100-2004-00653-95
001-100-2004-07902-88
001-100-2004-12959-48
001-100-2004-00107-84
001-100-2004-00107-93
001-100-2004-00110-48
001-100-2004-00644-02
001-100-2004-00884-75
001-100-2004-01195-62
001-100-2004-05561-07
001-100-2004-07022-29
001-100-2004-10385-47
001-100-2004-00011-57
001-100-2004-00024-57
001-100-2004-00068-24
001-100-2004-00107-02
001-100-2004-00107-11
001-100-2004-00107-66
001-100-2004-00107-75
001-100-2004-00108-27
001-100-2004-00108-45
001-100-2004-00108-63
001-100-2004-00108-72
001-100-2004-00109-33
001-100-2004-00109-51
001-100-2004-00109-79
001-100-2004-00110-39
001-100-2004-00373-10
001-100-2004-00405-81

ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1

จํานวนเงิน
2,640.69
7,531.23
5,572.77
1,270.41
3,879.14
3,793.53
11,415.85
5,757.60
3,996.86
5,700.01
4,112.88
10,518.92
2,927.83
2,241.43
5,295.05
6,532.70
7,308.43
6,357.35
3,479.66
4,281.89
1,221.21
5,710.53
1,349.17
1,669.70
1,684.26
4,411.95
15,499.91
5,266.16
1,285.18
3,625.81
5,724.16
7,705.99
3,910.37

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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. วิเชียร เคารพ
จ.ส.อ. นาวี แสวงรู ้
จ.ส.อ. วันชัย เมิดจันทึก
จ.ส.อ. ยุทธศักดิA สนสายสิ งห์
จ.ส.อ. สุวชั รพงษ์ ศรี พวงมาลัย
จ.ส.อ. สมเกียรติ แสงสลับสี
จ.ส.อ. ดาว เพียอินทร์
จ.ส.อ. กชกรณ์ แสนใจวุฒิ
จ.ส.อ. ณธกร ด้วงจุย้
จ.ส.อ. นเรศ แก้วแดง
จ.ส.อ. เกษม เทพสิ ทธิA
จ.ส.อ. จินดา แสงศรี เรื อง
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ โลหะบาล
จ.ส.อ. ชะริ นทร์ จารุ มูล
จ.ส.อ. เปรมจิตร สี ธาตุ
จ.ส.อ. ชัชวาล แสนใจวุฒิ
จ.ส.อ. เทวัญ คําทองสุข
จ.ส.อ. สุบิน อุตส่าห์
จ.ส.อ. วิสูตร์ ทองกร
จ.ส.อ. วีระศักดิA โสภาคํา
จ.ส.อ. นิกร รักษาชนม์
จ.ส.อ. สุชาติ มณี ใส
จ.ส.อ. สุรชัย สงวน
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร ปั นทะโชติ
จ.ส.อ. นิยม ศรี สงค์
จ.ส.อ. วิรัตน์ คลิกคลาย
จ.ส.อ. สัญญา เติมพันธุ์
จ.ส.อ. เกษียร จีนอ้อย
จ.ส.อ. สมุทรปราการ พ่อค้าช้าง
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ สว่างวงค์
จ.ส.อ. ทรงยุทธ ปิ# นทอง
จ.ส.อ. เฉลิม จันตา
จ.ส.อ. นเรศ พลวัง

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00512-04
001-100-2004-01495-18
001-100-2004-01531-68
001-100-2004-01670-55
001-100-2004-02312-08
001-100-2004-02432-03
001-100-2004-02665-14
001-100-2004-02738-60
001-100-2004-02879-88
001-100-2004-03187-92
001-100-2004-03382-46
001-100-2004-03683-71
001-100-2004-03751-31
001-100-2004-03815-49
001-100-2004-03816-91
001-100-2004-04138-48
001-100-2004-04251-35
001-100-2004-04305-44
001-100-2004-04307-20
001-100-2004-04451-57
001-100-2004-04470-58
001-100-2004-04791-81
001-100-2004-04963-64
001-100-2004-05000-65
001-100-2004-05025-77
001-100-2004-05075-90
001-100-2004-05144-48
001-100-2004-05214-84
001-100-2004-05296-62
001-100-2004-05303-58
001-100-2004-05447-04
001-100-2004-05828-29
001-100-2004-06045-01

ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1

จํานวนเงิน
4,010.00
2,908.13
9,772.82
9,168.18
9,665.52
1,463.84
7,175.51
2,437.19
3,879.21
4,709.73
7,214.88
3,860.48
2,579.37
3,956.04
2,015.83
6,609.19
9,099.16
5,980.81
4,047.09
7,253.64
5,695.87
7,636.95
5,818.33
6,780.68
5,314.13
9,903.53
1,879.30
8,774.18
6,686.25
2,215.60
1,626.30
5,183.75
2,375.98

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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.กฤษณะ ธูปมงคล
จ.ส.อ. รังสรรค์ เนตรแก้ว
จ.ส.อ. วิสุทธิA อยูน่ #ิม
จ.ส.อ. นราวิชญ์ แก้วมะณี ย ์
จ.ส.อ. ธนะวุธ กองกุณะ
จ.ส.อ. มนัส จันทะพาหะ
จ.ส.อ. สมาน สมพมิตร์
จ.ส.อ. จตุรงค์ วรรณจักร์
จ.ส.อ. วิกรม ชัยนิคม
จ.ส.อ. สุทธิรักษ์ ไชยนันทน์
จ.ส.อ. สมมารถ ปุยชา
จ.ส.อ. ธวัช จันทร์แก้ว
จ.ส.อ. ชาญชัย บุญแทน
จ.ส.อ. แดนชาย บุญฟัก
จ.ส.อ. สายสื บ สมโภชน์
จ.ส.อ. สง่า พรมชา
จ.ส.อ. พลณเดช แก้วกียรู
จ.ส.อ. วิรัช จีนนํRาใส
จ.ส.อ. สยาม ทรัพย์สกุล
จ.ส.อ. ผดุงศักดิA คํากองแพง
จ.ส.อ.ยุทธ นินทรี ย ์
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธุ์ ตนะทิพย์
จ.ส.อ. มนตรี โพธิAขาว
จ.ส.อ. ประพิศ เครื อปั นติ
จ.ส.อ. สุดเขต จันทร์รุณ
จ.ส.อ. ครรชิต ตะโน
จ.ส.อ. องอาจ การบรรจง
จ.ส.อ. จเร บางสาลี
จ.ส.อ. ฉัตรชัย สนิมคํRา
จ.ส.อ. สุภาพ เทวิน
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ช่วยเมืองปั กษ์
จ.ส.อ. สิ งห์ชยั สิ งห์ปราบ
จ.ส.อ. พรมมินทร์ อินพรมมี

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06091-08
001-100-2004-06165-33
001-100-2004-06357-87
001-100-2004-06470-65
001-100-2004-06616-12
001-100-2004-07019-38
001-100-2004-07313-64
001-100-2004-07461-35
001-100-2004-07674-48
001-100-2004-08251-04
001-100-2004-08655-73
001-100-2004-08689-05
001-100-2004-08742-89
001-100-2004-09191-02
001-100-2004-09262-54
001-100-2004-09339-17
001-100-2004-09448-34
001-100-2004-09541-78
001-100-2004-09582-08
001-100-2004-09721-01
001-100-2004-09810-20
001-100-2004-09823-84
001-100-2004-10148-48
001-100-2004-10393-60
001-100-2004-10393-79
001-100-2004-10393-88
001-100-2004-10853-87
001-100-2004-10963-01
001-100-2004-11161-46
001-100-2004-11374-13
001-100-2004-11639-04
001-100-2004-11919-52
001-100-2004-12334-25

ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1

จํานวนเงิน
4,135.86
9,000.29
8,466.79
5,848.58
3,902.55
7,941.47
21,857.40
4,131.24
4,993.03
3,873.48
7,067.63
7,357.03
3,499.84
6,316.42
5,712.75
2,266.49
2,874.90
4,047.09
5,273.06
4,716.30
1,659.51
3,311.25
3,242.87
7,838.79
5,634.59
3,662.19
3,547.56
3,512.57
4,552.44
4,589.25
6,734.19
8,988.02
4,869.36

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พิษณุ เผือกพ่วง
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิA มงคลวัจน์
จ.ส.อ. ธวัชชัย เชยกิจ
จ.ส.อ. พิชิต จิตชื#น
จ.ส.อ. สิ ริชยั กึนสี
จ.ส.อ. สายันต์ ถาเกตุสี
จ.ส.อ. ไพสันต์ เฉลิมสุข
จ.ส.อ. ชริ นทร์ ปั นแสน
จ.ส.อ. สมคิด แก้วดี
จ.ส.อ. ไพศาล ทองธรรมชาติ
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ เจียมใจ
จ.ส.อ. ศุภรัตน์ ด้วงลา
จ.ส.อ. ธนากร แสนคาน
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิA จันอุดร
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ เวทมนต์
จ.ส.อ. สุรพล ชุมภู่
จ.ส.อ. เอกพล สวยงาม
จ.ส.อ. วรพล เลี#ยมสกุล
จ.ส.อ. อัศนัย คําสัตย์
จ.ส.อ. อุดร มะหิ ทธิ
จ.ส.อ. ธีระยุทธ ราชบุญคุณ
จ.ส.อ. ธนากร ยงปั ญญา
จ.ส.อ. สรายุทธ แสงขาน
จ.ส.อ. อดิเรก นามขาว
จ.ส.อ. อมรศักดิA ชุมภู่
จ.ส.ท. เดชายศ เลิศทองมี
จ.ส.อ. อภิรมณ์ คําแคว่น
จ.ส.อ. จักรพันธ์ เอืRอนจิตร
จ.ส.ต. ศุภรักษ์ บัวละคร
จ.ส.ท. วินยั แดนทอง
จ.ส.ต. กัมปนาท ด้วงไพร
ส.อ. ณัฐพงษ์ นวลหิ งษ์
จ.ส.ต. เอกพงษ์ ศรี ใจติTบ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12413-81
001-100-2004-12450-86
001-100-2004-12543-30
001-100-2004-12631-25
001-100-2004-12714-07
001-100-2004-12772-34
001-100-2004-12801-68
001-100-2004-12869-77
001-100-2004-13044-68
001-100-2004-13071-28
001-100-2004-13125-91
001-100-2005-00510-18
001-100-2005-00514-52
001-100-2005-00515-95
001-100-2005-00519-84
001-100-2005-00760-80
001-100-2006-00206-64
001-100-2007-00201-68
001-100-2007-00455-29
001-100-2009-00046-27
001-100-2009-00046-72
001-100-2010-00095-76
001-100-2010-00096-73
001-100-2005-00814-35
001-100-2005-00814-53
001-100-2007-00455-38
001-100-2008-00161-91
001-100-2009-00009-13
001-100-2006-00190-66
001-100-2006-00491-64
001-100-2007-00200-89
001-100-2008-00157-85
001-100-2009-00407-26

ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1

จํานวนเงิน
3,983.05
13,048.53
1,432.10
7,936.68
4,072.06
4,568.05
5,811.62
4,418.11
12,044.24
5,846.33
3,465.46
3,575.83
4,969.61
3,476.13
2,652.99
2,777.83
3,598.57
3,190.03
8,195.97
2,202.99
3,602.55
4,005.23
2,989.77
2,697.80
3,183.51
4,551.00
2,858.12
2,415.54
3,235.84
2,663.93
4,019.66
4,972.07
5,077.86

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. สาคร จันทะวงษ์
จ.ส.อ. เอนก อิงชัยภูมิ
จ.ส.อ. ศุภศิษฏ์ คงแก้ว
ส.อ. วัฒนชัย เสนาลัย
ส.อ. น้องใหม่ ฉิ มปาน
จ.ส.ท. กฤติกา จันทร์ดี
จ.ส.ท. ธีระวัฒน์ จันทะวงษ์
ส.อ. เอกนริ นทร์ สิ งห์สถิตย์
ส.อ. นพคุน จันต๊ะ
จ.ส.ต. ภัทรวิทย์ ชุ่มใจ
ส.อ. พลวัฒน์ เปรมสุข
ส.อ. อดุลย์พล ชัยสิ ทธิA
ส.อ. ธงชัย ทรงสวัสดิAวงศ์
ส.อ.กฤษดา องค์จินดาวณิ ช
จ.ส.ต. ประณต สิ นธุพนั ธ์
ส.อ. ปภังกร ยินิรัมย์
ส.อ. สุริยนั พลอาวรณ์
ส.อ. ภานุพงศ์ สี ตาแสง
ส.อ. โอฬาร พงษ์วานิช
ส.อ. อดิศกั ดิA สี ตาแสน
จ.ส.ต. อิสรพงษ์ ดวงบุปผา
ส.อ. ประวิทย์ กนกเสรี วงศ์
ส.อ. ณัฐพล เหล่าก้อนคํา
ส.อ. เมธี เจียวเจริ ญ
ส.อ. ทีปวัฒน์ แดงทองดี
ส.อ. ประกาศิต ห่วงแสง
ส.อ. พงษ์สิทธิA มูลณี
ส.อ. นัฐวุฒิ ปรวนอุม้
ส.อ. อภิวฒั น์ ทวีโกวิท
ส.อ. กิตติพงษ์ คํารังษี
ส.อ. จักรี สวัสดี
ร.ต. สุรชัย ใจเอืRอ
ร.อ. พูนสิ น ไชยสิ ทธิแสน

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00193-85
001-100-2007-00191-35
001-100-2008-00187-82
001-100-2008-00402-04
001-100-2009-00409-48
001-100-2009-00442-72
001-100-2010-00097-16
001-100-2010-00398-96
001-100-2010-00399-66
001-100-2010-00399-84
001-100-2011-00005-56
001-100-2011-00079-75
001-100-2011-00079-93
001-100-2011-00272-89
001-100-2011-00273-22
001-100-2011-00311-49
001-100-2011-00317-69
001-100-2011-00459-11
001-100-2011-00504-54
001-100-2012-00006-98
001-100-2012-00007-13
001-100-2012-00233-98
001-100-2012-00235-10
001-100-2012-00299-30
001-100-2012-00565-18
001-100-2012-00637-85
001-100-2012-00672-22
001-100-2014-00352-67
001-100-2015-00023-74
001-100-2011-00318-84
001-100-2014-00057-89
001-100-2004-01566-51
001-100-2004-03228-92

ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.

จํานวนเงิน
1,009.22
4,983.38
2,128.67
1,686.92
4,730.93
1,790.47
3,356.69
3,208.41
3,191.63
3,070.63
1,910.79
1,619.99
1,679.88
3,155.94
2,912.35
4,182.47
1,892.42
1,816.24
1,590.87
1,856.23
2,279.18
4,056.93
1,617.15
1,032.72
2,707.97
1,633.13
1,286.96
1,868.67
1,403.36
1,063.05
1,264.60
4,086.58
2,536.05

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ร.อ. สมชาย ภาคีพนั ธุ์
ร.อ. เมธาสิ ทธิA พิมพ์อภิกฤติยา
ร.ท. สมพร ไชยดี
ร.ท. ทรงศักดิA ยกมาพันธ์
ร.ต. สมภพ ทาประเสริ ฐ
ร.ท. สุนทร คําเลิศ
ร.ท. ส่งเสริ ม สมใจเพ็ง
ร.ต. เอนก ท้าวลา
ร.ต. มานัด ทําสุนา
ร.ต. วิชานนท์ รัตนนนท์
ร.ต. อนุรมย์ สิ มมา
ร.ต. วรพงษ์ อินจา
ร.ต. สุวทิ ย์ ใสแท้
ร.ต. โกมล วงศ์แก้ว
ร.ต. สุชาติ หมายทรัพย์
ร.ต. นิคม พันจุย
ร.ต. รัตชวัฒน์ สุระทศ
ร.ต. เกรี ยงศักดิA นาเวียง
ร.ต. สมบัติ ลือพรม
จ.ส.อ. อมรเทพ เสาะด้น
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั พวงสมบัติ
จ.ส.อ. สมชาย นกน้อย
จ.ส.อ. อนันต์ เมฆปัR น
จ.ส.อ. สุรศักดิA เข็มเพ็ชร์
จ.ส.อ. บุญธรรม เลิศลํRา
จ.ส.อ. พูนศักดิA เรื องสวัสดิA
จ.ส.อ. ประเวศ ดาวบริ สุทธิA
จ.ส.อ.ธนพงษ์ พรหมพร
จ.ส.อ. สุดใจ ก้อนทอง
จ.ส.อ. สุวรรณ จันทร์เหลือง
จ.ส.อ. พรชัย ฉิ นนานนท์
จ.ส.อ. วิชาติ มะสันเทียะ
จ.ส.อ. ชํานาญ บัวเรื อง

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03469-08
001-100-2009-00121-49
001-100-2004-08486-19
001-100-2004-08663-05
001-100-2004-00596-86
001-100-2004-03025-06
001-100-2004-05275-67
001-100-2004-05276-73
001-100-2004-05277-07
001-100-2004-05277-16
001-100-2004-05277-25
001-100-2004-05955-04
001-100-2004-06537-47
001-100-2004-07422-18
001-100-2004-07444-47
001-100-2004-07848-25
001-100-2004-11617-11
001-100-2004-12307-74
001-100-2004-12342-57
001-100-2004-00434-18
001-100-2004-01128-97
001-100-2004-01763-63
001-100-2004-02049-03
001-100-2004-02479-08
001-100-2004-02532-55
001-100-2004-02570-02
001-100-2004-02601-12
001-100-2004-02664-80
001-100-2004-03181-90
001-100-2004-03730-45
001-100-2004-04577-72
001-100-2004-05265-31
001-100-2004-05275-30

ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.

จํานวนเงิน
6,086.14
1,562.81
7,312.18
7,544.26
2,365.92
3,902.82
4,972.20
3,994.35
2,912.79
1,790.01
3,590.48
5,182.28
2,824.09
4,933.49
4,478.69
3,841.35
1,661.57
4,595.59
3,055.03
1,658.21
4,398.51
4,621.00
2,530.15
1,713.49
2,201.82
5,522.44
2,438.98
3,975.45
10,199.56
3,772.68
1,623.67
3,534.68
10,389.99

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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. รณภูมิ อ้นมงคล
จ.ส.อ. วิรัตน์ เชาว์พิพฒั นะ
จ.ส.อ. ศักดิAอนันต์ บุตรศรี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ผลาหาญ
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ หงษ์พงษ์
จ.ส.อ. เอกพรรดิA เรื องแสง
จ.ส.อ. นิกร เพ็งเต็ม
จ.ส.อ. กฤษณ์ สิ งห์ทอง
จ.ส.อ. ทนงศักดิA เตีRยงสูงเนิน
จ.ส.อ. อภิชาติ มัน# สมบูรณ์
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เบ้าช้างเผือก
จ.ส.อ. บรรจบ นาคา
จ.ส.อ. สุรเชษฐ จรอํา
จ.ส.อ. ปรเมศวร์ ปานเกิด
จ.ส.อ. ดํารงค์ ประกอบสุข
จ.ส.อ. อุทยั ทางธรรม
จ.ส.อ. อโกวินร์ รุ่ งสันเทียะ
จ.ส.อ. อําภร พึRงสันเทียะ
จ.ส.อ. เสกสรรค์ องอาจ
จ.ส.อ. ทองหล่อ วงค์พญา
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ผาสุข
จ.ส.อ. มลทิน กุลบ่าง
จ.ส.อ. สุรเดช โพธิAงาม
จ.ส.อ. สุวชั ชัย ภูมลี
จ.ส.อ. บุญยศักดิA เพ็ชรนิล
จ.ส.อ. ไสว ปั จจุโส
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ขุนทอง
จ.ส.อ. ประยุทธ อ่อนศิลา
จ.ส.อ. วิชิต วงษ์เตมีย ์
จ.ส.อ. พนาไพร ผลาหาญ
จ.ส.อ. สมศักดิA แจ้จตั ุรัส
จ.ส.อ.ไพโรจน์ เสาะด้น
จ.ส.อ สงคราม อัฐนาค

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05276-00
001-100-2004-05276-28
001-100-2004-05276-37
001-100-2004-05276-46
001-100-2004-05276-55
001-100-2004-05276-64
001-100-2004-05276-82
001-100-2004-05700-73
001-100-2004-05701-89
001-100-2004-05775-35
001-100-2004-05835-09
001-100-2004-05881-60
001-100-2004-06610-65
001-100-2004-06641-87
001-100-2004-06745-46
001-100-2004-06839-42
001-100-2004-07242-85
001-100-2004-07739-26
001-100-2004-07762-24
001-100-2004-07890-06
001-100-2004-08069-14
001-100-2004-08590-77
001-100-2004-09010-33
001-100-2004-09159-84
001-100-2004-09241-04
001-100-2004-09243-53
001-100-2004-09327-96
001-100-2004-09500-66
001-100-2004-10453-98
001-100-2004-10615-36
001-100-2004-10872-42
001-100-2004-10957-82
001-100-2004-10964-44

ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.

จํานวนเงิน
1,516.13
4,382.13
3,043.12
1,476.19
1,384.79
3,034.05
2,481.20
1,684.31
2,915.74
2,988.20
5,062.53
4,890.22
3,923.32
4,473.69
3,806.73
2,527.53
2,237.64
2,705.38
4,046.81
6,431.93
1,450.61
2,187.51
2,801.93
4,480.97
5,546.91
6,510.49
1,200.57
4,395.62
6,249.07
2,958.76
7,524.35
2,223.40
2,968.39

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
จ.ส.อ. นคร ดีใหม่
จ.ส.อ. วิชาญ สายฆ้อง
จ.ส.อ. สุเทพ เพ็งพันธุ์
จ.ส.อ. วนิช นกน้อย
จ.ส.อ. วิรัตน์ คําปลิว
จ.ส.อ. สมเดช สุพรรณ์
จ.ส.อ. สามารถ มีสุทธิA
ส.ต. พนัส วงษ์ดี
จ.ส.อ. ธีรยุทธ สามะศิริ
จ.ส.อ. ฉลวย ศรี โมง
จ.ส.อ. สนชัย ชาญธนู
จ.ส.อ. อัศวิน ศรี ธญ
ั รัตน์
ส.อ. อธิวฒั ณ์ คุมธง
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ อภิรัตน์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ศักดิAมงคล แนวทะวิต
จ.ส.อ. สายยน จรรยา
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ วรรณดี
ส.ท. มานะ วสุวชั ร์
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ศรี สวัสดิA
จ.ส.อ. นที ศิริบุตร
ส.ต. ปรี ดา เปรมปรี ดี
ส.อ.สุชาติ สี ดา
ส.ต. เมธา เกียรติกอ้ งศิลป์
ส.อ. ศรัญ\ู สมเพชร
ส.ต. จักรพันธ์ อานันท์
ส.ต. ฉัตรฟ้ า ภูกองชัย
ส.อ. รชานันท์ วันดี
ส.อ. วชิระ นํRาสี
ส.ต. ธนภัทร กระจันทร์
ส.อ. ชัยศาล ไทยประยูร
ส.อ. พงษ์เทพ ตันถาวรวงษ์
ส.อ. วิวฒั น์ เถียรกิตติ
ส.อ. นิรันดร์ สะพัน

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11197-27
001-100-2004-11873-75
001-100-2004-12163-21
001-100-2004-12340-99
001-100-2004-12568-79
001-100-2004-12571-42
001-100-2004-12689-26
001-100-2005-00155-93
001-100-2005-00156-09
001-100-2005-00359-22
001-100-2005-00818-88
001-100-2006-00248-00
001-100-2007-00135-39
001-100-2009-00029-84
001-100-2008-00020-91
001-100-2004-07264-14
001-100-2008-00211-84
001-100-2008-00308-63
001-100-2011-00062-13
001-100-2004-04786-69
001-100-2011-00169-28
001-100-2011-00519-58
001-100-2011-00520-09
001-100-2011-00521-24
001-100-2012-00074-24
001-100-2012-00311-20
001-100-2013-00156-17
001-100-2013-00157-41
001-100-2013-00158-11
001-100-2013-00158-48
001-100-2013-00161-11
001-100-2013-00246-33
001-100-2013-00591-98

ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.

จํานวนเงิน
937.38
3,020.13
3,705.53
3,922.05
2,994.97
2,183.94
5,465.26
480.04
1,662.73
2,325.71
5,792.28
2,793.35
2,016.22
4,345.58
2,014.28
1,858.72
1,053.64
522.63
973.82
3,081.93
1,231.10
1,138.94
985.89
515.57
582.07
385.22
1,161.54
657.58
1,465.64
1,071.71
1,372.45
454.79
470.76

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

ส.อ. เอกชัย ชาญเชิงรบ
ส.อ. พจเทพ อินทรแย้ม
ร.ท. บุญชู มะธิปะโน
ร.ต. พัฒนศักดิA ทองแถว
ร.ต. สาธิต ศรี หยวก
ร.ต. เอกภพ เค้าโนนกอก
จ.ส.อ. จักรกฤษ พานิชเกียรติ
จ.ส.อ. มานะ ใบบัว
จ.ส.อ. อาคม ข้องหลิม
จ.ส.อ. ธีรพล เครื อสื บ
จ.ส.อ. พงษ์เดช ทองถ่วง
จ.ส.ท.ธนันต์ทศั น์ ผิวสานต์
จ.ส.ต.สุรบดี ศรี กนั ทะ
จ.ส.ต.วิสุทธิA บุญเหมาะ
ส.อ. ภูวดล บํารุ งรัตน์
ส.อ. รัฏฐพิชญ์ ศรี วชิ ยั
ส.อ. กฤษณ์ภากรณ์ อิ#นคํา
ส.อ.วิทยา ใจเย็น
ส.อ. โชคชัย แสนคํา
ส.อ.พงศธร ธารนํRา
ส.อ.ชาญฉลาด ศรี คาํ ภา
ส.อ. กฤษดา เตชะอมรานันท์
ส.อ. ธาดาพงศ์ เขินพลกรัง
ส.อ. ธวัชชัย พุทธชาด
ส.อ. ประณต เหวขุนทด
ส.ท. ศักดิAชยั มัน# คงสมตระกูล
ส.อ. ชุติเทพ จิตรี ชยั
ส.ท. พุฒิสรรค์ ขุนวิเศษ
ส.ท. ญามร สื บวงศ์
ส.ท. สมพร มีภู่
พ.อ.(พิเศษ) ประสิ ทธิA ไพบูลย์
พ.อ.(พิเศษ) เสกสรรค์ ชายทวีป
พ.อ.(พิเศษ)หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อริ นทร์

001-100-2013-00155-83
001-100-2013-00159-72
001-100-2004-10302-80
001-100-2004-02244-66
001-100-2004-10403-11
001-100-2004-10495-07
001-100-2004-10402-14
001-100-2004-10402-50
001-100-2004-12036-37
001-100-2005-00355-06
001-100-2005-00651-90
001-100-2011-00336-60
001-100-2008-00275-59
001-100-2012-00072-84
001-100-2009-00046-81
001-100-2009-00386-15
001-100-2012-00087-33
001-100-2012-00235-74
001-100-2012-00403-22
001-100-2012-00470-15
001-100-2013-00101-53
001-100-2013-00352-31
001-100-2013-00455-02
001-100-2013-00456-45
001-100-2014-00363-63
001-100-2014-00541-47
001-100-2014-00542-17
001-100-2016-00370-41
001-100-2011-00529-39
001-100-2015-00715-96
001-100-2004-08299-88
001-100-2004-09527-90
001-100-2004-11310-02

ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
1,048.58
762.07
2,937.65
3,355.74
2,254.56
8,578.60
2,038.50
2,715.86
1,128.03
1,258.32
4,594.93
722.56
1,218.57
839.62
1,176.53
2,972.56
1,083.26
611.34
2,952.36
919.91
1,506.33
656.93
1,279.87
1,798.27
762.36
1,031.35
1,489.46
891.69
966.69
515.34
14,508.62
14,311.98
61,526.10

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ศีจิต เลาหะคามิน
พ.อ.หญิง เกศราภรณ์ รัชตเกรี ยงไกร
พ.อ. นริ นทร์ เปรมศิริศกั ดิA
พ.อ. จิติวฒั นา รอดเจริ ญ
พ.อ. กิตติ ลาภอนันต์
พ.อ. ผจญ เฮงสิ น
พ.อ.หญิง นันทกา ชะนะกุล
พ.อ.หญิง ชุลีภรณ์ บัวหลวง
พ.อ.หญิง พรทิพา พวงลําเจียก
พ.อ.หญิง อรอุษา สถิตยุทธการ
พ.อ.หญิง อรสา สุขดี
พ.อ.หญิง อารยา อุบาลี
พ.อ.หญิง ชนิดา ประทุมศรี
พ.อ.หญิง พรพิมล นักรํา
พ.อ.หญิง สิ ริวรรณ สมจินตนา
พ.อ.หญิง เฟื# องเพ็ชร์ เพ็ชร์ไทย
พ.อ.หญิง ดุจอาภา จันทรวงศา
พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยตุ ิ
พ.ท.หญิง ขนิษฐา สร้อยคํา
พ.อ.หญิง วชิราภรณ์ พรไชยะสิ ทธิA
พ.อ.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม
พ.อ.หญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์
พ.ท. ทินกร สุขสาขา
พ.ท. อํานวย สิ มารัตน์
พ.ท. สมศักดิA พงษ์สวัสดิA
พ.ท.ประดิษฐ์ ธิติศรัณย์
พ.ท. เกษตรพงศ์ สุทธคุณ
พ.ท. จิรกฤต วัฒนรัตน์
พ.ท. บรรจบ ศุขสายชล
พ.ท.ธาตรี บุญเจือ
พ.ท. พีระเดช ประภาสโนบล
พ.ท. ธนิตชัย เย็นชัยสิ ทธิA
พ.ท. สามารถ ปานเถื#อน

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11333-47
001-100-2004-12139-62
001-100-2004-02370-71
001-100-2004-02386-09
001-100-2004-06977-14
001-100-2004-09562-28
001-100-2004-00248-75
001-100-2004-01522-84
001-100-2004-02414-63
001-100-2004-02802-22
001-100-2004-03931-64
001-100-2004-04480-02
001-100-2004-05772-61
001-100-2004-05810-42
001-100-2004-06585-93
001-100-2004-07745-81
001-100-2004-08993-30
001-100-2004-09242-10
001-100-2004-09909-94
001-100-2004-10022-14
001-100-2004-11780-85
001-100-2004-12837-67
001-100-2004-00212-76
001-100-2004-00230-43
001-100-2004-03600-78
001-100-2004-04151-47
001-100-2004-04596-82
001-100-2004-06421-58
001-100-2004-06503-15
001-100-2004-07907-10
001-100-2004-08234-89
001-100-2004-11335-14
001-100-2004-11855-80

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
45,831.49
17,324.64
4,454.69
25,832.24
18,235.72
8,486.27
69,899.16
16,322.15
6,427.00
7,533.72
6,477.73
9,952.43
17,024.18
36,878.66
34,086.57
31,225.26
7,018.31
17,667.86
4,155.52
4,822.46
21,343.78
20,795.91
6,952.61
4,506.24
58,696.90
7,090.72
12,131.90
33,037.31
5,566.77
5,728.02
9,591.25
4,884.66
6,283.94

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
พ.ท. มนตรี นิควงศ์
พ.ท.หญิง มณิ ศรา ธีรนิธิศนันท์
พ.ท.หญิง ธิวาพร เก่งทอง
พ.ท.หญิง ธนิตา วงษ์จินดา
พ.ท.หญิง กนกกาญจน์ มหาวิจิตร
พ.ท.หญิง ศิริพร โรจนเสน
พ.ท.หญิง กนกพรรณ มงคลศิลป์
พ.ท.หญิง คชาภา ธรรมวิวฒั น์
พ.ท.หญิง เสาวนิตย์ แพงโพธิA
พ.ต. ณรงค์ฤทธิA ศุขกลิ#น
พ.ต.เสริ มศักดิA มินอารี ย ์
พ.ต. พลากร สุภารส
พ.ต.หญิง ณัชกรณ์ เหลือรักษ์
พ.ต.หญิง อุทยั วรรณ วนิช
พ.ต.หญิง จิราภรณ์ ไม้ไหว
พ.ต.หญิง จินต์จิรัฏฐ์ ชัยวงศ์
พ.ต.หญิง กนกพร อ่อนอินทร์
พ.ต.หญิง อิสริ ยา ใจวงค์ษา
ร.อ. อํานาจ วิทยากิตติพงษ์
ร.อ. วิสูตร หนูวงษ์
ร.อ. ณชพัฒน์ จิตต์บรรจง
ร.อ. กําพล โหนา
ร.อ. ชานวาทิก โกวิทวที
ร.อ. วิษณุ พิมพ์หนู
ร.อ. อนุสรณ์ วรมาลี
ร.อ.หญิง ภัคนภัสส์ โพธิAไพจิตร
ร.ท. พุทฒพงษ์ พุม่ ศิริ
ร.ท. นฤชา ตันตระกูล
ร.ท. อาณัติ หิ มะมาน
ร.ท. คมพิศิษฐ์ ใจซื#อกุล
ร.ท. สมนึก กําแพงแก้ว
ร.ท. ทองม้วน โยเหลา
ร.ท. ศรี เพชรรัตน์ ยืนยงชาติ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12203-79
001-100-2004-02553-87
001-100-2004-05333-64
001-100-2004-05602-07
001-100-2004-06009-03
001-100-2004-06934-44
001-100-2004-11445-38
001-100-2004-11780-12
001-100-2004-12640-45
001-100-2004-11974-06
001-100-2006-00006-42
001-100-2007-00027-37
001-100-2004-06416-27
001-100-2004-08143-20
001-100-2004-10771-93
001-100-2004-12668-67
001-100-2004-13196-19
001-100-2006-00140-07
001-100-2004-00967-66
001-100-2004-01189-16
001-100-2004-03258-80
001-100-2004-04464-66
001-100-2004-05210-77
001-100-2004-06720-07
001-100-2011-00064-62
001-100-2004-07755-99
001-100-2004-00391-23
001-100-2004-01013-05
001-100-2004-02699-19
001-100-2004-03849-17
001-100-2004-08006-82
001-100-2004-10956-49
001-100-2008-00119-29

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
10,194.11
11,521.75
4,551.58
7,573.93
2,904.20
12,521.47
9,477.67
9,921.79
5,827.36
2,297.50
1,219.06
4,380.44
6,199.79
19,494.44
6,686.37
4,672.02
2,777.61
3,699.74
7,857.79
8,766.68
2,288.17
23,253.15
4,665.10
21,798.96
2,810.59
7,168.60
7,124.67
6,701.53
5,269.99
13,305.62
27,694.98
10,255.98
2,146.11

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ร.ท.หญิง สุนิสา สุดสงวน
ร.ท.หญิง พิญญ์พชั ร์ อ่อนเที#ยง
ร.ท. หญิง รสิ กา แสงประพาฬ
ร.ท.หญิง ศิราณี กลิ#นสุคนธ์
ร.ต.ประสาน สารี กิจ
ร.ต. ประเทือง นาคพลัRง
จ.ส.อ. วีระพล ยืนยง
ร.ต. สาวิต โพธิAแก้ว
ร.ต. อุเทน ทิพจรู ญ
ร.ต. มานพ ฉัตรแก้ว
ร.ต. จิรภัทร เอกทิพย์ทา
ร.ต. จามิกร เพียรพร้อม
ร.ต. วัชริ นทร์ บูชิกานนท์
ร.ต. จักรพงษ์ ชัยภักดี
ร.ต. วงศธร คุณเกียรติ
ร.ต. ธนวัฒน์ ทองเหลือง
ร.ต. ประจวบ จุลสุวรรณ
ร.ต. ภาคภูมิ ใจกล้า
ร.ต. ธีรานนท์ เข็มศรี
ร.ต. อดิเรก มูลสวัสดิA
ร.ต. ศักศิพภั เจริ ญโภคราช
ร.ต. สุรพล บุญพร้อม
ร.ต. สุเทพ ถนอมวัฒนา
ร.ต. จรัส ริ ตา
ร.ต. สําราญ พิทกั ราษฎร์
ร.ต. ประเสริ ฐ อินทนาจ
ร.ต. เทวินทร์ วงศ์ดวง
ร.ต.หญิง พันทิพพา สุขภู่
ร.ต.หญิง วราภรณ์ เขียวแก้ว
จ.ส.อ.(พิเศษ) สุพจน์ สุขชุ่ม
จ.ส.อ. เลิศณรงค์ โหนา
จ.ส.อ. มนต์ชยั ศรี สาํ ราญ
จ.ส.อ. อภิสิทธิA นุ่มกลิ#น(อ.)

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05933-02
001-100-2004-10664-52
001-100-2011-00093-17
001-100-2014-00719-31
001-100-2004-00545-11
001-100-2004-00600-53
001-100-2004-01690-62
001-100-2004-03425-04
001-100-2004-04228-82
001-100-2004-04239-06
001-100-2004-04272-67
001-100-2004-06326-74
001-100-2004-06679-53
001-100-2004-06977-23
001-100-2004-06998-91
001-100-2004-07128-46
001-100-2004-07204-29
001-100-2004-08040-95
001-100-2004-08209-14
001-100-2004-08396-75
001-100-2004-09350-85
001-100-2004-09583-96
001-100-2004-11125-39
001-100-2004-11192-22
001-100-2004-12779-60
001-100-2004-12973-62
001-100-2006-00383-99
001-100-2004-06549-22
001-100-2004-09559-55
001-100-2004-04459-08
001-100-2004-00067-54
001-100-2004-00355-70
001-100-2004-00883-96

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
9,450.76
5,086.65
1,214.53
3,392.05
4,589.28
10,365.41
2,866.85
6,710.05
542.25
1,981.31
31,613.37
4,996.85
6,696.37
6,155.98
13,349.51
2,556.95
15,902.35
3,191.41
5,401.11
1,897.21
9,487.37
2,155.09
9,678.72
16,590.87
11,116.13
4,177.88
6,344.60
7,610.56
3,670.17
20,170.89
1,775.41
2,535.37
2,627.12

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พิศิษฐ์ วินุราช
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ เต็มเปี# ยม
จ.ส.อ. สะอาด แก้วโกมล
จ.ส.อ. กิตติพศ ผลวัชนะ(อ.)
จ.ส.อ. อรรถพล จูมสี สิงห์
จ.ส.อ. ธานนท์ นนทการ
จ.ส.อ. ประสงค์ หงษ์เพชร
จ.ส.อ. ปิ โยรส แก่นสําโรง
จ.ส.อ. บัวทอง ปิ# เลขา
จ.ส.อ. สมพงษ์ เกตุอาํ ไพ
จ.ส.อ. วิทยา เอี#ยมสง่า
จ.ส.อ. สมเกียรติ เส็งสมาน
จ.ส.อ. สุกิจ ช่างเจริ ญ
จ.ส.อ. สุรศักดิA คล้ายยา
จ.ส.อ. ธวัชชัย ศิริวฒั นกุล
จ.ส.อ. สมนึก สําฤทธิA
จ.ส.อ. มนตรี นนทารักษ์
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิA คําหอม
จ.ส.อ. วรรษ วงค์สวรรค์
จ.ส.อ. นฤมิต เรื องวงษ์
จ.ส.อ.วีระชัย จันทพันธ์
จ.ส.อ. สิ รภพ จุย้ ภู่
จ.ส.อ. ศักดิAชาย บุญมี
จ.ส.อ. นิรันดร์ เสมอชาติ
จ.ส.อ. สุรเดช ใจเก่ง
จ.ส.อ. วิรัตน์ แย้มชุติ
จ.ส.อ. พิสุทธิพงศ์ แสงสุวรรณ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ แพสกุล
จ.ส.อ. สิ ทธิ พลอยชื#นชม
จ.ส.อ. รัชตพล บุญเพ็ชร์
จ.ส.อ. จิระศักดิA ใจชอบ
จ.ส.อ. กรกฏ มาตรังศรี
จ.ส.อ. นิพพนย์ นิยมพานิชย์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01265-44
001-100-2004-01820-81
001-100-2004-02076-36
001-100-2004-02124-98
001-100-2004-02221-76
001-100-2004-02332-42
001-100-2004-02866-51
001-100-2004-02884-55
001-100-2004-03041-06
001-100-2004-03225-82
001-100-2004-03893-01
001-100-2004-03935-35
001-100-2004-04067-32
001-100-2004-04478-72
001-100-2004-04652-49
001-100-2004-05438-11
001-100-2004-05822-18
001-100-2004-06326-92
001-100-2004-06636-92
001-100-2004-06977-05
001-100-2004-07063-13
001-100-2004-07222-96
001-100-2004-07223-39
001-100-2004-07708-86
001-100-2004-08214-90
001-100-2004-08220-82
001-100-2004-08261-85
001-100-2004-08364-65
001-100-2004-08415-28
001-100-2004-09343-41
001-100-2004-09486-54
001-100-2004-09497-96
001-100-2004-09854-97

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
2,588.72
10,214.89
4,351.49
1,744.43
9,873.77
6,445.87
2,040.32
3,970.66
6,731.51
3,599.24
4,079.42
10,270.22
6,877.12
5,937.31
1,294.90
1,851.90
5,419.97
1,643.75
2,285.15
3,558.26
794.73
1,410.76
1,701.57
6,337.87
6,023.09
2,652.29
981.69
6,411.34
5,369.10
2,745.59
2,775.24
4,973.80
9,446.76

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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. อํานาจ จุลศรี
จ.ส.อ. ธวัช คุ่มสุภา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ โชคสี นิล
จ.ส.อ. ประยุทธ์ โพธิจามร(อ.)
จ.ส.อ. อร่ าม สิ งห์ไข่มุกข์
จ.ส.อ. ระพีพฒั น์ แสงยนต์
จ.ส.อ. นริ นทร์ ฆ้องกลาง
จ.ส.อ. วิทยา สุวรรณรังษี
จ.ส.อ. ปั ญญา คํRาคูณ
จ.ส.อ. ฐิติพฒั น์ ชุนจํารัส
จ.ส.อ. กฤตพล พยนต์รักษ์
จ.ส.อ. มณเฑียร สมพงษ์
จ.ส.อ. อาทิตย์ เจริ ญลาภ
จ.ส.อ. คมกฤษ ปราการนนท์
จ.ส.อ. สําราญ มีเทศ
จ.ส.อ.พุทธิพงศ์ ประจวบวัน
จ.ส.อ. ศุภสิ ทธิA จันทร์ดา
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ กรสังข์
จ.ส.อ. พรภิรมณ์ ประดิษฐ์แท่น
จ.ส.อ. ใหม่เสมอ พลอยแก้ว
จ.ส.อ. ณัฐพงค์ สิ งโตทอง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ แพทย์เจริ ญ
จ.ส.อ. เอกภพ พึ#งฉลาด
จ.ส.อ.เกรี ยงไกร ไต้สว่าง
จ.ส.อ.ประภาส พรมแก้ว
จ.ส.อ.ธีรชัย น้อยเรื อง
จ.ส.อ.หญิง ศศิธร ปานพรหมมาศ
จ.ส.อ.หญิง สุภาพร ทวีกลุ
จ.ส.อ.หญิง ยุพิน ศรี งามผ่อง
จ.ส.อ.หญิง วาสนา ชูผR ึง
จ.ส.อ.หญิง เบญญาภา ชุมรัมย์
จ.ส.อ.หญิง วัลย์ดี มานะเวทย์
จ.ส.อ.หญิง บุษยา เทศขยัน

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10081-39
001-100-2004-10343-83
001-100-2004-11090-21
001-100-2004-11168-81
001-100-2004-11174-73
001-100-2004-11190-82
001-100-2004-11191-07
001-100-2004-11233-68
001-100-2004-11572-95
001-100-2004-11783-22
001-100-2004-11826-53
001-100-2004-11863-58
001-100-2004-12103-81
001-100-2004-12916-87
001-100-2004-13033-17
001-100-2004-13196-00
001-100-2005-00815-32
001-100-2006-00028-99
001-100-2006-00169-80
001-100-2006-00356-93
001-100-2007-00166-79
001-100-2008-00101-15
001-100-2009-00199-75
001-100-2009-00215-36
001-100-2010-00218-42
001-100-2010-00358-63
001-100-2004-02850-32
001-100-2004-03531-93
001-100-2004-05569-30
001-100-2004-07137-39
001-100-2004-07695-61
001-100-2004-08724-76
001-100-2004-10086-16

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
3,978.97
3,037.36
5,726.60
4,402.45
10,010.17
5,321.69
5,326.30
2,142.45
2,145.93
13,585.68
7,326.59
2,280.95
3,827.40
4,818.79
2,747.84
4,118.93
4,190.27
3,076.00
1,495.84
2,059.61
1,051.91
1,597.17
1,611.51
1,731.52
825.06
2,529.43
5,100.50
1,702.44
3,860.37
9,802.71
3,669.15
3,269.01
11,427.36

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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.หญิง สุภาภรณ์ ปาลีสร้อย
จ.ส.อ.หญิง อุษา สว่างศรี
จ.ส.อ.หญิง วิภารัตน์ เทียนทอง
จ.ส.อ.หญิง วาริ นทร์ นะวาระ
จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์
จ.ส.อ.หญิง ภัทรา พูลสมบัติ
จ.ส.อ.หญิง ณัฐินี เอืRอพงษ์พนั ธ์
จ.ส.ต.หญิง อนุรดี จันทร์เกษม
จ.ส.อ. ยุทธชัย วงศ์ละคร
จ.ส.ท. สรรเสริ ญ อ่างคํา
จ.ส.ท. เริ งชัย สายทอง
ั หา
จ.ส.ท. จีระพันธ์ วงษ์กณ
จ.ส.ท. สุริยะ พลเยีย# ม
จ.ส.อ.หญิง ดลภา อรุ ณมณี
จ.ส.ท.หญิง สุขศิริ หาญสาริ กิจ
จ.ส.อ.ธนกร นิยมฤทธิA
จ.ส.ต. อดิศกั ดิA การสมเนตร
จ.ส.ต. เสกสรรค์ สุขแย้ม
จ.ส.ต. ธนพล ขาวกระจ่าง
จ.ส.ต. ธนดล เกษบุญมี
จ.ส.ต. เมธา ขันตี
จ.ส.อ. วัลลภ จุลศรี
ส.อ. สมเกียรติ บรรลือศรี ศกั ดิA
ส.อ. อิทธิพล ดวงสูงเนิน
ส.อ. เกรี ยงศักดิA ระยับศรี
ส.อ. กฤษณะ ปราบพยัคฆ์
ส.อ. สุรคม วงศ์ทิพนาถ
ส.อ. นพดล โพธิหอม
ส.อ. พัสกร ใหญ่ชุมพร
ส.อ. กัญจน์ ปุยฝ้ าย
จ.ส.อ.หญิง ยาใจ มีทองดี
ส.อ.หญิง กัลยาณี โสกุล
ส.อ.หญิง เกษวดี แจ้งใบ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10211-58
001-100-2004-10574-09
001-100-2004-11191-43
001-100-2004-11531-38
001-100-2004-11613-31
001-100-2004-11857-84
001-100-2005-00526-00
001-100-2005-00603-62
001-100-2004-11190-73
001-100-2006-00505-40
001-100-2008-00222-17
001-100-2010-00284-65
001-100-2011-00041-45
001-100-2004-10967-36
001-100-2004-11863-49
001-100-2004-08276-98
001-100-2007-00130-52
001-100-2008-00032-21
001-100-2010-00203-02
001-100-2012-00229-19
001-100-2013-00540-78
001-100-2004-09809-60
001-100-2009-00235-16
001-100-2010-00219-12
001-100-2011-00189-44
001-100-2011-00343-77
001-100-2012-00102-15
001-100-2013-00535-92
001-100-2013-00638-18
001-100-2014-00353-73
001-100-2004-00525-68
001-100-2010-00426-69
001-100-2011-00093-35

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
13,497.97
8,173.81
3,855.57
2,288.83
3,587.49
4,022.85
3,583.82
5,865.95
2,885.20
1,999.96
2,941.08
602.10
1,476.94
2,554.67
2,186.38
1,711.26
1,321.91
1,520.27
1,524.10
1,084.49
403.92
1,660.85
613.29
501.13
796.98
834.45
1,980.08
1,879.19
546.90
516.52
5,066.28
1,105.10
1,882.78

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
ส.อ.หญิง วัชรี ตะเพียนทอง
ส.อ.หญิง สิ ริพร พุกสวัสดิA
ส.อ.หญิง วิลาวัณย์ นิ#มประพฤติ
พ.อ. บรรยง ทองน่วม
พ.ท. ทวีศกั ดิA อมรสถิตย์
พ.ท.ชัยปรมัตถ์ นราแก้ว
พ.ต. ภูนเรศน์ บุตรจันทร์
พ.ต. วิรัตน์ เทพสุรินทร์
พ.ต.สุกฤษฏ์ มีชาํ นาญ
พ.ต. มานะ พรมช้าง
ร.อ. นริ นทร์ ระบอบ
ร.อ. ชัยรัตน์ อาจมังกรณ์
ร.อ. ณรงค์เดช พรมนิล
ร.อ. รตินนนท์ เสนาณรงค์
ร.ท. อภิชาติ ชมภู่
ร.ต. ธีรยุทธ ทองหล่อ
ร.ต. สังคม รุ่ งเรื องวุฒิไกร
ร.ต. สมนึก มัง# มูล
ร.ต. ธนธัส ธนิวญ
ิ \ูกลุ
ร.ต. นันทชัย เดชคุณมาก
ร.ต. ทรงชัย หล่ออุดมพันธ์
จ.ส.อ. กฤษณะ อําพันทอง
จ.ส.อ. พัฒนวงศ์ พระบํารุ ง
จ.ส.อ. สมชาย พุฒซ้อน
จ.ส.อ. คํารณ วงค์ชื#น
จ.ส.อ. ชลอ คลังทรัพย์
จ.ส.อ. โชติพงศ์ อินทขัติ
จ.ส.อ.มงคล เทพนม
จ.ส.อ. ประยุทธ ศรแผลง
จ.ส.อ.สุพจน์ กงจี#
จ.ส.อ.จุมพล ศรี ทบั ทิม
จ.ส.อ.ทัศกร ขอปะกลาง
จ.ส.อ. พรชัย สวนดี

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00117-10
001-100-2012-00585-43
001-100-2012-00586-04
001-100-2004-06513-14
001-100-2004-00266-33
001-100-2004-02611-02
001-100-2004-02299-57
001-100-2004-03105-50
001-100-2004-09436-59
001-100-2007-00466-70
001-100-2004-01917-97
001-100-2004-03835-56
001-100-2004-06629-30
001-100-2011-00240-60
001-100-2004-09914-89
001-100-2004-03025-24
001-100-2004-04579-03
001-100-2004-12832-99
001-100-2005-00838-40
001-100-2007-00137-06
001-100-2012-00032-15
001-100-2004-00031-55
001-100-2004-00663-94
001-100-2004-01003-42
001-100-2004-01158-58
001-100-2004-01361-43
001-100-2004-01640-85
001-100-2004-01815-87
001-100-2004-02430-45
001-100-2004-02817-26
001-100-2004-03795-17
001-100-2004-03795-44
001-100-2004-03796-14

พบ.
พบ.
พบ.
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9

จํานวนเงิน
2,119.66
866.44
1,772.76
4,896.54
7,904.52
11,686.25
8,710.26
9,739.29
6,630.20
2,263.50
7,050.05
6,252.74
6,856.54
4,226.39
10,827.53
12,284.61
7,896.55
25,696.57
4,659.22
489.26
2,272.67
7,319.12
4,033.98
9,854.96
4,814.06
19,020.32
4,059.38
6,070.27
3,740.01
4,975.69
2,494.17
4,938.12
8,204.25

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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.เรวัติ กัณหรัตน์
จ.ส.อ. ประทีป เคหะนาค
จ.ส.อ.สายัณห์ โคมุด
จ.ส.อ. สมเจตน์ วิลยั เลิศ
จ.ส.อ. สังวาลย์ นํRาแก้ว
จ.ส.อ. ธานี พวงทอง
จ.ส.อ. ยุทธนา มัน# ใจ
จ.ส.อ. เด่น พิมพ์วนั
จ.ส.อ.สุชาติ หนูเล็ก
จ.ส.อ. อนุกลู ย์ สมัครเขตรการณ์
จ.ส.อ. จักรี บัวขวัญ
จ.ส.อ.เฉลิมพล นํRาฉํ#า
จ.ส.อ. องอาจ เสตะพันธ์
จ.ส.ท. มานพ บุญจง
จ.ส.ต.ชัยยะ วรรธนผลากูร
จ.ส.ต. เนติธร พัฒนวริ ทธิพนั ธ์
ส.อ. มงคล ศรี จนั ทร์โฉม
ส.อ. มนต์ชยั ปานฮวด
ส.อ. ชิณทิตย์ มูลตรี ปฐม
ส.อ. สิ ทธิชยั ตันธนะชัย
ส.อ. กฤษฎา ปัR นพิพฒั น์
ส.อ. ณรงค์เดช ทองหมู่
ส.อ. ธวัชชัย เหลาโชติ
ส.อ. ณัฐวุฒิ เวียงอินทร์
ส.อ. วสันต์ สมศักดิA
ส.อ. นิธิภทั ร์ สุวรรณธรพัส
ส.อ. ศุภกิจ พึ#งไทย
ส.อ. ทศพล คุณกะมุท
ส.อ. ไพรัตน์ หิ รัญกนกพันธ์
ส.อ. สามารถ พรานเจริ ญ
ส.อ. จตุรมาศ ขัดยวง
ส.อ. ภารดร เหลือมพล
ส.อ. ชนกานต์ ผูกพันธ์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03907-23
001-100-2004-04130-15
001-100-2004-04141-11
001-100-2004-06568-41
001-100-2004-08020-79
001-100-2004-08736-33
001-100-2004-09487-24
001-100-2004-09852-57
001-100-2004-10203-71
001-100-2004-10335-88
001-100-2004-11856-05
001-100-2004-12359-91
001-100-2008-00330-46
001-100-2004-09944-86
001-100-2004-00207-63
001-100-2004-11905-73
001-100-2004-06663-34
001-100-2005-00479-63
001-100-2005-00479-81
001-100-2007-00404-45
001-100-2008-00050-34
001-100-2008-00166-14
001-100-2009-00258-33
001-100-2011-00046-95
001-100-2011-00340-03
001-100-2011-00413-86
001-100-2011-00414-74
001-100-2011-00439-86
001-100-2011-00515-05
001-100-2012-00167-78
001-100-2012-00289-13
001-100-2014-00196-58
001-100-2010-00364-73

พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9

จํานวนเงิน
4,172.22
13,986.98
2,256.80
6,203.06
4,135.95
8,626.26
5,669.86
11,014.00
6,505.01
10,915.80
2,903.89
10,336.14
1,241.99
5,173.82
1,059.68
2,431.35
4,069.52
4,116.31
1,447.20
4,025.00
1,007.61
2,728.09
2,231.05
2,585.88
593.20
1,492.43
1,428.45
1,194.71
1,511.87
1,309.02
1,180.22
957.18
3,921.45

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ส.ท. นพดล สี หะ
ส.ท. รังสรรค์ สิ นนา
ส.ท. จารุ พงษ์ ตุ่นบุตร
ร.ท.สิ งห์ขรณ์ เชืRอคุณมัน#
ร.ต. คงคา ประภาวงศ์
ร.ต. สมเจต รัตนวิจารณ์
จ.ส.อ.ปรี ชา ทองทิพย์
จ.ส.อ. พันธ์ลภ ชาญสูงเนิน
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ ชัง# สูงทรง
ส.อ. นนท์ธวัช บัวขาว
ส.อ. ปั ญญา ผลงาม
ส.อ. ภานุพงศ์ พันธ์ภกั ดิA
ส.ท. นิกร เพียงเท
ส.อ. เมธา วงษ์สนธิA
ส.ท. ณัฐดนัย ลําใย
ส.ท. สมบัติ จันทศิลป
ส.ท.ภาณุเดช เชืRอวังคํา
ส.ท. สราวุธ มิสงอน
ส.ท. โชค วิทยารุ่ งเรื องศรี
ส.ท. สุรศักดิA ไพพร
พ.ต. จาตุรนต์ วงศ์ทองดี
พ.ต. อดิศร สายศร
พ.ต. แสงศิลป์ นาคพุฒ
พ.ต. บรรจง ทองแผ่น
พ.ต.โสมนัส ลพลํRาเลิศ
ร.อ. ทะวรรตสิ นธ์ พจนา
ร.ท.สมเจตน์ รักดี
ร.ท.วสันต์ อุบลสะอาด
ร.ต.วอน เพ็ชรจรู ญ
ร.ต. สมศักดิA ไชยมณี
ร.ต.สราวุฒิ สุขสอาด
ร.ต. วอน ภารกิจโกศล
ร.ต. รัชต์ธนันชัย ปากอุตสาห์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00343-92
001-100-2014-00696-17
001-100-2016-00294-40
001-100-2004-02500-09
001-100-2004-02913-34
001-100-2004-03395-91
001-100-2004-07485-13
001-100-2004-11714-08
001-100-2008-00263-01
001-100-2013-00383-26
001-100-2013-00448-95
001-100-2014-00373-17
001-100-2014-00446-54
001-100-2014-00648-89
001-100-2014-00436-37
001-100-2014-00449-46
001-100-2015-00160-76
001-100-2015-00163-86
001-100-2015-00166-78
001-100-2015-00156-06
001-100-2004-00542-83
001-100-2004-02644-82
001-100-2004-05733-62
001-100-2004-06589-00
001-100-2006-00493-86
001-100-2004-03411-61
001-100-2004-09500-93
001-100-2005-00489-44
001-100-2004-04233-86
001-100-2004-04434-32
001-100-2004-04637-64
001-100-2004-07253-72
001-100-2004-08455-33

พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
757.87
1,323.42
96.17
12,438.73
491.15
12,149.51
3,203.69
2,435.65
4,781.57
783.37
1,769.77
153.29
1,470.05
2,043.83
760.14
1,115.09
857.79
735.97
846.50
857.79
18,211.06
12,041.86
5,582.56
10,763.29
8,894.98
7,263.16
4,903.58
3,099.74
7,445.52
19,296.00
5,966.74
4,673.58
5,495.75

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ร.ต. ไพเราะ ปรี กราน
ร.ต. ยสิ นทร ถิ#นสะท้อน
ร.ต. นิพนธ์ ลิRมรัตน์
ร.ต. ฮําดี ยาแต
ร.ต.ฤทธิเดช กันธิวา
จ.ส.อ. สมานมิตร เข็มมี
จ.ส.อ. แวดาโอ๊ะ ยีตา
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ นันทาพจน์
จ.ส.อ. ซอลีฮีน ยูโซ๊ะ
จ.ส.อ. วนศักดิA ต้นกล(อ.)
จ.ส.อ. พิฆเนศ อินการทุม
จ.ส.อ. มิตร เนตรนิยม
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ ซื#อตรง
จ.ส.อ. อนันต์ ศรี วนิ ยั
จ.ส.อ. ปฎิมากร สวัยษร
จ.ส.อ.ธีรวิชย์ สํารวย
จ.ส.อ. คฑาวุธ ดอกสะบา
จ.ส.อ. ชวฤทธิA วิเชียรดี
จ.ส.อ. ทรงกิต เชืRอเกตุ
จ.ส.อ. ธวัช ไชยมงคล
จ.ส.อ.สุรวิทย์ ชัยเพ็ชร
จ.ส.อ. สาธิต ชุ่มใจ
ส.อ. ฐิติพงศ์ สมพรปั น
จ.ส.อ. ประชา วงษาปั ดนา
จ.ส.อ. อรรถโกวิทย์ โพธิAนาค
จ.ส.อ. วิษณุ มากระจันทร์
จ.ส.อ. นัฐวุธ ไตรยราช
จ.ส.ต. ธงชาติ ทองธวัช
จ.ส.ต.สราวุธ แสนสุข
จ.ส.ต. ภิระพงศ์ เวชรักษ์
ส.อ. วิศรุ ทธ์กรณ์ หนองเป็ ด
ส.อ. ชัยวัฒน์ สุทธิจกั ษ์
ส.อ. จักรพร สุวรรณ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11151-47
001-100-2006-00263-94
001-100-2006-00264-64
001-100-2007-00155-28
001-100-2008-00066-35
001-100-2004-02834-50
001-100-2004-03654-08
001-100-2004-03725-05
001-100-2004-04960-90
001-100-2004-05439-09
001-100-2004-08881-21
001-100-2008-00032-03
001-100-2008-00064-22
001-100-2008-00067-32
001-100-2008-00069-90
001-100-2008-00070-69
001-100-2009-00170-47
001-100-2009-00172-14
001-100-2009-00174-36
001-100-2009-00179-31
001-100-2009-00192-12
001-100-2009-00197-99
001-100-2010-00145-41
001-100-2010-00148-06
001-100-2010-00150-90
001-100-2010-00151-24
001-100-2010-00154-34
001-100-2009-00175-06
001-100-2009-00198-69
001-100-2010-00151-51
001-100-2009-00199-66
001-100-2014-00389-54
001-100-2014-00486-87

พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
6,045.14
3,118.69
4,379.85
1,510.27
2,629.24
5,981.73
4,841.96
2,678.61
14,759.97
6,261.21
5,001.29
4,480.39
3,427.87
2,487.62
1,653.86
3,000.36
1,154.08
817.28
2,348.80
5,352.21
1,707.21
3,075.52
1,779.90
1,822.76
2,045.93
1,178.74
1,904.23
2,389.63
1,354.08
1,447.80
2,639.97
907.81
979.50

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ส.ท.ทัศนัย ชิตประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทวีบุญ
พ.อ.(พิเศษ) ชูศกั ดิA สงวนบุญญพงษ์
พ.อ. โชติพฒั น์ แสนทวีสุข
พ.อ. สุรศักดิA ทรัพยะเกษตริ น
พ.ท. มนต์ชยั พรหมประสิ ทธิA
พ.ท. ศุภกิจ ตระกลรัตน์
พ.ท. จักรพันธ์ พรหมเมศร์
พ.ท. สมศักดิA เผือกกล่อม
พ.ท.หญิง จันทิมา พฤกษา
พ.ต. ประจิม ชุรี
พ.ต. นภานันท์ โพธิชยั
พ.ต. สุนทร ศิริสาน
พ.ต. สุวทิ ย์ หมื#นวิเศษ
พ.ต. สมบัติ ชัยเวชพันธุ์
พ.ต. วิรัช พันธุ์เขตกรรม
ร.ท. บรรดา ไชยแสน
ร.ท. ชวลิต พณิ ชีพ
ร.ท. ณฐภณ ศรี บุญมี
ร.ท. เสน่ห์ สุทธิ
ร.ท. สุริยณั พุธหอม
ร.ต. ฉัตรชัย รอตประเสริ ฐ
ร.ต. ประดุจ เอี#ยมสุวรรณ
ร.ต. สายชล ตรี สงค์
ร.ท. อนุกลู สี ตะระโส
ร.ต. ฉัตรชัย ชํานาญไพร
ร.ต. นเรศ มัน# คงดี
ร.ต. ศุภณัฐ หนันอุทา
ร.ต. ประยงค์ ยศกลาง
ร.ต. สมบูรณ์ นริ นทร์นอก
ร.ท.สมสกุล ทรงศรี
ร.ท. ชยุตม์ ฤกษ์เสน
ร.ต. ไพศาล บุญทร

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2016-00050-15
001-100-2004-00694-52
001-100-2004-00478-21
001-100-2004-08042-26
001-100-2004-09373-84
001-100-2004-00109-06
001-100-2004-01919-00
001-100-2004-03320-48
001-100-2004-10556-32
001-100-2004-12654-79
001-100-2004-00112-60
001-100-2004-02189-24
001-100-2004-03680-25
001-100-2004-07684-74
001-100-2004-07920-91
001-100-2004-11406-57
001-100-2004-00320-50
001-100-2004-05893-54
001-100-2004-09773-19
001-100-2004-10403-39
001-100-2006-00242-80
001-100-2004-00132-95
001-100-2004-01042-96
001-100-2004-01305-56
001-100-2004-02265-52
001-100-2004-02631-00
001-100-2004-04943-02
001-100-2004-05053-16
001-100-2004-05303-21
001-100-2004-06964-41
001-100-2004-08379-32
001-100-2004-08448-80
001-100-2004-10044-43

พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
539.16
133,172.48
24,485.81
6,227.73
6,202.33
3,449.64
2,924.99
5,486.34
10,814.69
6,069.01
9,919.67
19,945.26
2,871.11
8,896.52
7,722.82
5,816.18
4,634.40
9,890.46
9,015.11
7,936.85
3,736.43
6,811.84
8,941.70
7,842.95
5,506.04
3,287.77
1,978.69
3,316.88
7,747.62
7,844.70
2,879.76
2,093.00
3,478.80

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ร.ต. อนันต์ โทนแก้ว
ร.ต. สมคิด ปิ# นทอง
ร.ต. ชัยณรงค์ ฮาษอาษา
ร.ต. ศานิต ศิลปชัย
ร.ต.หญิง สุมาลัย อธิบดี
จ.ส.อ. ประวิทย์ แก้วประเสริ ฐ
จ.ส.อ. พิษณุ สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สะอาด เฑียรทอง
จ.ส.อ. ธวัชชัย จันทรัตน์
จ.ส.อ. อดุลย์ เจริ ญไพบูลย์ลาภ
จ.ส.อ. วสันต์ แก้วกลม
จ.ส.อ. ปริ ญญา ใสยอด
จ.ส.อ.ชูเกียรติ อ่อนปาน
จ.ส.อ. สุนทร ทองแท้
จ.ส.อ. เวชยันต์ ขีดขิน
จ.ส.อ. กฤษฎา รัตนผล
จ.ส.อ. สุเทพ รัตนพานิช
จ.ส.อ. เด่นชัย ศรลัมพ์
จ.ส.อ. เมธี ธรรมรักษ์
จ.ส.อ. สมเกียรติ พานทอง
จ.ส.อ. ชนะ ทองยิง#
จ.ส.อ. ณรงค์ สี สตั ย์ซื#อ
จ.ส.อ. ไพล๊อต ก้อนทองคํา
จ.ส.อ. สังวร ต่อสงค์
จ.ส.อ. อุดร เอืRอนจิตร
จ.ส.อ. จักรกฤทธิA เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. สุรินทร์ ประเสริ ฐสิ น
จ.ส.อ. พินิจ ผลพัฒน์
จ.ส.อ. บุญมี เฝ้ าทรัพย์
จ.ส.อ. สมัย ตลับเงิน
จ.ส.อ. วินยั ไตรแก้ว
จ.ส.อ. กันต์พงษ์ วงศ์สาริ กิจ
จ.ส.อ. บุญช่วย ริ นลา

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10262-05
001-100-2004-12120-15
001-100-2004-12358-58
001-100-2004-12925-70
001-100-2004-05628-52
001-100-2004-00017-04
001-100-2004-00511-98
001-100-2004-00716-15
001-100-2004-00734-82
001-100-2004-00980-65
001-100-2004-01432-86
001-100-2004-02014-01
001-100-2004-02043-74
001-100-2004-02358-97
001-100-2004-02554-57
001-100-2004-02776-99
001-100-2004-02950-75
001-100-2004-03587-90
001-100-2004-03697-05
001-100-2004-03700-57
001-100-2004-04088-91
001-100-2004-04220-86
001-100-2004-04868-53
001-100-2004-05497-18
001-100-2004-05887-26
001-100-2004-06143-95
001-100-2004-06198-40
001-100-2004-06309-86
001-100-2004-06747-77
001-100-2004-06862-22
001-100-2004-07152-32
001-100-2004-07241-60
001-100-2004-07333-44

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62
หน่วย

มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36

(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
7,404.71
25,645.66
5,067.23
4,127.72
4,847.25
4,254.85
8,160.40
3,583.00
10,020.30
2,257.50
3,969.40
2,404.54
5,586.23
9,129.66
3,289.43
2,583.22
5,323.15
4,584.54
7,810.57
4,692.57
913.47
4,050.45
7,258.13
6,617.29
11,194.60
8,476.04
3,396.33
7,759.90
7,892.80
6,800.18
2,969.97
4,343.15
6,316.05

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไพบุญ จันลิ
จ.ส.อ. คูณ แตงอ่อน
จ.ส.อ. สุทิศ มาจาก
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิA แตงตรง
จ.ส.อ. สมเกียรติ เพชรอุดม
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ อยูอ่ ่อง
จ.ส.อ. ศักดิAสกุล จันมีศรี
จ.ส.อ. ปั ญญา เทพสิ ทธิA
จ.ส.อ. ประพล บุญมีมาก
จ.ส.อ. สุทิน แก้วผกา
จ.ส.อ. วิชาญ ศรี ภูธร
จ.ส.อ. จักรพงศ์ ปลายชัยภูมิ
จ.ส.อ. สุเทพ ธัญญศรี
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชัยพิพฒั น์
จ.ส.อ. จรัล ขันตรี ทนั
จ.ส.อ. อนุสรณ์ น้อยลา
จ.ส.อ. ประจวบ อ้นชู
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ศิริมาตร์
จ.ส.อ. อาทิตย์ เหมือนเนียม
จ.ส.อ. ชัยชาญ แก้วยศ
จ.ส.อ. ประชุม เกตุหิรัญ
จ.ส.อ. เทพฤทธิA เจนประกอบกิจ
จ.ส.อ. บุญเลิศ ศรี สนธิA
จ.ส.อ. วิจิตร ทิมวงศ์
จ.ส.อ. สุวฒั น์ คดขวาน้อย
จ.ส.อ. อภิรักษ์ สารี
จ.ส.อ. อาทิตย์ มงคลรัตน์
จ.ส.อ. ชูโชค ศรลัมพ์
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิA ผลชู
จ.ส.อ. สันติพงศ์ เสาธง
จ.ส.อ. บุญชอบ ถาวรศักดิA
จ.ส.อ. ปรี ชา โพนโคกกรวด
จ.ส.อ. อภิชยั โทเพชร

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-07599-44
001-100-2004-07836-04
001-100-2004-07842-14
001-100-2004-07846-12
001-100-2004-08145-79
001-100-2004-08302-49
001-100-2004-08392-40
001-100-2004-08449-96
001-100-2004-08500-76
001-100-2004-08671-55
001-100-2004-08888-48
001-100-2004-09194-58
001-100-2004-09235-30
001-100-2004-09477-61
001-100-2004-09573-60
001-100-2004-09936-72
001-100-2004-10377-33
001-100-2004-10551-00
001-100-2004-10897-63
001-100-2004-11176-86
001-100-2004-11225-81
001-100-2004-11378-84
001-100-2004-11401-34
001-100-2004-11402-77
001-100-2004-11403-65
001-100-2004-11403-83
001-100-2004-11404-08
001-100-2004-11795-98
001-100-2004-12258-60
001-100-2004-12378-92
001-100-2004-12591-13
001-100-2004-12616-95
001-100-2004-12828-56

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62
หน่วย

มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36

(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
1,853.29
2,871.35
3,776.32
7,333.45
8,653.63
7,775.14
6,208.59
3,280.59
3,753.44
1,767.19
2,455.34
6,765.62
1,400.88
3,284.67
4,651.68
3,602.82
8,667.59
9,125.71
6,094.44
11,590.10
15,817.99
1,733.61
7,040.98
4,564.52
4,654.68
4,528.52
2,788.98
1,274.94
13,487.10
3,453.25
4,099.59
11,539.92
4,900.81

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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. นัทธี กองพล
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร โนนคํา
จ.ส.อ. จตุรงณ์ สมบูรณ์ชยั
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร เคีRยมก้อม
จ.ส.อ. โกสิ นธุ์ นนทะภา
จ.ส.อ. เอกพงษ์ รัววิชา
จ.ส.อ.หญิง วิมล กองพล
จ.ส.ท. เจษฎาพร สุริโย
จ.ส.ท. ชนะชน อุตม์อ่าง
จ.ส.ท. เรวัฒน์ สี กา
จ.ส.อ. อํานาจ อํ#าน้อย
จ.ส.ท. วัฒนา กระสายทอง
จ.ส.ต. วิฑูรย์ ปานสอน
จ.ส.ต. วิจิตร ฐิตะสาร
จ.ส.ต. วุฒิพงษ์ จินะเขียว
จ.ส.ต. มนัส ต่อโชติ
จ.ส.ต. เอกสิ ทธิA อัทมา
จ.ส.ต. นิรุตติA มาสี
จ.ส.ต. ธนารักษ์ เขื#อนศิริ
จ.ส.ต.สมโภชน์ ระฤกสม
จ.ส.ต. อรรถพล หงษ์คาํ
จ.ส.ต.ปาณเดชา วงษ์ปลัง#
จ.ส.ต. ธีรภพ จันทร์สุริยศักดิA
จ.ส.ต. บัณดิษฐ ศรี บวั ริ นทร์
ส.อ. ชายชาญ แก่นทอง
ส.อ. สมเกียรติ ชื#นจิตร
ส.อ. วัฒนชัย ทะนันชัย
ส.อ. อํานาจ วงษานิจ
ส.อ. ชวิน เทอดไทย
ส.อ. มงคล คุม้ สกุลไทย
ส.อ. ธานินทร์ ดีอุดม
ส.อ. นรสิ งห์ ขวัญพรม
ส.อ. ไกรสร เมืองใจมา

เลขที#บญั ชี
001-100-2005-00302-00
001-100-2006-00355-23
001-100-2007-00201-95
001-100-2009-00017-09
001-100-2009-00037-34
001-100-2010-00031-83
001-100-2006-00355-05
001-100-2004-00797-14
001-100-2004-04084-93
001-100-2004-06113-70
001-100-2004-10742-39
001-100-2004-10899-49
001-100-2004-06538-71
001-100-2004-07824-38
001-100-2004-08449-78
001-100-2004-10135-11
001-100-2004-10362-84
001-100-2004-12678-84
001-100-2004-13156-31
001-100-2006-00160-32
001-100-2008-00082-71
001-100-2008-00385-19
001-100-2009-00160-02
001-100-2009-00236-77
001-100-2004-00060-19
001-100-2004-04787-02
001-100-2004-10408-89
001-100-2004-11404-26
001-100-2005-00759-57
001-100-2007-00267-64
001-100-2007-00481-73
001-100-2008-00122-47
001-100-2008-00365-48

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62
หน่วย

มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36
มทบ.36

(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)
(จทบ.พ.ช.)

จํานวนเงิน
2,408.90
1,748.73
1,845.96
2,638.79
966.42
543.45
1,422.82
2,945.58
9,310.51
5,083.40
4,310.14
982.46
3,295.23
12,826.74
1,282.78
4,495.31
1,190.48
1,841.17
946.71
1,433.78
1,656.50
1,979.43
2,072.83
4,832.29
1,524.90
1,654.31
810.23
690.24
2,920.37
2,568.51
978.28
1,872.15
1,489.05

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ส.อ. ภาสกร ละขันคํา
ส.อ.บารมี เต็งศิริ
ส.อ. ธนรัตน์ โบราณรัตน์
ส.อ.ชินดนัย กิจก้องขจร
ส.อ. ธีระ คชลี
ส.อ. พิพฒั น์ มีผล
ส.อ. ยศกฤต คําจันทึก
ส.อ. นนทรัตน์ บัวศรี
ส.อ. ชาญศึก เขาแก้ว
ส.อ. สุรพงศ์ แก้วภิรมย์
ส.อ. เอกพล สุวรรณรอด
ส.อ. ถิรวัฒน์ หนูเทศ
ส.ท. สมเดช จีปน
ส.ท.ฑิฆมั พร วงษ์ภพ
ส.ท. อุเทน หยํ#าวิลยั
ส.ท.หญิง วิไลรัตน์ สังสิ มมา
ส.ต. จีระศักดิA พิมลา
ส.ต. กฤษณะ เจนประกอบกิจ
ส.ต. อนันต์ ขันตรี ทนั
ส.ต. อิทธิชยั คุณารักษ์
ส.ต. คงเดช ไชยแสง
พล.อส. สมมาตย์ แสนสุพรรณ์
พล.อส. ปริ ญญา โพนโคกกรวด
พล.อส. อมรศักดิA วงษ์ชุ่ม
พล.อส. อพิมาน นากเณร
พล.อส. อภิชยั มาลา
พล.อส. เชาวลิต อาจสมพงษ์
พล.ต. วรพล วรพันธ์
พ.อ.(พิเศษ) ประเสริ ฐ ขวัญชัย
พ.อ. สุรชัย เชยกลิ#น
พ.อ.(พิเศษ) ภูรีสี เกตุอินทร์
พ.อ.(พิเศษ) จุมพล สุดสวาสดิA
พ.อ. ภาสกร บูรณวนิช

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00336-61
001-100-2010-00337-95
001-100-2011-00273-04
001-100-2011-00518-06
001-100-2012-00330-21
001-100-2012-00330-30
001-100-2012-00652-06
001-100-2012-00652-88
001-100-2013-00337-92
001-100-2013-00338-26
001-100-2013-00727-73
001-100-2014-00469-62
001-100-2004-02166-61
001-100-2004-08043-32
001-100-2004-09207-91
001-100-2013-00338-17
001-100-2004-11400-46
001-100-2004-11662-39
001-100-2005-00759-93
001-100-2005-00760-08
001-100-2015-00076-07
001-100-2004-10801-33
001-100-2004-11401-70
001-100-2004-11403-92
001-100-2009-00416-19
001-100-2011-00220-44
001-100-2015-00075-73
001-100-2004-00944-58
001-100-2004-04730-62
001-100-2004-05929-05
001-100-2006-00400-84
001-100-2008-00387-40
001-100-2004-00278-09

มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42

จํานวนเงิน
1,153.38
1,999.64
888.58
646.51
1,247.15
722.23
2,119.44
1,123.08
982.59
351.25
629.09
1,383.42
1,703.29
2,310.87
5,688.23
1,120.20
871.86
825.90
3,091.39
1,438.48
937.07
875.64
1,044.05
1,079.26
1,343.08
1,560.62
172.75
52,113.54
62,005.77
15,012.21
2,808.44
10,212.36
17,670.55

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
พ.อ. สมบัติ สื บท้วม
พ.อ. พีระพล พิชิตอริ พา่ ย
พ.อ. ชาคริ ต หยังหลัง
พ.อ. อดิศร เหล่าสุวรรณ
พ.อ. ก้องเกียรติ หมวดสิ งห์
พ.อ. อภิศกั ดิA พันธุวงศ์
พ.อ. สุรินทร์ชยั สุรินยา
พ.อ.หญิง ปาริ ฉตั ร ศรี รัตน์
พ.ท. คํานูณ สุขไสย
พ.ท.หญิง มานิตย์ เกียรติไพบูลย์
พ.ต. วิทย์ พรหมศรี
พ.ต. บุญธรรม จันทา
พ.ต. เพียร ทองอ่อน
พ.ต. ณรงค์ฤทธิA ณ พัทลุง
พ.ต.วีระศักดิA เปรมเกืRอกูล
พ.ต. ณรงค์ศกั ดิA เกตุสุวรรณ์
พ.ต. ธีตA ิ สุขยิง#
ร.อ. ปฐมพร อักษรเกิด
ร.อ. ประเสริ ฐ บรรจงชีพ
ร.อ. สาธิต สุวรรณราช
ร.อ. สมใจ ฉลูรัตน์
ร.อ.หญิง นพวรรณ หนูทอง
ร.ท. สัญชัย ปราณี ตพลกรัง
ร.ท. รัฐตนเดชช์ แกล้ววิกย์กรณ์
ร.ท. สุนทร กิจพิมล
ร.ท.ทวี ผลเจริ ญ
ร.ท. เหรี ยญ ชาติดาํ
ร.ท. อามีน ไชยกุล
ร.ต. ปฐม นพราช
ร.ต. ประสิ ทธิA อินทร์สุข
ร.ต. จารุ พฒั น์ รัตนเสวี
ร.ต. พินิต พะสริ
ร.ต. สุพฒั น์ ทิพย์มณเฑียร

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04968-87
001-100-2004-05235-43
001-100-2004-05238-08
001-100-2004-05371-11
001-100-2004-08434-74
001-100-2004-08664-02
001-100-2004-10022-50
001-100-2004-04908-56
001-100-2004-10433-45
001-100-2004-08298-27
001-100-2004-06360-50
001-100-2004-06478-98
001-100-2004-06784-63
001-100-2004-07739-53
001-100-2005-00171-84
001-100-2007-00412-04
001-100-2010-00015-38
001-100-2004-04604-39
001-100-2004-05930-83
001-100-2004-06900-12
001-100-2004-09175-93
001-100-2004-09734-56
001-100-2004-01297-45
001-100-2004-04749-19
001-100-2004-10806-01
001-100-2004-10912-54
001-100-2004-10925-81
001-100-2004-12570-36
001-100-2004-00816-30
001-100-2004-01865-64
001-100-2004-02220-24
001-100-2004-02222-19
001-100-2004-03321-81

มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42

จํานวนเงิน
7,436.86
11,234.65
11,236.92
15,477.05
11,140.42
16,915.91
7,386.08
4,309.68
16,316.40
6,208.36
21,255.58
7,935.11
10,188.72
10,793.52
2,052.34
4,625.48
3,140.49
12,883.49
13,990.93
3,000.50
3,173.13
7,217.34
2,441.21
1,082.33
8,747.64
9,342.46
22,790.34
5,517.78
12,712.09
14,168.56
4,462.20
4,307.30
10,936.92

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ร.ต. พงษ์ศกั ดิA บุญชุม
ร.ต. เอนก พรหมสวัสดิA
ร.ต. อนันต์ นิยมผล
ร.ต. พรชัย ไกรสวัสดิA
ร.ต. สนิท พรมชูแก้ว
ร.ต. สมนึก นาคมงคล
ร.ต. สมพร เพชรสงคราม
ร.ต. พนม แสงคงเรื อง
ร.ต. นิวตั น์ โชคชัย
ร.ต. ธราภพ วัชรพันธุ์
ร.ต. สุมานะ ศรี ภิรมย์
ร.ต. ณัฐพล จันทราภรณ์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อรรคไกรสี ห์
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บัวหนู
จ.ส.อ. วอน เจริ ญดี
จ.ส.อ. ธัมมะธร สุวรรณมณี
จ.ส.อ. อานนท์ แก้วงาม
จ.ส.อ. มีชยั ชูชีพ
จ.ส.อ. วสุ ศรี ไชย
จ.ส.อ. จิตร์ อินแก้ว
จ.ส.อ. สุรินทร์ นับถือบุญ
จ.ส.อ. มนตรี จุลนวล
จ.ส.อ. ทนง เสาวพรรณ
จ.ส.อ. นิพนธ์ แย้มนิยม
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ โลหกาญจน์
จ.ส.อ. มูฮนั โต๊ะขุนหลัด
จ.ส.อ. มนตรี คงเต็ม
จ.ส.อ.พิทยา พงศ์จนั ทรเสถียร
จ.ส.อ. ชริ นทร์ สุขมาก
จ.ส.อ. ฐิติวชั ร์ ศรี ไข่มุกข์กลุ ชา
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ รอดโพธิAทอง
จ.ส.อ. สามารถ ชูกลิ#น
จ.ส.อ. ราชัญ เส็นทอง

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03579-77
001-100-2004-03604-03
001-100-2004-03904-59
001-100-2004-04368-76
001-100-2004-05235-52
001-100-2004-05711-15
001-100-2004-07374-56
001-100-2004-08401-21
001-100-2004-09825-42
001-100-2004-12155-17
001-100-2004-12235-34
001-100-2011-00274-47
001-100-2004-00340-94
001-100-2004-00642-53
001-100-2004-00689-94
001-100-2004-00847-52
001-100-2004-01079-47
001-100-2004-01192-89
001-100-2004-01833-72
001-100-2004-01886-50
001-100-2004-02488-55
001-100-2004-02515-76
001-100-2004-02765-93
001-100-2004-02766-81
001-100-2004-02766-90
001-100-2004-02767-33
001-100-2004-03695-65
001-100-2004-04159-98
001-100-2004-04212-72
001-100-2004-04339-94
001-100-2004-04934-73
001-100-2004-05231-72
001-100-2004-05364-59

มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42

จํานวนเงิน
7,485.58
5,865.09
4,377.12
4,429.89
6,400.06
11,904.36
7,497.78
10,564.38
6,330.96
10,774.76
22,052.93
1,273.86
9,396.06
6,160.30
1,193.72
7,523.88
5,549.34
13,198.01
10,403.05
2,306.04
7,099.30
6,862.91
13,292.33
13,344.55
7,162.71
3,312.87
2,972.63
3,707.25
1,221.16
8,564.90
4,835.68
38,107.78
12,287.68

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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. สถิตชีพ บุญวงศ์
จ.ส.อ. ธีรยุทธ พูนสมบัติ
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ตัRงเลิศอรุ ณ
จ.ส.อ. วิโรจน์ อินทร์อ่อน
จ.ส.อ. พุทธประเสริ ฐ สมสวย
จ.ส.อ. ยุทธนา เทพชุม
จ.ส.อ. อภิชาติ อินทวงศ์
จ.ส.อ. จรู ญ รัมภามณี
จ.ส.อ. มณเฑียร ตุลยกนิษก์
จ.ส.อ. วีรวุฒิ ประสงค์
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ บุสโร
จ.ส.อ. ธีระ นุ่มประดิษฐ์
จ.ส.อ. พรหมพิริยะ เทพพูลผล
จ.ส.อ. อนุพงศ์ สุวรรณชัย
จ.ส.อ. สมเกียรติ กิจกสิ กร
จ.ส.อ. กฤษฎิภพ เอี#ยมศรี
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เกสโร
จ.ส.อ. จําลอง พรหมศรี
จ.ส.อ. ทวี จันทร์พตั ิ
จ.ส.อ. อภินนั ท์ จันทร์ทอง
จ.ส.อ. พงศักดิA ทองขาว
จ.ส.อ. ชบ คงชูช่วย
จ.ส.อ. ประสงค์เพชร สุขกิRม
จ.ส.อ. อุเทน นิลอนันต์
จ.ส.อ. อุทยั ชูผล
จ.ส.อ. อรุ ณ พลนุย้
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ หี มมะหมัด
จ.ส.อ. ธวัชชัย ริ ทธิAโต
จ.ส.อ. สุรพล พินิจสุวรรณ
จ.ส.อ. ดุลย์มาเล็ก หมีนหมัน
จ.ส.อ. เรวัตร มณี โชติ
จ.ส.อ. ชํานาญ พยัคฆิน
จ.ส.อ. ธนิสร แก้วเมฆ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06100-25
001-100-2004-06461-54
001-100-2004-06475-97
001-100-2004-06651-40
001-100-2004-06828-73
001-100-2004-07142-51
001-100-2004-07279-09
001-100-2004-07647-24
001-100-2004-08565-11
001-100-2004-08644-22
001-100-2004-08763-57
001-100-2004-08826-68
001-100-2004-09034-66
001-100-2004-09396-47
001-100-2004-10292-11
001-100-2004-10305-72
001-100-2004-10674-42
001-100-2004-11429-29
001-100-2004-12052-82
001-100-2004-12172-96
001-100-2004-12180-55
001-100-2004-12462-07
001-100-2004-12615-16
001-100-2004-13160-29
001-100-2005-00527-98
001-100-2006-00202-93
001-100-2006-00306-43
001-100-2007-00112-49
001-100-2007-00121-05
001-100-2007-00161-47
001-100-2007-00223-60
001-100-2008-00208-48
001-100-2008-00286-19

มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42

จํานวนเงิน
8,641.69
19,457.44
8,702.68
5,158.66
3,075.40
4,291.27
5,328.28
11,446.48
6,441.74
10,367.53
7,960.97
7,554.38
5,262.00
15,937.08
7,235.99
4,306.90
913.91
1,076.85
6,292.13
9,650.04
2,498.66
10,750.74
2,654.77
844.58
2,284.10
3,504.53
3,988.78
2,683.99
1,418.10
2,864.51
1,431.18
3,504.66
2,259.00

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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. จตุพล โพธิAปลี
จ.ส.อ. จักรพันธ์ บุรีกาญจันทร์
จ.ส.อ. สุริยา เวชสิ ทธิA
จ.ส.อ. เสรี ศรี มล
จ.ส.อ.หญิง พัชริ นทร์ คงเหลือ
จ.ส.ท. บรรพต จันทสุวรรณ
จ.ส.ท. ณรงค์ ศรี วไิ ล
จ.ส.ท.จิตรณรงค์ แก้วเพ็ง
จ.ส.ท. วีรวงศ์ โพธิAดี
จ.ส.ท. ยุทธรงค์ คูณหอม
จ.ส.ท.หญิง ธนภัทร ปาโต
จ.ส.ต. บัญชา อุทยั รังษี
จ.ส.ต. วิจิต ผดุงสี
จ.ส.ต. อดุล ทิพย์เทพ
จ.ส.ต. อภินนั ท์ นามโส
ส.อ. ประหยัด กุลพินิจ
ส.อ. วีรโชติ สุทธิพล
ส.อ. ธีรเดช ถาวรจิตต์
ส.อ. นพพร ศรี สุข
ส.อ. อโนชา มนัสพิทยา
ส.อ. อนิรุจน์ อุสมา
ส.อ. อรรฐชัย หนูอุไร
ส.อ. อนันต์ เฝ้ าสันเทียะ
ส.อ.นพราช ผลมี
ส.อ. ภาคภูมิ อินทร์เอี#ยม
ส.อ. นิติยะ คําสอน
ส.อ. ณัฏฐวัจน์ สิ งหรัตน์
ส.อ. ศุภกฤษฎิA บุญกาญจน์
ส.อ. ธนเทพ ไชยบุญ
ส.อ. วัชระ อนุศิริ
ส.อ. วรรณรงค์ สิ ตะพงษ์
ส.อ.หญิง กัญญภา ชนะศรี
ส.อ.หญิง สารอ แก้วสลํา

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00346-29
001-100-2009-00248-70
001-100-2009-00380-86
001-100-2011-00016-25
001-100-2004-07646-72
001-100-2004-00911-78
001-100-2004-06841-81
001-100-2006-00157-41
001-100-2007-00442-47
001-100-2007-00480-21
001-100-2009-00317-64
001-100-2004-06220-84
001-100-2007-00442-10
001-100-2009-00461-55
001-100-2012-00009-62
001-100-2004-02300-23
001-100-2004-05236-04
001-100-2004-12306-77
001-100-2004-13052-63
001-100-2005-00745-87
001-100-2006-00308-83
001-100-2007-00184-55
001-100-2008-00017-19
001-100-2008-00208-66
001-100-2009-00255-23
001-100-2009-00255-41
001-100-2010-00359-51
001-100-2010-00460-18
001-100-2012-00206-65
001-100-2012-00394-41
001-100-2015-00360-34
001-100-2011-00361-08
001-100-2011-00418-54

มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42

จํานวนเงิน
2,105.13
1,608.59
1,491.71
3,907.36
5,507.47
1,864.07
7,773.85
4,244.07
1,893.01
3,158.25
5,998.43
2,778.13
2,641.68
1,407.26
1,249.64
2,031.74
1,690.86
2,271.09
2,401.92
6,679.71
1,589.25
2,942.33
931.19
339.31
1,200.49
1,226.32
1,319.48
1,183.16
1,453.57
1,249.02
2,692.37
1,566.36
1,395.96

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ส.อ.หญิง วาทินี หิ รัญประทีป
ส.ท. ดนซิ สาแมบากอ
ส.ท. ปกาศิต จันจะนะ
ส.ท. สมจิตร แพทย์ศาสตร์
ส.ท.หญิง สุชาดา มัง# วงศ์
ส.ท.หญิง ธัญพร เกืRอชู
ส.ท.หญิง เทวิกา ยุกลาย
ส.ต. ธนชัย จรัญญา
ส.ต. ธรณิ ทร์ สระแก้ว
ส.ต. ปราโมทย์ ประทุมชาติภกั ดี
ส.ต. บัญชา อุนทรี จนั ทร์
ส.ต. รวิ ชายแก้ว
ส.ต. ยูโ่ ส๊ป สายสะอิด
ส.ต. เอกชัย จันมิตร
ส.ต. เดชกําพล เจ้ยชู
ส.ต. กีรติ กลัดงาม
พล.อส. วีระพงศ์ ศรี สุวรรณ
พล.อส. ชวลิต อมปาน
พล.อส. อดิศกั ดิA แหละตี
พล.อส. วิโรจน์ มากเปี ย
พล.อส. อุทยั ช่วยขํา
ส.ต. กณิ ศ อินทร์วเิ ศษ
พ.ท.ธงภิเชฐ กล่อมนที
ร.อ.สมชาย ชาญชัย
ร.อ. ประกิจ คงสกูล
ร.ท. วิชาญ สี สงั ข์
ร.ท. บรรชา เบ็ญจศิล
ร.ท. ทศพล วัวลําพอง
ร.ท. สุวทิ งอกจันทึก
ร.ท. อํานวย นงค์พยัคฆ์
ร.ต. ธนกฤต กิตติรพันธุ์
ร.ต. สมพงษ์ วงศ์นริ นทร์
ร.ต.สมเดช ถาวรพัฒน์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00492-17
001-100-2004-10454-13
001-100-2004-10683-26
001-100-2015-00108-41
001-100-2014-00286-38
001-100-2015-00377-41
001-100-2015-00377-78
001-100-2004-00323-06
001-100-2004-02066-19
001-100-2004-02727-19
001-100-2004-04548-81
001-100-2004-12070-04
001-100-2008-00376-71
001-100-2009-00381-38
001-100-2011-00538-86
001-100-2017-00300-01
001-100-2004-12110-61
001-100-2004-13200-86
001-100-2007-00332-14
001-100-2012-00380-26
001-100-2012-00380-35
001-100-2018-00808-38
001-100-2004-08958-84
001-100-2004-07109-81
001-100-2004-10880-65
001-100-2004-00324-58
001-100-2004-02990-44
001-100-2004-06147-02
001-100-2004-10103-92
001-100-2004-11623-49
001-100-2004-00341-91
001-100-2004-00826-66
001-100-2004-07266-09

มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
480.96
3,633.71
7,304.71
331.92
1,452.33
119.74
1,315.54
5,957.51
2,401.23
4,691.71
2,565.12
6,880.73
699.54
2,491.99
1,300.76
46.27
1,666.73
2,407.73
1,696.28
3,245.06
2,451.60
301.81
3,180.91
4,379.20
12,659.97
6,038.97
13,092.66
24,746.26
18,072.43
6,090.36
1,636.67
7,059.70
12,139.92

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
ร.ต. วันชัย คงแถลง
ร.ต. นิกร จันทร์ตรง
ร.ต. ปริ ญญา ละเมียด
ร.ต. พรประเสริ ฐ เหลืองตระกูล
จ.ส.อ. วิโรจน์ แสงสงคราม
จ.ส.อ. ธนกร พงษ์สุวรรณ
จ.ส.อ. สมชาย ทองสุม(อ.)
จ.ส.อ. นาวิน น้อยหาด
จ.ส.อ. ปิ ยะพล ทองอร่ าม
จ.ส.อ. เผด็จ สว่างเทียบ
จ.ส.อ.อาทิตย์ โรจนันท์
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ใกล้ชิต
จ.ส.อ.ธงชัย กงแก้ว
จ.ส.อ. อภินนั ท์ ถุงสมบัติ
จ.ส.อ.จําลอง อินทร์สาํ ราญ
จ.ส.อ. วัชรพงศ์ จิตรคง
จ.ส.อ.พรชัย ยาหิ งส์
จ.ส.อ. ยรรยงค์ ศรี ภูธร
จ.ส.อ.สุทศั น์ พัวพันธุ์
จ.ส.อ. สุเมต นามประคอง
จ.ส.อ. หนูจนั ทร์ อินสี นา
จ.ส.อ. ธนวรรธน์ ริ นสบาย
จ.ส.อ.กิตติศกั ดิA สุวรรณดี
จ.ส.อ.สมส่วน ดวนสันเทียะ
จ.ส.อ. กนกกร ทองคําเอี#ยม
จ.ส.อ.เกรี ยงไกร คุณมาศ
จ.ส.อ. พิจิตร หงษ์ทอง
จ.ส.อ.สาคร พานิช
จ.ส.อ. สุเมธ อร่ ามกุล
จ.ส.อ. บัญชา โคตรโยธา
จ.ส.อ. อดุล อินทร์พามา
จ.ส.อ. สายชล ด่วนรับรัมย์
จ.ส.อ. นุกลู มีเงิน(อ.)

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07546-48
001-100-2004-08601-43
001-100-2004-11272-67
001-100-2004-11272-76
001-100-2004-00682-95
001-100-2004-00743-11
001-100-2004-00842-93
001-100-2004-01003-33
001-100-2004-01035-43
001-100-2004-01134-98
001-100-2004-01428-52
001-100-2004-01648-18
001-100-2004-02213-53
001-100-2004-02217-79
001-100-2004-02473-60
001-100-2004-02835-02
001-100-2004-03609-44
001-100-2004-03662-76
001-100-2004-03801-24
001-100-2004-03925-27
001-100-2004-03971-33
001-100-2004-04038-05
001-100-2004-04872-41
001-100-2004-05041-86
001-100-2004-05365-92
001-100-2004-06336-82
001-100-2004-06884-60
001-100-2004-07248-87
001-100-2004-07488-87
001-100-2004-07593-06
001-100-2004-07659-18
001-100-2004-07729-54
001-100-2004-08612-94

ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
8,578.75
5,740.69
5,926.91
6,082.17
6,779.41
5,113.15
5,981.43
4,252.32
5,195.24
3,745.47
3,441.77
5,726.15
10,539.83
6,534.43
5,740.44
5,666.41
4,893.21
12,415.41
7,523.77
10,086.22
4,788.31
7,624.24
3,756.02
1,423.20
6,868.05
17,819.16
5,148.10
4,242.85
10,936.66
4,564.34
3,568.08
2,423.28
4,115.70

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชัยญา ทุมหนู
จ.ส.อ. สุริยา นามโฮง
จ.ส.อ. แรม อยูส่ ุข
จ.ส.อ.พิริยะ เลิศวิไลทรัพย์
จ.ส.อ. เจนณรงค์ นาโสก
จ.ส.อ. พันธ์ทอง นนท์ศิริ
จ.ส.อ. สมิทธิA แสนสุข
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เพชรเด็ด
จ.ส.อ. ปฐมพงศ์ ดอกบัว
จ.ส.อ. นิยม โพธิAนอก
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ คนมัน#
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ รุ่ งแพน
จ.ส.อ.เชาวลิตย์ ทุมประสิ ทธิA
จ.ส.อ. รุ่ งเกียรติ เกษสม
จ.ส.อ. วีระชัย โพธิAนอก
จ.ส.อ. กฤษฎา คมขํา
จ.ส.อ. ทองจันทร์ ศรี สุข
จ.ส.อ. สิ ทธิ พูนเพิ#ม
จ.ส.อ. จรัญ ฤทธิAกล้า
จ.ส.อ. วิทยา บุญสูตร
จ.ส.อ. อนันต์ โพธิสาร
จ.ส.อ. อิสระ แก้วกุล
จ.ส.อ. เมือง ใช้ชา้ ง
จ.ส.อ. เกียรติณรงค์ ยอดดี
จ.ส.อ. คฑาวุธ โคดม
จ.ส.อ. กฤษฎา พลทมิฬ
จ.ส.อ. พรเทพ ยีภ# ู่
จ.ส.อ. ภูพิชิต วันเปรี ยงเถาว์
จ.ส.อ. อนุวฒั ิ โคตรหาซาว
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ ท่าพิมาย
จ.ส.อ. ปริ ญญา โยงกระโทก
จ.ส.อ. สมชาย ไชยธรธรรม
จ.ส.อ. กาลัน ดาผา

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09490-60
001-100-2004-09949-36
001-100-2004-10557-93
001-100-2004-10596-83
001-100-2004-10926-24
001-100-2004-10974-70
001-100-2004-11138-48
001-100-2004-11272-03
001-100-2004-11272-85
001-100-2004-11647-18
001-100-2004-11718-51
001-100-2004-12115-66
001-100-2004-12245-06
001-100-2004-12622-78
001-100-2004-12893-72
001-100-2005-00282-05
001-100-2005-00292-59
001-100-2005-00323-78
001-100-2005-00808-43
001-100-2006-00104-72
001-100-2006-00106-85
001-100-2006-00107-46
001-100-2006-00131-96
001-100-2007-00067-88
001-100-2007-00074-40
001-100-2007-00074-95
001-100-2007-00108-15
001-100-2007-00108-97
001-100-2007-00395-91
001-100-2007-00396-16
001-100-2007-00399-35
001-100-2007-00446-45
001-100-2007-00499-14

ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
3,404.44
5,951.25
4,761.08
2,171.50
6,554.65
6,393.70
5,073.68
5,453.15
3,789.25
2,407.61
5,306.81
6,271.24
1,421.85
13,158.93
9,507.99
3,485.62
7,909.74
4,697.54
2,863.41
3,259.52
3,059.33
528.48
4,531.65
4,383.53
3,328.10
2,100.60
1,584.45
3,248.49
1,350.47
2,545.33
1,626.53
4,203.99
1,924.23

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พนาพร จงเจริ ญ
จ.ส.อ. ต้น มิลาภ
จ.ส.อ. โรจน์อนันต์ ชูราศรี
จ.ส.อ. สุรศักดิA ผลมาก
จ.ส.อ. คงกระพัน ศรี เวียง
จ.ส.อ. สมหมาย ศรี วลิ ยั
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ขอนโคกสูง
จ.ส.ท. ไชยพร ใต้ศรี โคตร
จ.ส.ท. ศุภรักษ์ ภู่สวัสดิA
จ.ส.ต. ไชยา ถนอมจิตร
จ.ส.ท. จุมพล เพ็ชรอุดม
จ.ส.ท. เมธา พงศ์กาสอ
จ.ส.ต. เปรมชัย ปริ ปุรณะ
จ.ส.ต. ณัฐภูมิ อินผง
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิA เทียบแก้ว
จ.ส.ต. ไพรวัลย์ สายลุน
จ.ส.ต. บุญมี ชิณกะธรรม
จ.ส.ต. จีรศักดิA สาย
จ.ส.ต. พงษ์พนั ธ์ ทะมานนท์
จ.ส.ต. โสภณฑ์ ไกรษี
ส.อ. เสรี ชยั มิทลาวงค์
ส.อ. วิรัตน์ วงษาชัย
ส.อ. ธีระวัฒน์ ทันใจ
ส.อ. สรยุทธ เด่นดวงเดือน
ส.อ. นิพนธ์ กะรัมย์
ส.อ. วสันต์ วัยนุศร
ส.อ. บุญญฤทธิA สุขพันธ์
ส.อ. เกียรติชยั ผลมีศกั ดิA
ส.ท. ประจักษ์ ตกต้น
ส.ท. ดนุสรณ์ ชมหว้า
ส.ต. ชัยพร พิมพ์สิงห์
พ.ท. ธนพล นุย้ สุข
พ.ต. ปราโมทย์ พิกลุ ทอง

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00269-67
001-100-2008-00271-51
001-100-2009-00063-51
001-100-2009-00063-60
001-100-2009-00310-65
001-100-2010-00049-42
001-100-2010-00258-39
001-100-2010-00258-11
001-100-2011-00222-20
001-100-2004-07170-27
001-100-2004-08902-14
001-100-2006-00130-99
001-100-2010-00257-69
001-100-2010-00257-87
001-100-2010-00258-66
001-100-2011-00222-02
001-100-2011-00222-48
001-100-2011-00222-57
001-100-2012-00388-13
001-100-2013-00101-71
001-100-2013-00100-01
001-100-2013-00100-10
001-100-2013-00103-75
001-100-2013-00479-35
001-100-2014-00131-31
001-100-2014-00216-99
001-100-2015-00121-95
001-100-2015-00459-80
001-100-2014-00128-77
001-100-2017-00087-47
001-100-2016-00511-02
001-100-2004-03415-05
001-100-2004-07743-87

ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.15
ร.15

จํานวนเงิน
1,595.59
2,465.09
798.91
1,356.02
899.53
2,051.66
1,634.39
749.06
243.35
3,826.86
3,254.39
3,084.06
1,381.95
1,800.46
1,540.47
1,597.72
1,224.41
1,476.65
1,363.93
1,847.84
820.56
937.09
592.50
619.25
776.32
769.35
913.27
717.75
253.25
66.85
171.94
5,948.65
7,982.62

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
ร.อ. วรชิต วรรณทอง
ร.อ. สุเทพ อวยศิลป์
ร.อ.ชลอ สัสดี
ร.ท. อารมณ์ เลื#อนทอง
ร.ท. สราวุธ เมืองกลัด
ร.ท. จักรนริ นทร์ รามณี
ร.ต. สุทธิพร โสะหาบ
ร.ต. อาทิตย์ คันธิก
ร.ต. วิวฒั น์ ดําจันทร์
จ.ส.อ.ศุภชัย ตัRนฉ้วน
จ.ส.อ. อุดมศักดิA เที#ยวแสวง
จ.ส.อ. ศุภสิ ทธิA หนูทอง
จ.ส.อ.กิตติพงษ์ พนังแก้ว
จ.ส.อ.ธนิต จูพ้ นั ธ์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ช่องสกุล
จ.ส.อ. ยุทธนา เมืองบํารุ ง
จ.ส.อ. พงศ์พนั ธ์ จันทร์แก้ว
จ.ส.อ. สุพฒั นา บุญกิจ
จ.ส.อ. จักรกฤษ พรพิทกั ษ์
จ.ส.อ. วิเชียร ช่วยนาเขต
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ทองคํายาน
จ.ส.อ. วิจิตร ปาจักกัง
จ.ส.อ. ทรัพย์ทวี ดิษฐ์อาํ ไพ
จ.ส.อ. ดาบชัยณรงค์ โคตรเมืองยศ
จ.ส.อ. ไตรรัตน์ ชาวเกาะ
จ.ส.อ. สิ นธา รักไทรทอง
จ.ส.ท. อภิศกั ดิA พรมอารักษ์
จ.ส.ต. อมรเทพ ชัยถาวร
จ.ส.ต. อวยชัย ผดุงกิจ
จ.ส.ต. จิระเดช บุญคงทอง
จ.ส.ต.วุฒิพนั ธ์ คงสิ น
จ.ส.ต. วิชยั ดอกบัว
จ.ส.ต.วิวฒั น์ มิ#งขวัญ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04164-83
001-100-2004-06458-72
001-100-2004-12193-37
001-100-2004-03686-54
001-100-2004-05716-01
001-100-2004-10929-89
001-100-2004-09633-25
001-100-2004-09638-48
001-100-2004-13212-89
001-100-2004-00306-81
001-100-2004-00684-17
001-100-2004-00693-73
001-100-2004-00751-16
001-100-2004-01081-86
001-100-2004-02965-15
001-100-2004-03126-00
001-100-2004-03545-90
001-100-2004-05802-47
001-100-2004-07353-51
001-100-2004-09771-97
001-100-2004-10097-21
001-100-2004-12765-90
001-100-2005-00780-60
001-100-2006-00490-30
001-100-2008-00153-69
001-100-2008-00161-73
001-100-2006-00490-85
001-100-2005-00790-41
001-100-2006-00460-15
001-100-2009-00030-71
001-100-2009-00308-71
001-100-2009-00461-46
001-100-2010-00259-63

ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15
ร.15

จํานวนเงิน
8,318.77
12,002.20
4,911.35
5,063.08
8,712.50
2,948.89
3,054.26
6,644.52
1,731.39
1,877.35
905.85
2,306.38
7,137.04
2,681.10
1,151.45
6,467.42
3,069.34
830.42
3,677.16
1,061.87
2,288.77
5,106.47
1,694.05
1,003.72
1,358.88
2,647.15
1,357.81
1,683.10
1,777.82
1,825.35
2,202.10
2,302.34
2,380.52

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต.จเร บุญสุวรรณ์
จ.ส.ต. กิตติพงศ์ ตามี
ส.อ. อธิวฒั น์ ร่ มแก้ว
จ.ส.อ. อาคม พยัคฆา
ร.อ. เรื องวิทย์ สายชมภู
ร.ท. คมกริ ช ชูเจริ ญ
ร.ท. ฐิติศกั ดิA ภวภูตานนท์
ร.ท. มนัส มานะต่อ
ร.ท. สันติ อัมพุชินีวรรณ
ร.ท.วิจารย์ สิ ทธิพล
ร.ต. สรยุทธ พัชนี
ร.ต. บรรลือศักดิA เจือจาน
ร.ต. รังสรรค์ โฉมดี
ร.ต. นําพล ชาวเมือง
ร.ต. เมษสุระ สุระโคต
ร.ต. ไพโรจน์ บุญณรังศรี
ร.ต. ดุษฎี อินทุทรัพย์
ร.ต. ชัชฤทธิA ภูลบั
ร.ต. สมผล นิ#มนวล
ร.ต. แสวง ทองดี
จ.ส.อ. ชัยวัน อาจวงษา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ปั ญญา
จ.ส.ต. ธนะเมศฐ์ เข็มเพ็ชร์
จ.ส.อ. ฤขิต สุราวงค์
จ.ส.อ. จตุรงค์ วงษ์นิกร
จ.ส.อ. สุริยา รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. โชค เดชา
จ.ส.อ. องอาจ ศรี พลหงษ์
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ ชาติมนตรี
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ปราบพาล
จ.ส.อ. ประยูร ใจบุญ
จ.ส.อ. นิวฒั น์ ชอนขุนทด
จ.ส.อ.ไกรวิชญ์ กัณหา

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00425-15
001-100-2013-00050-63
001-100-2014-00052-20
001-100-2005-00761-14
001-100-2004-12942-86
001-100-2004-06062-08
001-100-2004-07787-45
001-100-2004-08409-09
001-100-2004-08984-29
001-100-2004-10609-71
001-100-2004-00054-81
001-100-2004-00717-12
001-100-2004-03741-23
001-100-2004-03747-61
001-100-2004-09601-42
001-100-2004-10017-92
001-100-2004-11581-51
001-100-2004-11581-79
001-100-2004-11614-01
001-100-2004-13061-29
001-100-2004-00558-11
001-100-2004-00737-29
001-100-2004-01400-03
001-100-2004-01798-74
001-100-2004-02579-50
001-100-2004-03132-83
001-100-2004-03170-94
001-100-2004-03322-88
001-100-2004-03445-84
001-100-2004-03477-67
001-100-2004-04132-73
001-100-2004-04648-33
001-100-2004-04780-85

ร.15
ร.15
ร.15
ร.19 พัน.3
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
215.45
1,074.14
780.99
146,732.67
12,575.46
7,389.12
8,087.47
8,313.63
6,537.05
3,420.38
15,539.65
5,919.56
3,682.50
8,313.77
10,057.79
2,020.26
2,180.69
3,837.33
9,209.01
9,730.31
4,003.78
6,698.03
9,094.62
2,014.29
3,616.88
10,269.47
2,875.80
2,703.05
3,727.86
7,668.17
3,329.23
9,328.56
4,918.15

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุรวิทย์ ผลถวิล
จ.ส.อ. สุทดั คร้ามไพบูลย์
จ.ส.อ. แสงอรุ ณ โทนุการ
จ.ส.อ. พัฒนชัย ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. ธาตรี อินทร์แก้ว
จ.ส.อ. ประสิ ทธิA จุลวงษ์
จ.ส.อ. พัฒนะ ศรี สุขโข
จ.ส.อ. สุนทร นนตานอก
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ เพ็ชรวงษา
จ.ส.อ. เมธาสิ ทธิA จิรวัฒนโยธิน
จ.ส.อ. อิสระ คําลุน
จ.ส.อ. อุบล ทองพูน
จ.ส.อ. อุบล สายสมบูรณ์
จ.ส.อ. มิตรภาพ แวงดา
จ.ส.อ. อัมพร จันเย่
จ.ส.อ. กาญจน์ มรกฎ
จ.ส.อ. กมลชล ชานุสรณ์
จ.ส.อ.พงษ์ธนา กุลเนตร
จ.ส.อ. วัชระ ไกรทอง
จ.ส.อ. ชาญ วาสะศิริ
จ.ส.อ. วศิน สิ ทธิกลุ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สมบูรณ์ศกั ดิA
จ.ส.อ. พรชัย วังเวช
จ.ส.อ. สมชาย รักชาติ
จ.ส.อ. วิเชษฐ บุญเจียม
จ.ส.อ. มาวิน สุวรรณดี
จ.ส.อ. วชิกรณ์ พุทธเจริ ญ
ส.อ. วชิราวุธ คลื#นแก้ว
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ บุตรศรี
จ.ส.อ. มนารายณ์ ปิ# นทอง
จ.ส.อ. อัครเดช ดวงพาลี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิA สื บสิ งห์
จ.ส.อ. กษิดA ิเดช ตราซื#อ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05232-79
001-100-2004-05403-37
001-100-2004-06248-97
001-100-2004-06705-77
001-100-2004-06817-59
001-100-2004-07081-17
001-100-2004-08092-49
001-100-2004-08512-97
001-100-2004-09181-67
001-100-2004-09253-89
001-100-2004-09256-62
001-100-2004-09640-05
001-100-2004-09640-14
001-100-2004-09738-63
001-100-2004-10074-04
001-100-2004-10595-13
001-100-2004-10926-79
001-100-2004-11227-03
001-100-2004-11476-23
001-100-2004-11581-60
001-100-2004-11582-49
001-100-2004-11604-75
001-100-2004-12088-09
001-100-2004-13028-86
001-100-2004-13104-23
001-100-2004-13114-77
001-100-2004-13140-85
001-100-2005-00313-97
001-100-2005-00769-38
001-100-2005-00769-56
001-100-2006-00103-75
001-100-2006-00107-19
001-100-2006-00260-11

ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
2,839.80
5,526.01
3,289.92
8,856.37
2,948.14
319,044.67
800.30
4,730.22
6,794.24
3,096.15
4,129.24
3,410.79
5,833.36
4,828.51
5,235.50
1,882.28
5,005.62
1,508.74
8,018.62
49,397.63
3,751.08
5,842.05
2,002.90
5,546.79
2,540.65
888.25
2,440.27
4,413.70
4,455.40
869.71
2,593.40
5,068.72
3,493.04

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พรเทพ เย็นอยู่
จ.ส.อ. จิรวุฒิ จันทร์สืบสาย
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ นาเมืองรักษ์
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิA สี ตลาภินนั ท์
จ.ส.อ. ทรงเดช คงเจริ ญ
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ศรี พนั ธ์
จ.ส.อ. วรงค์กรณ์ ดาวสกุล
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิA พรหมอุดม
จ.ส.อ. ศักนริ นทร์ แจ่มจันทร์
จ.ส.อ. อัศราวุฒิ พลแสน
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พุม่ พยอม
จ.ส.อ. ทศพล เนตรสุวรรณ
จ.ส.อ. รณฤทธิA ทอนไชย
จ.ส.อ. ธงชัย เกาะกาเหนือ
จ.ส.อ. เดชบดินทร์ ตังสุข
จ.ส.อ. ชวลิต ทองคํา
จ.ส.อ. สมภพ ถนอมทรัพย์
จ.ส.ท. ปริ ญญา กายไธสง
จ.ส.ท. สมยศ แสนเดช
จ.ส.ท. แสงอรุ ณ จําปาศรี
จ.ส.ท. ก้องเกียรติ กาศสกุล
จ.ส.ท. สุทธิศกั ดิA ทีฆาวงค์
จ.ส.ท. อธิวฒั น์ วงศ์ที
จ.ส.ต.สิ ทธิราช พรมส้มซ่า
จ.ส.ต. สรวิชญ์ สุดใส
จ.ส.ต. ธเนศ เสี ยงลํRา
จ.ส.ต.ชวนากร ดียง#ิ
จ.ส.ต. วิวฒั น์ วงค์สุวรรณ
จ.ส.ต.รัชพล บุญใช้
จ.ส.ต. สุวทิ สายมณี
จ.ส.ต.ชาตรี แสงสุริยะ
ส.อ. กิตติ แก้วเขียว
ส.อ. ทรงพล อินทรจิตต์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00501-97
001-100-2007-00071-85
001-100-2007-00074-13
001-100-2007-00075-01
001-100-2007-00077-69
001-100-2007-00272-40
001-100-2007-00394-21
001-100-2007-00394-49
001-100-2007-00394-76
001-100-2007-00395-19
001-100-2007-00395-37
001-100-2007-00491-45
001-100-2008-00095-71
001-100-2008-00096-50
001-100-2009-00076-51
001-100-2009-00218-19
001-100-2010-00191-20
001-100-2008-00096-96
001-100-2010-00191-57
001-100-2010-00191-66
001-100-2010-00201-53
001-100-2011-00223-63
001-100-2011-00224-24
001-100-2008-00179-87
001-100-2010-00191-84
001-100-2011-00223-18
001-100-2011-00224-06
001-100-2011-00224-15
001-100-2011-00224-33
001-100-2012-00101-09
001-100-2012-00101-45
001-100-2006-00171-10
001-100-2006-00261-54

ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
5,840.62
3,244.19
2,852.55
4,327.63
2,751.31
3,563.12
1,793.21
7,523.03
1,421.37
5,136.10
2,858.68
5,195.38
2,532.98
2,267.54
3,690.86
1,510.83
3,356.24
2,000.87
1,914.80
3,108.65
2,438.45
2,076.64
1,599.57
1,893.17
2,294.79
778.66
857.25
242.37
515.48
3,270.14
1,850.82
3,532.41
3,967.08

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

ชื#อบัญชี
ส.อ. ยุทธภูมิ เทียมสม
จ.ส.ท. ภานุพงศ์ มะโรงมืด
ส.อ. ทัพพละ โคตะนนท์
จ.ส.ท. เจษฏาวัฒน์ เณรชู
ส.อ. สุรพงษ์ เจริ ญสูงเนิน
ส.อ. สาโรชฒ์ โตนํRา
ส.อ. ธนากร เชืRอสุข
ส.อ. ฐิติวสั ส์ ภิรมย์
ส.อ. ทศพร เมืองอามาตย์
ส.อ. อดิศร ปะนันโต
ส.อ. กิตติพงศ์ ศรี ขา
ส.อ.นพพล พลขันธ์
ส.อ. สรณัฐ พลาศรี
ส.อ. ประภาษ เสนิทยั
ส.อ. อภิชาติ ไชยโยธา
ส.อ. วีรพล เข็มนาค
ส.อ. วันเฉลิม คันธะมาลา
ส.อ. เอกชัย ปลีนารัมย์
ส.อ. จักรพันธุ์ เคารพ
ส.ต. เฉลิมศักดิA ขําโคกกรวด
ส.อ. อนุชา สุวรรณทอง
ส.อ. อรรถพล ผลาพฤกษ์
ส.อ. กมลศักดิA ฟองกระโทก
ส.อ. ณัฐพล ปั ญญาสาร
ส.อ. พิศาล พรหมศรี
ส.ท. สุทธิพงษ์ ตรี แก้ว
จ.ส.อ. อิทธิพล ละล่าม
ร.อ. ธีระศักดิA สื บพรหม
ร.ท. สนอง แหวนหล่อ
ร.ต. นพพร ท้าวด่อน
ร.ต. วินยั ทองสวัสดิA
ร.ต. พิเนตร สาสูงเนิน
ร.ท. ชาญชัย สุภาคาร

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00264-46
001-100-2009-00189-03
001-100-2010-00191-75
001-100-2010-00201-80
001-100-2011-00037-20
001-100-2012-00300-51
001-100-2012-00300-60
001-100-2012-00301-12
001-100-2012-00301-30
001-100-2012-00301-85
001-100-2013-00016-05
001-100-2013-00016-41
001-100-2013-00016-50
001-100-2013-00016-96
001-100-2013-00017-02
001-100-2013-00017-20
001-100-2013-00590-55
001-100-2013-00591-34
001-100-2013-00593-92
001-100-2013-00686-82
001-100-2014-00413-47
001-100-2014-00413-92
001-100-2014-00414-44
001-100-2015-00038-87
001-100-2014-00413-74
001-100-2015-00039-57
001-100-2004-09639-54
001-100-2004-10133-35
001-100-2004-01595-51
001-100-2004-02006-88
001-100-2004-02804-99
001-100-2004-05281-22
001-100-2004-05527-67

ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2

จํานวนเงิน
2,942.84
1,654.75
832.11
3,548.98
1,471.58
810.43
711.99
895.93
1,571.10
1,747.03
1,322.20
1,244.07
2,241.05
202.63
1,011.44
1,290.49
1,902.83
553.63
1,902.91
771.53
148.58
1,330.68
594.77
960.37
1,341.50
744.26
32,008.75
8,006.95
6,585.61
4,318.58
4,008.01
4,007.84
3,426.15

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
ร.ท. พุทธศักดิA ศิลาพจน์
ร.ต. สมสนุก อุ่นศรี
ร.ต. บุญเหลือ ประชัน
ร.ต. ธรรมรัตน์ บัวแย้ม
ร.ต. จําเนียร สิ งหาศรี
ร.ต. พิทกั ษ์ ผิวเพชร
จ.ส.อ. ผดุงเกียรติ จันทร์ขอนแก่น
จ.ส.อ. ลิขิต ลาลุน
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั อินทร์ชุม
จ.ส.อ. สุวติ ร กาคําผุย
จ.ส.อ. ธงค์ไชย น้อยเมล์
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สาธุวรรณ
จ.ส.อ. ธีระพงศ์ นาเวียง
จ.ส.อ. ถนอม หาสอดส่อง
จ.ส.อ. รักมิตร เวฬุวนารักษ์
จ.ส.อ. บัณฑิต ตีเมืองสอง
จ.ส.อ. บัลลังก์ พิศชวนชม
จ.ส.อ. จําลอง สายสมบัติ
จ.ส.อ. ชาญชัย สระบัว
จ.ส.อ. ยุทธชาติ การิ นทร์
จ.ส.อ. นิรัญ บุญริ นทร์
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิA ปะถะมา
จ.ส.อ. สุรัตน์ คุณาคุณ
จ.ส.อ. อาทิตย์ กลิ#นบุญ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิA คูณสว่าง
จ.ส.อ. จรกฤษ สี ชารู
จ.ส.อ. ธีระชัย พลศรี
จ.ส.อ. ประกาย ลาภบุญเรื อง
จ.ส.อ. สมพร พิมพ์พรมมา
จ.ส.อ. สุพฒั น์ พันธ์โชติ
จ.ส.อ. นิพล เฮ้ากอก
จ.ส.อ. สุรศักดิA นระแสน
จ.ส.อ. มนตรี วิทูรย์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00165-09
001-100-2004-01906-19
001-100-2004-05618-62
001-100-2004-07856-93
001-100-2004-10132-83
001-100-2004-10133-99
001-100-2004-01002-18
001-100-2004-01289-31
001-100-2004-01515-04
001-100-2004-02442-57
001-100-2004-02638-18
001-100-2004-03520-42
001-100-2004-03820-52
001-100-2004-04151-38
001-100-2004-05281-13
001-100-2004-05281-68
001-100-2004-05804-05
001-100-2004-05855-52
001-100-2004-06352-19
001-100-2004-06457-75
001-100-2004-07896-71
001-100-2004-08090-36
001-100-2004-08307-62
001-100-2004-09456-93
001-100-2004-09579-17
001-100-2004-10133-08
001-100-2004-10133-26
001-100-2004-10133-71
001-100-2004-10134-23
001-100-2004-10134-69
001-100-2004-10374-78
001-100-2004-11444-68
001-100-2005-00296-93

ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2

จํานวนเงิน
2,416.77
9,264.28
13,570.29
9,160.12
4,538.79
8,056.83
2,957.53
26,708.77
13,531.86
7,886.67
3,154.37
7,729.17
11,948.26
2,668.70
9,709.92
3,438.53
5,371.18
11,476.30
6,482.24
5,665.73
6,406.15
5,163.81
3,818.96
2,565.06
6,985.99
8,681.84
4,944.02
7,542.67
3,321.92
1,840.94
3,069.65
6,318.87
4,282.19

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ดรุ ณพันธ์
จ.ส.อ. สุเมธ ภาระเวช
จ.ส.อ. สุพล บุญเกิ#ง
จ.ส.อ. วิษณุ แบสิ# ว
จ.ส.ท. ศักดิAสิทธิA วรสุทธิA
จ.ส.อ. ธีรยุทธ โสนะจิตร
จ.ส.อ. รังสรรค์ พันธะมา
จ.ส.อ. ตันติกร สารโท
จ.ส.อ.สมาน ทองสอาด
จ.ส.อ. ศรนารายณ์ บางลับ
จ.ส.อ. มานพ บุญอืRอ
จ.ส.อ. นิติพงศ์ สายพันธุ์
จ.ส.อ. ทรงพล สิ นสิ มหา
จ.ส.อ. วีระชัย พิมพ์ขนั ธ์
จ.ส.ท. ชานนท์ เจริ ญศิริ
จ.ส.อ. อิทธิศกั ดิA ประสวนศรี
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิA วงศ์บา
จ.ส.อ. วิชยั พละศักดิA
จ.ส.อ.ธเนตร ตรุ ณจันทร์
จ.ส.ท. นิกร ศรี วบิ ูลย์
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ บุญโสม
จ.ส.ท คริ ษฐ์ สุภาพ
จ.ส.อ. อํานาจ สารธิมา
จ.ส.ต. วุฒิชยั หอมกลิ#น
จ.ส.อ. วิชา สิ มมา
จ.ส.อ. เจตพล ทองไทย
จ.ส.อ. นที สุกลู
จ.ส.อ. สมชาย การะบุตร
จ.ส.อ. บุญฉลอง ศรี นวล
จ.ส.อ. นคร จารุ แพทย์
จ.ส.อ. นคร จารุ แพทย์
จ.ส.ท. นพรัตน์ พาลี
จ.ส.อ. เดชา ปรารมย์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00745-14
001-100-2006-00099-44
001-100-2007-00083-24
001-100-2007-00085-55
001-100-2007-00092-08
001-100-2007-00101-07
001-100-2007-00115-13
001-100-2007-00115-31
001-100-2007-00115-40
001-100-2007-00115-59
001-100-2007-00115-68
001-100-2007-00115-77
001-100-2007-00116-01
001-100-2007-00116-10
001-100-2007-00152-90
001-100-2008-00103-73
001-100-2008-00203-98
001-100-2008-00204-77
001-100-2008-00205-29
001-100-2009-00212-53
001-100-2009-00213-05
001-100-2009-00213-14
001-100-2009-00214-02
001-100-2009-00214-48
001-100-2009-00214-57
001-100-2009-00214-75
001-100-2010-00066-76
001-100-2010-00117-93
001-100-2010-00175-39
001-100-2007-00104-80
001-100-2007-00104-80
001-100-2007-00126-37
001-100-2008-00204-95

ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2

จํานวนเงิน
2,030.46
3,064.31
2,558.33
3,852.51
4,323.44
2,692.66
3,539.57
2,437.17
2,062.51
2,214.05
2,520.55
3,216.96
3,649.82
3,070.10
1,716.28
3,910.13
4,048.49
1,563.01
1,413.93
2,870.24
2,009.15
2,704.56
1,841.15
1,391.25
72,450.03
3,196.31
4,107.53
1,107.01
2,557.75
2,566.48
70,164.94
1,557.19
1,783.90

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.อนุวฒั น์ ผาลา
จ.ส.ท. สมพร ศรี สมบัติ
จ.ส.ท. ศุภษร คํากลอน
ส.ต. ชัชวาล พลเยีย# ม
จ.ส.ต.กิตติภพ ศิริธนโชติสนมบัติ
จ.ส.ท. อภิชิต มุงคุณดา
จ.ส.ต.ทนงศักดิA มูลสมบัติ
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิA แก้วอ่อนตา
ส.อ. สมโภช พึ#งกุศล
ส.อ. ชิตพล ป้ องกัน
ส.อ. วราวุฒิ แสวงศรี
ส.อ. ธีรวัฒน์ สุภาการ
ส.อ. ธเนศ อังคุระศรี
ส.อ. ชัยวิวฒั น์ ดาวัลย์
ส.ต. ณัฐพล ลัทธิรมย์
ส.อ. วชิราวุฒิ หงส์พิพิธ
ส.อ.ประสิ ทธิA สายเมฆ
ส.ท. พูลลาภ สวนแก้ว
ส.อ. พีรพัฒน์ สิ งคิบุตร
ส.อ. อรรคเดช มุกธะวัตร์
ส.ท. วรวุฒิ สูงเรื อง
ส.ต. ลอราช ณรงค์พนั ธ์
พ.ต. วันดี ขาวโอภาส
ร.ท. บุญทวี บัวบรรจง
ร.ต. ชูชาติ ฤกษ์สาํ เร็ จ
ร.ต. ปริ ญญา คีรีวลั ย์
จ.ส.อ. เสรี สุนทรรัษฐาน
จ.ส.อ. ประทุม กุหลาบ
จ.ส.อ. พงศ์สนั ต์ ทองรัตน์
จ.ส.อ. เสรี บุบผากอง
จ.ส.อ. รัฐพล อาภรณ์
จ.ส.อ. ศิริชยั ลีสินลา
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร อินแก้ว

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00214-39
001-100-2012-00428-34
001-100-2012-00430-37
001-100-2005-00764-79
001-100-2007-00115-86
001-100-2009-00210-40
001-100-2009-00213-32
001-100-2011-00366-21
001-100-2004-10719-31
001-100-2010-00084-52
001-100-2010-00171-68
001-100-2011-00364-36
001-100-2011-00365-79
001-100-2012-00428-89
001-100-2012-00430-55
001-100-2012-00531-68
001-100-2013-00694-23
001-100-2013-00694-87
001-100-2016-00107-25
001-100-2012-00341-09
001-100-2015-00031-60
001-100-2017-00787-46
001-100-2004-11210-05
001-100-2004-04875-51
001-100-2004-07493-81
001-100-2006-00370-26
001-100-2004-03312-43
001-100-2004-07495-49
001-100-2004-07496-37
001-100-2004-07498-68
001-100-2004-08096-10
001-100-2004-08960-05
001-100-2004-09108-28

ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4

จํานวนเงิน
4,249.22
2,146.89
2,512.44
4,141.57
4,165.63
2,260.93
2,030.73
1,330.18
1,042.72
2,226.69
3,039.00
1,726.81
696.26
1,898.18
674.83
877.66
2,359.74
1,249.01
437.51
1,340.33
1,113.54
1,640.59
7,734.04
4,527.38
18,283.26
5,076.70
9,303.42
16,217.99
15,984.93
21,019.34
4,418.51
22,396.34
4,313.04

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วีรภัทร แก่นจันทร์
จ.ส.อ. ชูศกั ดิA พันธ์เขียว
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ คล้ายพงษ์
จ.ส.อ. พนัส ปิ# นศิริ
จ.ส.อ. นที กันทา
จ.ส.ท. เมธี ธรรมราช
จ.ส.ท. ธีระยุทธ ทองใบ
จ.ส.ท. สุรศักดิA เชียงใบ
จ.ส.ท. สายชล แก้วมูลสา
จ.ส.ท. คชภูมิ เข็มทอง
จ.ส.ท. ยง แสนยากุล
จ.ส.ต. ศราวุธ อ่อนด้วง
จ.ส.ต. วิทยา สันติอารี ย ์
จ.ส.ต. กิตติภพ ฉายะพงษ์
จ.ส.ต. รุ่ งเรื อง พวงดวงไม้
จ.ส.ต. อาทิตย์ สี รัตน์
จ.ส.ต. ธนู จิ_วไขว้
จ.ส.ต. อนุรักษ์ เพชรจ้อง
ส.อ. นพดล อิ#มคํา
ส.อ. โกสิ นทร์ เจือจันทร์
ส.อ. สันติ จุลมานะ
ส.อ. สมศักดิA ข้องนอก
ส.อ. ชัยรัตน์ วัตถาโน
ส.อ. ทินกร พันธ์เทศ
ส.อ. อาณัติ พ่วงกองนะ
ส.อ. แชน เขียนนุกลู
ส.อ. สุบิน จินาคํา
ส.อ. ปั ณณวิชญ์ ไชยมานันต์
ส.อ. นพดล มาอิน
ส.อ. ภาณุวฒั น์ ชัยวงศ์
ส.ท. สัญชัย เกืRอทาน
ส.ท. ณัฐวุฒิ รัตนเลิศไพศาล
ส.ท. นฤเบศร์ จินนะ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10601-75
001-100-2004-11660-53
001-100-2006-00082-28
001-100-2008-00257-55
001-100-2008-00399-25
001-100-2004-05619-96
001-100-2004-13227-83
001-100-2005-00490-31
001-100-2007-00179-97
001-100-2007-00268-98
001-100-2009-00189-94
001-100-2004-12119-19
001-100-2004-13224-46
001-100-2005-00822-12
001-100-2007-00180-02
001-100-2007-00180-39
001-100-2007-00263-57
001-100-2009-00441-39
001-100-2004-07499-29
001-100-2007-00180-57
001-100-2007-00180-75
001-100-2007-00263-11
001-100-2008-00294-87
001-100-2008-00381-39
001-100-2009-00255-87
001-100-2012-00619-45
001-100-2012-00643-95
001-100-2013-00195-07
001-100-2015-00044-97
001-100-2016-00056-99
001-100-2014-00474-48
001-100-2015-00584-52
001-100-2016-00134-85

รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4
รพศ.4

จํานวนเงิน
4,094.95
8,490.16
4,369.15
2,418.97
3,719.98
3,518.03
5,437.09
3,572.29
2,693.01
2,017.17
4,131.04
7,089.74
3,417.93
1,549.35
4,967.85
3,573.21
14,164.67
6,255.48
7,831.73
4,662.54
2,498.15
7,793.88
1,084.64
2,315.83
1,648.05
1,218.12
652.75
1,786.58
2,063.37
823.13
1,087.72
272.31
434.96

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิA
จ.ส.อ. สุทศั น์ ถาวร
ส.อ. ดิเรก บัวทอง
ส.อ.อํานาจ จุมพรม
ร.อ. สุธน จันทร์เพ็ญแข
ร.ท. สมพงษ์ พันเดช
จ.ส.อ. จิรโรจน์ จริ ยาธรรมกิตติ
จ.ส.อ. ชัชชล ชํานาญวงษ์
จ.ส.อ. ชนะภัย โพธิAทอง
จ.ส.อ. จงเจริ ญ โตภัทรกุล
จ.ส.อ. มังกร กินโนนกอก
จ.ส.อ. พัชรบูรณ์ สารการ
จ.ส.อ. วีรพรรณ์ ยนยิง#
จ.ส.อ. พลวรรธน์ พรมบุตร
จ.ส.อ. นิคม เกษาหอม
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิA บุญธรรม
จ.ส.อ. ยงยุทธ กายฤทธิA
จ.ส.อ.ปาลวัฒน์ ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. ปรี ชา ดนเสมอ
จ.ส.ท. สันติ สว่างศรี
จ.ส.ต.ธราธิป คงนานดี
จ.ส.ต. เดชชนะ เจริ ญพร
จ.ส.ต.สมยศ เจียไพบูลย์
จ.ส.ต.สมนึก หลวงพลอย
จ.ส.ต.จักรกริ ช แช่มช้อย
จ.ส.ต. สํารอง ฤทธิผล
ส.อ.จักรพันธ์ ชมสุวรรณ
ส.อ. ณัฏฐกิตติA จันทวงศ์
ส.อ.นคร หมื#นอาจวัฒนะ
ส.อ.อดุลย์ ทองวิไล
ส.อ.ประสิ ทธิA มานะดี
ส.อ. สายยวน บุญเกืRอ
ส.อ. พงษ์ณภัทร เจริ ญธรรม

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02595-69
001-100-2004-08613-28
001-100-2004-10596-92
001-100-2005-00573-31
001-100-2004-07167-81
001-100-2004-09657-03
001-100-2004-01335-17
001-100-2004-01430-00
001-100-2004-03444-41
001-100-2004-03486-96
001-100-2004-04469-89
001-100-2004-07350-32
001-100-2004-11493-84
001-100-2004-11905-82
001-100-2004-12758-74
001-100-2005-00488-74
001-100-2005-00655-98
001-100-2006-00358-60
001-100-2006-00359-94
001-100-2008-00225-09
001-100-2004-04161-64
001-100-2004-12733-08
001-100-2005-00176-61
001-100-2006-00459-28
001-100-2008-00075-19
001-100-2008-00270-54
001-100-2004-13115-65
001-100-2004-13207-67
001-100-2005-00176-52
001-100-2005-00573-59
001-100-2006-00152-91
001-100-2007-00023-75
001-100-2007-00151-02

ร้อย บ.พล.ร.9
ร้อย บ.พล.ร.9
ร้อย บ.พล.ร.9
ร้อย บ.พล.ร.9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9

จํานวนเงิน
5,156.11
4,601.74
1,359.64
3,409.42
20,016.49
11,063.75
10,579.06
5,774.62
11,355.79
17,458.81
11,359.14
7,687.86
11,046.44
9,779.63
3,042.66
5,094.07
4,314.94
3,199.54
5,788.30
12,067.81
2,989.36
4,825.78
4,494.18
493.79
3,534.11
3,471.02
3,440.64
5,833.03
3,154.89
3,384.63
1,861.18
6,365.68
3,570.41

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419

ชื#อบัญชี
ส.อ. กิตติธชั ศิริวงษ์
ส.อ. พิมุก วินาโท
ส.อ. สมศักดิA ชูทิพย์
ส.อ. เบญจพล คูณวัฒนาพงษ์
ส.อ. พงษ์พฒั น์ กุลเจริ ญ
ส.อ. พจน์ วนาพาณิ ชย์
ส.อ. ณัฐพล เล็กแดงอยู่
ส.อ. ธวัช จูอินทร์
ส.อ. ชัยยานันต์ โพธิAศรี
ส.อ. สมศักดิA พวงไม้
ส.อ. จรู ญ จุมพล
ส.อ. ธีระพงษ์ เดชะวงค์
ส.อ. ชัชวิน ศรี วนั พิมพ์
ส.อ. ณัฐวัตร ทองอ่อน
ส.ท. วัชรพล เบญจวรรณ
พ.ท. อภิชยั นิยมเทศ
ร.ท. ณรงค์ชาญ สุภาพ
ร.ต. สมพงษ์ วงษ์สวัสดิA
จ.ส.อ.ธนกฤษ แย้มลม้าย
จ.ส.อ.จักรพงษ์ สอนอ่อง
จ.ส.อ.วิชยั ทองจันทร์
จ.ส.อ.เสวียน ตาลเพชร
จ.ส.อ.ประหยัด เบ็ญพาด
จ.ส.อ.วัฒนชัย ใบกว้าง
จ.ส.อ. วีระศักดิA พิรุณ
จ.ส.อ. ภาคภูมิ เอี#ยมทอง
จ.ส.ต. โสทน แสงสว่าง
ส.อ.ดําริ ห์ ทองแพง
ส.อ.นิวฒั น์ วิเศษสิ งห์
ส.อ. เดชา สายันต์
จ.ส.อ.สุชาติ ธนธนานนท์
ส.อ. สุระชัย แท่นทอง
ส.อ. ชัยชนะ สุขเจริ ญ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00151-39
001-100-2008-00050-43
001-100-2008-00165-44
001-100-2008-00271-79
001-100-2009-00228-18
001-100-2009-00274-15
001-100-2009-00460-49
001-100-2010-00326-44
001-100-2011-00105-35
001-100-2011-00105-44
001-100-2012-00119-95
001-100-2012-00342-42
001-100-2012-00491-29
001-100-2014-00471-92
001-100-2016-00098-44
001-100-2004-04160-67
001-100-2004-00675-06
001-100-2004-11907-04
001-100-2004-03933-40
001-100-2004-05795-97
001-100-2004-06304-90
001-100-2004-08614-52
001-100-2004-11849-16
001-100-2004-11906-89
001-100-2004-11906-98
001-100-2004-12080-76
001-100-2004-11907-13
001-100-2004-05640-09
001-100-2004-09504-46
001-100-2004-11492-69
001-100-2004-11637-19
001-100-2004-11907-22
001-100-2005-00545-83

ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9

จํานวนเงิน
3,075.54
1,359.25
4,314.05
5,301.19
3,217.69
381.98
4,317.57
2,005.88
585.53
4,676.14
554.90
4,796.02
554.90
1,862.56
441.78
9,543.42
3,734.74
6,601.30
1,785.08
7,383.67
7,281.14
6,430.16
7,214.24
1,940.78
3,009.43
3,165.71
2,560.03
3,355.73
3,091.12
1,244.63
5,642.05
2,544.30
1,907.43

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
ส.อ.ฉัตรชัย ใบเนียม
ส.อ.จักรี ฤทธิเดช
ส.อ. ธนศักดิA สิ งห์หมากหม้อ
พ.อ.(พิเศษ) นฤดล ท้าวฤทธิA
พ.อ.(พิเศษ) สิ ทธิชน นามสุข
พ.อ.(พิเศษ) สุทศั น์ เอี#ยมอารมณ์
พ.อ. สัญญพงศ์ ญาณธนพงศ์
พ.ท. เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์
พ.อ. ชาญณรงค์ กล่อมเกลีRยง
พ.อ.สุริยน วิทวัสกุล
พ.อ. จักรรัตน์ ปั ตถามัง
พ.ท. สนิท โตสําราญ
พ.ท.วันชัย มีพรม
พ.ท. ไชยา บุญมัน#
พ.ต. ดนัย สุดเสนาะ
พ.ท. อุดร พิมพา
พ.ต. อุทยั วงศา
พ.ท. ชัยรัตน์ สาลี
พ.ท. นิติรัตน์ บํารุ งสุข
พ.ท. สมาน ศิริชะ
พ.ต. ปรี ชา รัตนกุล
พ.ท. ทรงพล เหลืองทองคํา
พ.ต. ชวัลวิทย์ ทัง# ทอง
พ.ต.หญิง ณัฎฐิณี ผกากรอง
พ.ต. พิสิษฐ์ หอมสกุล
พ.ต. สุทล จําปาทอง
พ.ต. พิทกั ษ์ สวนพรหม
พ.ต. สมชาย ศรี แจ่ม
พ.ต. รัชนัย บุตรอุดม
พ.ต. บุญเลื#อน ศรี ไชย
พ.ต. ณรงค์ ภัทรกมลวุฒิ
พ.ต. สุรชัย ประภาสอน
พ.ต. จิรชัย กาหลง

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00156-99
001-100-2006-00157-78
001-100-2008-00225-54
001-100-2004-04261-89
001-100-2004-07172-76
001-100-2004-10006-32
001-100-2004-03437-89
001-100-2004-07687-93
001-100-2004-08454-54
001-100-2004-11755-01
001-100-2004-11755-65
001-100-2004-02645-70
001-100-2004-04020-28
001-100-2004-05425-93
001-100-2004-06328-14
001-100-2004-07288-10
001-100-2004-08175-85
001-100-2004-08446-59
001-100-2004-08951-85
001-100-2004-09092-75
001-100-2004-09800-21
001-100-2004-11525-73
001-100-2004-11755-92
001-100-2005-00171-93
001-100-2004-02326-23
001-100-2004-02871-64
001-100-2004-03183-76
001-100-2004-03638-17
001-100-2004-03762-46
001-100-2004-08016-54
001-100-2004-09311-59
001-100-2004-09572-72
001-100-2004-09659-34

ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
2,804.40
2,005.65
3,410.31
6,616.45
6,984.71
7,236.42
10,032.65
7,356.16
1,306.55
86,629.99
4,565.32
11,305.72
7,361.54
5,145.36
19,401.18
14,233.19
4,974.19
4,228.65
14,679.59
15,988.05
2,924.79
1,851.09
5,292.78
5,977.71
18,334.72
18,550.79
6,350.08
6,516.72
10,617.50
10,850.13
10,028.32
3,331.22
5,106.38

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

ชื#อบัญชี
พ.ต. ทวีศกั ดิA รักษาสัตย์
ร.ท. คนึง ภู่ระหงษ์
ร.อ. สมนึก เสมมณี
ร.อ. ชนินทร์ หนูพริ ก
ร.ต.ปรี ดา ชนะชัย
ร.ท. นเรศ โพธิAศรี
ร.อ. ใจสิ งห์ แจ่มแสง
ร.ท. บัลลังก์ กลีบสุวรรณ์
ร.ท. วิโรจน์ ฤทธิAเดช
ร.อ. นรเศษฐ์ พิมพ์อนงค์
ร.ท. รุ่ งเรื อง สิ งห์คาร
ร.ท. องอาจ บัวด้วง
ร.ท. ศิลา ภู่ระหงษ์
ร.ท. สรยุทธ จิตศรัทธา
ร.ต. วรัญ\ู เพ็ชรชนะ
ร.ต. ไพฑูรย์ พันธุ์มา
ร.ต. เอกนิรันดร์ คําคล้ายวัฒนา
ร.ต. สุชาติ พันธ์แก้ว
ร.ต. อรุ ณ นุ่มทอง
ร.ต. นํามา โคตรพัฒน์
ร.ต. อํานาจ อินทร์เนตร
ร.ต. ก้องภพ ธนะบุญปวง
ร.ต. เกียรติเมฆ มีมาก
ร.ต. สํารวย อํ#ารอด
ร.ต. วีระ สมใจเพ็ง
ร.ต. อภิชยั เพ็งเกษม
ร.ต. วิศกั ดิA คําสิ งห์นอก
ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ
ร.ต. บุญยืน คงวัฒนา
ร.ต. ชยุต จันทร์คาํ พีR
ร.ต.ทนงศักดิA เรี ยนสุทธิA
ร.ต. วรพจน์ คล้ายพึ#งสิ นธุ์
จ.ส.อ. กฤชวรุ ต เกตุสอาด

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12590-52
001-100-2004-00636-61
001-100-2004-00944-67
001-100-2004-02853-15
001-100-2004-05069-53
001-100-2004-07821-19
001-100-2004-08982-43
001-100-2004-09997-91
001-100-2004-10637-01
001-100-2004-11753-89
001-100-2004-08077-28
001-100-2004-11750-60
001-100-2004-12296-62
001-100-2004-00209-76
001-100-2004-00298-89
001-100-2004-02567-66
001-100-2004-03291-50
001-100-2004-04989-00
001-100-2004-05271-50
001-100-2004-05606-96
001-100-2004-06166-94
001-100-2004-07203-68
001-100-2004-07283-88
001-100-2004-07908-35
001-100-2004-08224-08
001-100-2004-08288-55
001-100-2004-09968-64
001-100-2004-10154-58
001-100-2004-10588-60
001-100-2004-10624-83
001-100-2004-12197-44
001-100-2004-12428-12
001-100-2004-12555-97

ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
11,279.98
5,019.70
3,090.87
9,450.05
7,277.06
1,537.51
12,157.43
10,347.46
3,342.71
3,906.60
10,597.00
5,058.06
23,571.26
2,029.09
4,544.27
2,521.08
3,045.46
5,111.84
1,311.67
1,412.34
2,565.63
3,140.32
7,495.99
40,911.72
1,828.08
3,378.15
3,644.86
3,426.28
9,939.90
9,746.29
2,937.75
2,252.38
6,869.40

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

ชื#อบัญชี
ร.ต. พงษ์ศกั ดิA รอดศิลา
ร.ต. ลัภพงษ์ จุ่มผัด
ร.ต. สรรเสริ ญ เกิดผล
จ.ส.อ. สุวฒั น์ โกศลสมบูรณ์
จ.ส.อ. บัลลังค์ พิทกั ษ์พลากร
จ.ส.อ. ธีรพล ศรี วเิ ศษ
จ.ส.อ. เชาวฤทธิA ยอดชลูด
จ.ส.อ. สุชาติ หาญณรงค์
จ.ส.อ. อิสระพล พ้องเสี ยง
จ.ส.อ. สุข ทรงสวัสดิAวงศ์
จ.ส.อ. ชูชาติ วงศ์ปู่บัว
จ.ส.อ. อภิสิทธิA เวชศิริ
จ.ส.อ. สมพร ทรงแสง
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ยุทธกิจ
จ.ส.อ. นพดล พ่วงมีชยั
จ.ส.อ.อภิชาติ วลัยรัตน์
จ.ส.อ. ธนัช เพ็งสอน
จ.ส.อ. อุเทน มีอุดร
จ.ส.อ. สุรพงศ์ ร่ มเพ็ชร์
จ.ส.อ. ทองสุข บุญเจริ ญ
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เพียรราช
จ.ส.อ. จํารัส วังนัยกุล
จ.ส.อ. สมบูรณ์ อนุพนั ธ์
จ.ส.อ. สุดชาย ตระกูลพันธ์
จ.ส.อ. อลงกรณ์ เพ็ชรแก้ว
จ.ส.อ. โรจกร โชติวฑ
ุ ฒากร
จ.ส.อ. สมพร ใคร่ ครวญ
จ.ส.อ. สาโรจน์ สว่างแก้ว
จ.ส.อ. รุ่ งอรุ ณ เสื อทอง
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค มูลโค้ว
จ.ส.อ.ยุทธนา ยอแซฟ
จ.ส.อ. พัฒนวิทย์ ประชุมทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิA เพ็ชรวิเศษ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13145-53
001-100-2010-00010-97
001-100-2010-00438-53
001-100-2004-00056-49
001-100-2004-00186-89
001-100-2004-00418-36
001-100-2004-00704-67
001-100-2004-00710-59
001-100-2004-00803-58
001-100-2004-01241-66
001-100-2004-01399-55
001-100-2004-01485-28
001-100-2004-01662-69
001-100-2004-01885-44
001-100-2004-02113-47
001-100-2004-02191-54
001-100-2004-02570-39
001-100-2004-02601-67
001-100-2004-02644-28
001-100-2004-02870-49
001-100-2004-03440-43
001-100-2004-03664-52
001-100-2004-03841-93
001-100-2004-04216-52
001-100-2004-04476-87
001-100-2004-04508-67
001-100-2004-05205-91
001-100-2004-05223-86
001-100-2004-05234-28
001-100-2004-05272-02
001-100-2004-05473-58
001-100-2004-05993-06
001-100-2004-06269-83

ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
6,088.81
1,540.70
1,566.18
4,102.44
4,841.45
6,470.70
1,504.05
2,163.56
1,026.82
3,872.87
7,751.25
2,416.11
1,712.73
1,066.27
2,217.19
3,856.28
2,758.23
1,773.08
5,778.63
2,621.45
1,658.58
5,983.02
6,986.37
6,873.35
5,938.47
945.02
2,356.58
1,660.64
3,444.55
3,765.30
1,877.10
2,632.83
2,217.74

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ต่อศรี
จ.ส.อ. สิ ทธิชนั ว่องวุฒิ
จ.ส.อ. วิชาญ สว่างอารมณ์
จ.ส.อ.พีรฑูรณ์ ละม่อมอาภรณ์
จ.ส.อ. วิริยะ สิ นสุวรรณ
จ.ส.อ. ภัทรโชติ สังข์นาง
จ.ส.อ. ยุทธพล สนธิ
จ.ส.อ. สราวุธ กลัดคร้าม
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ศรี พมุ่ เงิน
จ.ส.อ. สมพร สี งาม
จ.ส.อ. สมพงษ์ โออิฐ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิA ส่องศรี
จ.ส.อ.ฉัตรชัย พูลเกิด
จ.ส.อ. คมกฤช แก่นทรัพย์
จ.ส.อ. รัชชา ก้อนสี ลา
จ.ส.อ. ธนาวุธ อนุวาร
จ.ส.อ. กิตติพร โตใหญ่
จ.ส.อ. สมเกียรติ เล็กเจริ ญ
จ.ส.อ. พรเทพ สุคนั ธจันทร์
จ.ส.อ. เถลิงศักดิA มีสุข
จ.ส.อ.คมกริ ช ลือเรื อง
จ.ส.อ. จักรี อุทยั ชิต
จ.ส.อ. ดํารงฤทธิA มณี ฉตั ร
จ.ส.อ. ศตวรรษ พิมพ์สอาด
จ.ส.อ. วฤทธิA เทศอ้น
จ.ส.อ. เสมอ พุม่ เทียน
จ.ส.อ.ชัยพร เดชโฉม
จ.ส.อ. สมบัติ หน่อทิม
จ.ส.อ. สมเจตน์ ศักดิAเสื อ
จ.ส.อ.กิตติพงษ์ พูลเกิด
จ.ส.อ. เทวัน เสวียงชัย
จ.ส.อ. วิรัตน์ นิ#มละออง
จ.ส.อ. อภิสิทธิA เพ็งเกษม

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06276-45
001-100-2004-06278-85
001-100-2004-06724-78
001-100-2004-06812-45
001-100-2004-06894-87
001-100-2004-07329-92
001-100-2004-07594-30
001-100-2004-07641-22
001-100-2004-08066-59
001-100-2004-08150-73
001-100-2004-08291-73
001-100-2004-08332-37
001-100-2004-08333-43
001-100-2004-08398-24
001-100-2004-08518-26
001-100-2004-08558-04
001-100-2004-08574-22
001-100-2004-08643-61
001-100-2004-08823-30
001-100-2004-08932-84
001-100-2004-09160-35
001-100-2004-09197-40
001-100-2004-09402-45
001-100-2004-09445-88
001-100-2004-09493-43
001-100-2004-09903-38
001-100-2004-09933-08
001-100-2004-10014-00
001-100-2004-10322-97
001-100-2004-10790-21
001-100-2004-10851-56
001-100-2004-10997-51
001-100-2004-11016-94

ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
4,097.20
1,504.98
3,565.95
1,998.62
4,300.39
2,339.43
1,829.83
2,957.49
1,812.85
5,403.80
3,777.32
1,243.65
1,047.11
1,189.16
4,726.65
2,175.17
5,444.98
2,914.65
1,840.32
809.02
1,137.91
1,836.52
2,495.87
2,101.82
5,857.68
1,476.26
1,923.94
1,283.65
12,167.50
2,413.12
4,068.61
14,222.64
2,323.70

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ต้นศักดิA ทองอร่ าม
จ.ส.อ. พีรพงษ์ หมุนลี
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ จตุรภาค
จ.ส.อ. กิตติ ทองมี
จ.ส.อ. นัฐธี ประสงค์ธรรม
จ.ส.อ. ปรพล โชติคราม
จ.ส.อ. พนมรัตน์ หลิมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. พรประเสริ ฐ จันทร
จ.ส.อ.ณัฏฐากฤษฏ์ เพชรรักษ์
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ กระตุดเงิน
จ.ส.อ. เทวิน กรรณวัตร์
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ สุขนิมิตร
จ.ส.อ. ดังใจ ธูสรานนท์
จ.ส.อ. ชูชีพ เต่าเล็ก
จ.ส.อ. ปรัชญา พลเยีย# ม
จ.ส.อ. โกศล ทองบุตรดี
จ.ส.อ. สาโรช แสจันทึก
จ.ส.อ. ธีรเชษฐ์ งามนัก
จ.ส.อ. เอกวุฒิ ชุมแสง
จ.ส.อ. ทัตพล บุณยรัตนะ
จ.ส.อ. วันเผด็จ สิ ทธิแสง
จ.ส.อ. ธนวิทย์ น้อยสะอาด
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ไกรทอง
จ.ส.อ. เทพรักษ์ เชาวะตะ
จ.ส.อ. ประจักษ์ คล่องแคล่ว
จ.ส.อ. สุพจน์ ทองประเสริ ฐ
จ.ส.ท. เทิดศักดิA ปาลวัฒน์
จ.ส.ท. นพดล สมอ่วม
จ.ส.ท. สันติ สุขวัฒน์
จ.ส.ท. วรรณชัย ไกรทองสุข
จ.ส.ต.ถิรวุษิ แก้วพันธ์
จ.ส.ต. สุรชัย ไชยชนะ
จ.ส.ต. สุนทร มหาสิ นธ์

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11173-58
001-100-2004-11534-66
001-100-2004-11718-88
001-100-2004-11756-53
001-100-2004-11757-78
001-100-2004-11757-96
001-100-2004-11758-20
001-100-2004-11758-39
001-100-2004-11760-41
001-100-2004-11997-05
001-100-2004-12016-57
001-100-2004-12026-01
001-100-2004-12121-67
001-100-2004-12236-95
001-100-2004-12276-46
001-100-2004-12333-00
001-100-2004-12857-10
001-100-2004-13107-88
001-100-2005-00167-23
001-100-2005-00800-38
001-100-2006-00324-47
001-100-2006-00512-39
001-100-2007-00035-05
001-100-2009-00331-33
001-100-2010-00286-96
001-100-2004-09261-57
001-100-2004-12369-90
001-100-2008-00336-84
001-100-2009-00195-31
001-100-2010-00152-21
001-100-2004-07456-31
001-100-2004-08780-54
001-100-2004-11759-45

ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.

จํานวนเงิน
4,080.79
1,190.85
2,966.99
2,194.01
1,516.02
6,994.40
1,189.77
2,679.50
3,928.66
4,095.26
4,852.61
10,011.34
2,163.27
7,424.16
2,609.33
3,633.20
3,250.92
2,216.00
3,266.62
1,355.06
2,744.54
2,550.90
3,961.12
2,431.07
769.54
1,906.88
4,073.87
356.27
1,700.33
1,359.58
3,564.29
1,353.92
4,636.84

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ธนิศร ให้นุช
ส.อ. อภิชยั รอดสวัสดิA
ส.อ.วรวิทย์ ภาคสุทธิผล
ส.อ. ศุภชัย ปานนิยม
ส.อ. ทศพล สุดสวาท
ส.อ. สุไลมาน หมะหลี
ส.อ. พีรพัฒน์ หมัน# จิตร์
ส.อ. เฉลียว แตงอุดม
ส.อ. กฤติเดช เศวตเศรณี กลุ
ส.อ. สุริยะ มะพารัมย์
ส.อ. เกริ กเกียรติ ยอดเสาวดี
ร.ท. สมบูรณ์ ยังอุ่น
ร.ท. ธีระพันธ์ สี นวน
ร.ท. สิ ริชยั ทองดีเพ็ง
ร.ท. พรพล จัน# สูงเนิน
ร.ต. บัญชา ปราสาทกลาง
ร.ต. เกรี ยงศักดิA มนัสศิลา
ร.ต.ยศพนธ์ สังข์เลื#อน
จ.ส.อ. บุญฉลอง ปิ ดดํา
จ.ส.อ. อนันต์ มูสโกภาศ
จ.ส.อ. คํารณ จันทร์ประคอง
จ.ส.อ. พิชยั บัวศรี
จ.ส.อ. กิตติ หมื#นรักษ์
จ.ส.อ. ทวี บุญสุภา
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ฤทธิAช่วยรอด
จ.ส.อ. พินทิพย์ กูลภักดี
จ.ส.อ. อุทยั ขันอ่อน
จ.ส.อ. วิทยา คําแหง
จ.ส.อ.สุรเชษฐ คงเอียด
จ.ส.อ.จีระพจน์ ปลอดใจดี
จ.ส.อ. อนันต์ ใจหาญ
จ.ส.อ.พิเชต สมประสงค์
จ.ส.อ. ทรงยศ พรหมศร

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00776-54
001-100-2004-11061-85
001-100-2004-11551-63
001-100-2006-00028-44
001-100-2008-00286-91
001-100-2009-00255-78
001-100-2009-00266-38
001-100-2011-00220-80
001-100-2013-00112-68
001-100-2014-00025-51
001-100-2014-00055-67
001-100-2004-02488-91
001-100-2004-02967-73
001-100-2004-06667-05
001-100-2004-08152-04
001-100-2004-06179-67
001-100-2004-09566-35
001-100-2004-11613-04
001-100-2004-00080-53
001-100-2004-00192-26
001-100-2004-01045-42
001-100-2004-03070-24
001-100-2004-03071-85
001-100-2004-04082-53
001-100-2004-04206-17
001-100-2004-04445-83
001-100-2004-05383-23
001-100-2004-05736-18
001-100-2004-06283-61
001-100-2004-07179-66
001-100-2004-07224-45
001-100-2004-08026-53
001-100-2004-08296-32

ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ศสร.
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5

จํานวนเงิน
1,667.38
2,659.01
1,459.83
5,082.30
858.95
1,508.45
1,801.76
2,046.31
1,111.97
167.18
335.56
11,155.63
8,716.03
3,403.11
12,290.45
6,129.72
14,646.78
3,609.13
5,324.76
4,885.17
17,991.91
3,722.95
3,660.80
3,904.14
9,660.27
2,967.72
5,235.62
17,076.03
4,565.19
8,812.66
2,941.56
9,039.67
15,001.01

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปรี ชา ชูเมฆ
จ.ส.อ. คมสัน ขันธมาลัย
จ.ส.อ. เบญจมาพร บุญแสง
จ.ส.อ. ศรอทัย เกตุโรจน์
จ.ส.อ. จรุ ญ ปวุตตานนท์
จ.ส.อ. บุญสื บ จันทร์ทอง
จ.ส.อ.อาภินนั กลางประพันธ์
จ.ส.อ. โชคดี หอธรรม
จ.ส.อ. ณภัทร แตงอ่อน
จ.ส.อ. สมชาย ทํานองดี
จ.ส.อ. จีระศักดิA ธารมย์
จ.ส.ต. กรวิท ลีลาสุธานนท์
ส.อ. อาทิตย์ ปรี ชา
ส.อ. ไพโรจน์ เจิมกระแจะ
ส.อ. ยอดชัย รักษานุ่น
ส.อ. ประสงค์ วงค์ขึง
ส.อ. นนทกานต์ ลือเรื# อง
ส.อ. นริ นทร์ กองเงิน
ส.อ. วสุ ล่องวิเชียร
ส.อ. นิตินนั ท์ เกิดดํา
ส.อ ณัฐพงษ์ ทองสุข
ส.อ. รัฐกานต์ มะลิวลั ย์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10494-55
001-100-2004-10593-55
001-100-2004-11205-47
001-100-2004-11797-29
001-100-2004-12017-27
001-100-2004-12079-70
001-100-2004-12100-99
001-100-2004-12872-95
001-100-2005-00457-34
001-100-2006-00214-96
001-100-2006-00227-14
001-100-2007-00312-25
001-100-2004-02445-21
001-100-2004-03071-67
001-100-2004-03071-76
001-100-2006-00231-66
001-100-2009-00378-29
001-100-2011-00202-40
001-100-2012-00255-18
001-100-2015-00090-85
001-100-2016-00334-25
001-100-2009-00023-55

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62
หน่วย

ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.บ.ร.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1,639 ราย

จํานวนเงิน
12,178.08
4,681.43
7,050.76
1,441.92
2,812.01
4,041.52
8,651.15
4,129.38
3,174.18
3,017.93
3,725.02
3,573.01
4,635.78
3,819.66
2,032.64
5,613.06
1,688.90
1,786.36
501.92
673.68
743.51
56,276.34
9,167,565.28

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ร.ต. วิวรรธน์ แสนทน
ร.ต. สยาม มูลทรา
จ.ส.อ. สมศักดิA จันโน
ส.อ. ณัฐปคัลภ์ วันต๊ะ
ส.อ. ณัฐวุฒิ ปานเกิด
ส.ท. อาณัฐ นาคพันธุ์
จ.ส.อ. ธนกฤต วัฒนกุล
จ.ส.อ. สถาพร สาธิตพรกุล
จ.ส.อ. ชาญรบ อัตวานิช
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ มิ#งอุดมทรัพย์
ส.อ. อธิพนั ธ์ ตันกูล
ส.อ. พุฒิพงษ์ แหววรอด
ส.อ. อัสมิง ลาเตะ
ส.อ. คมกริ ช คุม้ จิตร
ส.อ. ณัฐวุฒิ ไวคํานึง
ส.อ. ประสงค์ เปรมสุข
ส.อ. ชลวัฒน์ ยิมR สะอาด
จ.ส.อ.กิติศกั ดิA ศรี สวัสดิA
จ.ส.อ. ศุภฤทธิA แม่นสอนลา
จ.ส.ท. ธนิศร์ กลิ#นกลาง
ร.ต.อรรถณรงค์ ปิ# นฉํ#า
ร.ต.ฉลอง อร่ ามยิง#
จ.ส.ท.ศักดา เข็มทอง
จ.ส.อ. สมมิต ตันสิ งห์
จ.ส.อ. วัชระ บางเขน
ส.อ. วรวุฒิ บุตรเต
จ.ส.อ. กฤษณวัฒน์ จิตรจันทึก
พ.อ. ภาณุมาศ ศรี สงั ข์
พ.ต. ชัด สังขะอ้น
พ.ต. สุรินทร์ หรุ่ นเกษม
ส.อ. อภิรัฐ เจริ ญสุดใจ
ส.อ.หญิง ศุภกานต์ บรรจงขยาย
จ.ส.อ. พชรพล คําแผง

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2011-00112-96
001-101-2009-00197-16
001-101-2013-00143-43
001-101-2019-00080-18
001-101-2019-00080-27
001-101-2008-00377-95
001-101-2012-00143-53
001-101-2012-00171-56
001-101-2016-00317-54
001-101-2019-00081-15
001-101-2005-00829-10
001-101-2016-00073-95
001-101-2019-00081-06
001-101-2016-00261-41
001-101-2015-00126-71
001-101-2019-00076-75
001-101-2019-00076-84
001-101-2005-00428-51
001-101-2010-00230-70
001-101-2019-00090-08
001-101-2006-01053-17
001-101-2012-00289-85
001-101-2006-00945-89
001-101-2011-00202-67
001-101-2012-00047-72
001-101-2019-00077-72
001-101-2006-00410-00
001-101-2016-00160-92
001-101-2009-00164-54
001-101-2006-00112-21
001-101-2008-00566-39
001-101-2014-00210-87
001-101-2007-00934-46

กรม ทพ.11
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.9 พล.ร.9
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
บ.จทบ.ส.บ.

จํานวนเงิน
3,515.00
1,911.00
698.00
1,911.00
814.00
2,293.00
5,253.00
7,240.00
3,190.00
2,980.00
3,725.00
2,274.00
2,484.00
4,210.00
349.00
1,911.00
1,911.00
2,484.00
2,426.00
466.00
3,152.00
1,911.00
4,203.00
3,057.00
1,911.00
3,725.36
28.52
2,732.00
5,922.00
5,731.00
1,911.00
2,102.00
1,845.00

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30042562
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. สมชาย พรสวัสดิA
จ.ส.อ. สมชาย ทูลแก้ว
จ.ส.ต. กมล อินกองงาม
จ.ส.อ. สุรชัย แก้วประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ปรี ชา คูนนั ทะ
จ.ส.อ. วิชยั สัตตะพันธ์
จ.ส.อ. ยุทธจักร พรหมบุตร
พ.ต. มานะ พรมช้าง
ร.ต. ธีรยุทธ ทองหล่อ
จ.ส.อ. องอาจ เสตะพันธ์
ส.อ. ภารดร เหลือมพล
จ.ส.อ. วิทูลย์ กอบทรัพยากร
จ.ส.อ. อนันต์ เวชศักดิA
จ.ส.อ. คมสันต์ มัง# มี
ส.อ.กรชลิต แก่นจันทร์
ส.อ. พิทกั ษ์ภูมิ จองปุ๊ ก
ส.อ. กิตติศกั ดิA รัตนวรรณ
ส.อ. ประเสริ ฐ สมบัติคุโณปการ
ส.อ. ปิ ยภูมิ คํามาพล
ร.ท. อภิสร มาลา
จ.ส.อ. ธนพงศ์ พันธ์ศรี
จ.ส.อ. สิ รภพ เนตรพรสมาน
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ธรรมลา
จ.ส.ท. กิตติ ผดุงโชค
ร.ต. ศุภฤกษ์ วงศ์สามารถ
จ.ส.อ. ปฏิภาณ กฤษณะพันธุ์
จ.ส.ต. ศราวุธ เครื อวรรณ
ร.อ. ธเนศ พงศ์วพิ ฒั น์
ร.ท. ชาญชัย ปัR นสังข์
ร.ท.ยุทธนา นิรัติศยั โสภิญ
จ.ส.ต. สมภพ หอมจันทร์
จ.ส.อ. บุญฤทธิA จันทกุล
ส.อ. ชาตรี ทองอีR

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00450-04
001-101-2005-01027-46
001-101-2015-00305-70
001-101-2019-00091-96
001-101-2019-00110-94
001-101-2019-00111-00
001-101-2011-00301-49
001-101-2014-00294-96
001-101-2006-01107-35
001-101-2019-00094-24
001-101-2019-00094-51
001-101-2006-00276-20
001-101-2007-00109-66
001-101-2019-00080-72
001-101-2005-00659-86
001-101-2017-00043-33
001-101-2007-00909-99
001-101-2019-00094-15
001-101-2019-00094-33
001-101-2012-00221-49
001-101-2013-00263-11
001-101-2019-00109-07
001-101-2019-00109-16
001-101-2019-00108-91
001-101-2019-00051-63
001-101-2019-00094-06
001-101-2019-00094-42
001-101-2006-00461-20
001-101-2009-00345-66
001-101-2010-00427-01
001-101-2007-00895-95
001-101-2016-00077-84
001-101-2019-00103-78

บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.24
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
พล.ช.
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11

จํานวนเงิน
5,269.00
2,439.77
2,827.00
2,140.00
1,197.66
2,534.15
2,675.00
2,675.00
5,731.00
1,911.00
466.00
3,572.00
1,838.00
1,373.00
4,241.00
814.00
2,484.00
2,102.00
2,484.00
300.00
8,655.18
1,911.00
2,293.00
861.00
2,171.00
1,911.00
1,047.00
3,018.00
2,350.00
7,297.00
1,911.00
2,847.00
40.10

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ส.ต. วีระยุทธ อนันเต่า
ส.อ. วีระพล กิตินาม
ร.อ. สามารถ พิพิธกุล
จ.ส.อ. วรวุฒิ ทึกทา
ส.อ. รัฐภูมิ ศิลาเกษ
ส.อ. ศราวุธ ผดุงจิตร
จ.ส.ท. ธันวา ปั ญญาคง
จ.ส.อ. พีรวัฒน์ บุญเพ็ง
ร.ท. อมร จันทธัมโม
จ.ส.อ. ศุภชัย โพธิAทอง
จ.ส.อ. ศักดา ปาปะเก
จ.ส.อ. มารุ ต พิณตะคุ
จ.ส.ท. ภัทรพงษ์ วิลยั ฤทธิA
ส.อ. อภิชาติ ใหญ่ไล้บาง
ส.อ. เศรษฐพงศ์ อินอนันต์
จ.ส.อ. พนม จันทร์กระจ่าง
ส.อ. พัฒนศักดิA มุ่งพันกลาง
ส.อ. สุริยาวุธ เหมืองสอน
พ.ท. สมรัก ตรี ยงั
ร.อ. สามารถ จรจังหรี ด
จ.ส.อ. สุระ ศรี สุข
ส.อ. พีรวิชญ์ ปฐมวิริยะสกุล
ร.อ. วิน ศรี เสน
ร.ท. มงคล วรรณา
จ.ส.อ. เลิศ คูณขุนทด
ร.ต. เมือง ทองใบ
จ.ส.อ. ไพโรจน์ เอมรื# น
ส.อ. เฉลิม เนาวรัตน์
จ.ส.ต. ธีระศักดิA ยวงหนึ#ง
จ.ส.อ. อนันต์ แข็งขัน
ส.ต. ศุภชัช ชนะภาต์
พ.ต. สงวน สุนะเทพ
พ.ต.มนตรี ภาวนาเจริ ญ

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00092-57
001-101-2019-00111-28
001-101-2019-00110-85
001-101-2017-00131-82
001-101-2019-00110-76
001-101-2015-00135-55
001-101-2015-00097-01
001-101-2019-00110-49
001-101-2019-00110-30
001-101-2013-00325-61
001-101-2007-00490-29
001-101-2006-01123-44
001-101-2016-00129-80
001-101-2015-00240-92
001-101-2008-00245-97
001-101-2005-01402-96
001-101-2019-00110-12
001-101-2019-00110-21
001-101-2014-00401-61
001-101-2013-00031-61
001-101-2019-00101-38
001-101-2016-00398-35
001-101-2008-00804-23
001-101-2006-00574-63
001-101-2007-00130-15
001-101-2008-00423-53
001-101-2006-00454-59
001-101-2006-00850-86
001-101-2009-00041-30
001-101-2006-00471-83
001-101-2019-00111-19
001-101-2006-00124-51
001-101-2008-00386-15

พัน.สห.11 มทบ.11
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

จํานวนเงิน
1,911.00
1,911.00
3,821.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
2,484.00
2,293.00
6,304.00
3,534.00
3,821.00
3,018.00
1,911.00
1,968.00
758.26
2,083.00
1,911.00
2,102.00
1,200.00
200.00
100.00
2,866.00
6,356.31
3,630.00
400.00
2,817.97
3,477.00
2,942.00
1,117.00
6,115.00
100.00
1,000.00
100.00

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30042562
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
ร.ต.ลําพูน มิตรสี
จ.ส.อ. สายัณห์ เล่ห์กล
จ.ส.อ. สราวุธ นรสาร
จ.ส.อ. ณัฐกิตต์ ธิราชรัมย์
จ.ส.ต. ชาตรี ยงบรรทม
จ.ส.อ. ทองปาน ภูเวียนวงค์
ส.อ. อนุศิษฎ์ ทับแสง
ส.อ. ชิณรัตน์ ขนิษฐวงศ์
ส.ท. ศุภฤกษ์ คํากรฤาชา
พล.อส. ทวีศกั ดิA ทองนิวนั
ส.ต. บริ สุทธิA มณี คาํ
ส.ต. จารุ วฒั น์ สายโน
ส.ต. จีระศักดิA ม่อมพะเนาว์
ส.ต. เจตนพันธ์ พรมวิชยั
ส.ต. ณัฐพงษ์ จิตริ ต
พล.อส. เจตน์สฤษฎิA ชินบุตร
จ.ส.อ. ฉลอง โตสัมฤทธิA
ส.อ.หญิง อาทิตยา เฉิ ดฉาย
ร.ต. ไพโรจน์ พราหมณ์นอ้ ย
จ.ส.อ. สมชาย มงคลวัย
จ.ส.อ. มนัตย์ มีโภคา
ส.ต. สุริโย กองพิลา
ร.ต. พินิจ พิมพากุล
จ.ส.อ. ณรงค์ แสนหอม
จ.ส.ต. วิชิต บัวใหญ่
ส.อ. เชิด จัตุรัตต์
จ.ส.อ. มนตรี มากะเต
ส.อ. ภควัตร เชิดสูงเนิน
ส.อ. ประพาส ศุกริ นทร์
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิA ปาวะภา
ร.ท. อัศวิน บุตรวงศ์
จ.ส.อ. พรชัย บุญกันหา
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ วงค์ตาผา

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00795-24
001-101-2005-00865-09
001-101-2005-01325-07
001-101-2008-00620-74
001-101-2012-00229-45
001-101-2014-00256-67
001-101-2004-00173-88
001-101-2019-00108-82
001-101-2013-00100-37
001-101-2019-00108-46
001-101-2019-00108-19
001-101-2019-00108-28
001-101-2019-00108-55
001-101-2019-00108-64
001-101-2019-00108-73
001-101-2019-00108-37
001-101-2009-00034-41
001-101-2010-00237-15
001-101-2016-00271-77
001-101-2014-00117-43
001-101-2011-00438-15
001-101-2012-00417-46
001-101-2007-00270-90
001-101-2015-00139-35
001-101-2007-00514-04
001-101-2014-00264-26
001-101-2017-00188-13
001-101-2019-00103-23
001-101-2019-00063-75
001-101-2019-00103-69
001-101-2016-00129-08
001-101-2009-00502-27
001-101-2012-00412-78

มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.32
มทบ.32
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.2
ร.13 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.3
ร.3
ร.3

จํานวนเงิน
100.00
500.00
1,000.00
100.00
300.00
500.00
2,102.00
100.00
200.00
200.00
400.00
400.00
100.00
300.00
300.00
100.00
9,551.00
3,379.00
2,866.00
2,140.00
17,500.00
2,102.00
5,807.00
1,911.00
1,911.00
2,885.00
4,203.00
34.31
1,911.00
40.10
4,012.00
6,879.50
2,866.00

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุรชาติ สดโคกกรวด
ร.อ. แสนศักดิA ผายป้ องนา
จ.ส.อ. เชิด ภูจอมจิตร
จ.ส.ต. ไพรวัลย์ ชาติพนั ธุ์จนั ทร์
ร.อ.สุทธิโชค บุตรเวียงพันธ์
จ.ส.อ.หญิง กฤชภานุช ซึ#งพรหม
จ.ส.ต. ชราวุฒิ มัน# ที
จ.ส.อ. นฤดล กตัญ\ู
จ.ส.อ.หญิง สวิมล คําทา
ร.ต. พรศักดิA มุขโต
จ.ส.อ. ประทีป ทองคํา
จ.ส.อ. พิศาล ซุยเสนา
ส.อ. ชาตรี เสื อบางพระ
ร.ท. ทรงกลด มีสมบัติงาม
จ.ส.อ. วันโชค จันทร์สว่าง
จ.ส.อ. ชนะภัย หวังคู่กลาง
ส.อ. กฤศ ภู่จนั ทร์ธร
จ.ส.อ. สุพจน์ พูนเจริ ญศิลป์
จ.ส.อ. ปดุงศักดิA เพิ#มลาภ
จ.ส.อ. ชัชชัย สุขนิรันดร์
จ.ส.อ. วิทยา ช้างหัวหน้า
จ.ส.อ. สุขสันต์ แก้วเนตร
จ.ส.ท. สิ ทธิรัตน์ แสงฉาย
พล.อส. ไพโรจน์ สนทอง
ร.อ. เอ๋ โพธิAขาว
ร.ต. ธวัชชัย อินทะโสม
ร.ต. ยุทธนา ประทุมมาศ
ส.อ. ณัฐศักดิA ยศสุวรรณ
ร.ต. องอาจ บัวด้วง
จ.ส.อ. สุรศักดิA ชูจิต
ร.ต. ถาวร ภู่ทอง
จ.ส.อ. ธีรวุฒิ กุยลอยทาม
ส.อ. ภานุพงศ์ เสาทน

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00029-65
001-101-2015-00170-92
001-101-2006-00996-72
001-101-2019-00107-67
001-101-2007-00556-59
001-101-2010-00617-33
001-101-2010-00087-16
001-101-2005-00184-01
001-101-2014-00202-73
001-101-2009-00546-76
001-101-2008-00635-50
001-101-2013-00192-50
001-101-2013-00422-76
001-101-2014-00083-87
001-101-2006-00956-76
001-101-2016-00060-95
001-101-2019-00080-90
001-101-2005-00739-85
001-101-2009-00509-53
001-101-2011-00403-59
001-101-2012-00080-97
001-101-2013-00426-10
001-101-2019-00118-54
001-101-2011-00184-57
001-101-2014-00059-64
001-101-2010-00347-84
001-101-2019-00054-55
001-101-2019-00103-41
001-101-2012-00075-66
001-101-2019-00090-80
001-101-2014-00008-35
001-101-2019-00033-87
001-101-2018-00194-04

ร.3
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพ.ค่ายอดิศร
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
วพม.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศสร.
ศสร.
ส.พัน.1
ส.พัน.1
ส.พัน.1

จํานวนเงิน
5,731.00
1,911.00
19.89
2,714.00
1,911.00
1,911.00
2,369.00
861.00
2,293.00
3,150.20
1,954.00
7,299.79
807.70
2,732.00
5,904.00
3,821.00
1,949.00
2,102.00
3,671.87
3,248.00
3,118.53
5,825.00
826.67
2,791.00
1,911.00
4,871.00
2,866.00
40.10
3,996.92
2,235.00
2,326.00
2,827.00
768.00

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62
หน่วย

รวม เงินฝากเกิน 165 ราย

จํานวนเงิน
421,108.86

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30042562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ส.อ. สุชาติ สว่างภพ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นพรัตน์ มีมาก (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมนึก ทองจาด (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิA จํานงค์รัตน์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เอกชัย ทองบุญ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ปิ ติกนั ต์ บุญพิมโย (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิพร สร้อยระย้า (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ธีระศักดิA พรรณลึก (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิชาญ พลายบุญ
ส.อ. นิรุตต์ อ่วมทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ แชสังข์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภุชงค์ ยอดปรางค์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทวิช ลืมอินทร์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.ต. วิศรุ ต ศรี สตั นา (คํRาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. เวียน กาฬสิ นธุ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พันธ์พงศ์ ทาทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สกล หนูงาม (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วุฒิชยั สระแผง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธวัชชัย ศรี สวัสดิA (คํRาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ณัฐพงษ์ ยามมีสินธ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.อ. คํารณ ศรแดง
พ.ต. พลายงาม จันดี (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ประทุมมา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ กล่อมนาค (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รักพงษ์ คุณวุฒิ (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธีร์ รัตนะ (คํRาประกัน 2 ราย)
พล.อส. อิศรายุทธ นาคบุตร (คํRาประกัน 1 ราย)
ส.ท. วัฒนา พรมทา (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ขจรศักดิA ศรี ใส (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุพงศ์ จิตรวิไลศรี (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ภานุพนั ธ์ ศิริบุรมย์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธรรมรงค์ ชนะพจน์
พล.อส. วุฒิไกร สุมงคล (คํRาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00790-88
001-300-2019-00785-66
001-300-2019-00770-80
001-300-2019-00770-71
001-300-2019-00770-99
001-300-2019-00791-21
001-300-2019-00784-23
001-300-2019-00793-43
001-300-2019-00784-41
001-300-2019-00790-42
001-300-2019-00779-47
001-300-2019-00779-38
001-300-2019-00785-20
001-300-2019-00790-51
001-300-2019-00786-27
001-300-2019-00787-88
001-300-2019-00787-15
001-300-2019-00787-24
001-300-2019-00789-00
001-300-2019-00784-78
001-300-2019-00791-49
001-300-2019-00788-94
001-300-2019-00787-33
001-300-2019-00770-17
001-300-2019-00773-45
001-300-2019-00781-59
001-300-2019-00773-54
001-300-2019-00788-85
001-300-2019-00784-96
001-300-2019-00787-79
001-300-2019-00784-05
001-300-2019-00777-16
001-300-2019-00789-73

กรม ทพ.26
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กอง รจ.มทบ.11
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.4 พล.ร.4
บก.พล.ร.4
ป.21 พัน.30
ป.3 พัน.3
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.711
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.4 รอ.
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23

จํานวนเงิน
94,832.70
69,679.73
140,000.00
141,173.19
100,000.00
115,000.00
121,316.28
149,806.98
127,253.23
100,000.00
150,000.00
56,516.22
168,000.00
32,000.00
180,000.00
130,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
132,000.00
100,000.00
320,907.83
113,593.32
91,021.32
128,507.53
103,234.73
50,000.00
150,000.00
100,000.00
53,101.84
113,000.00
104,788.54
126,000.00

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 30042562
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

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. รุ่ งทวี ราชบุญคุณ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จิระศักดิA ตุลาธน (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สันติ สุจริ ต (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สรายุทธ สัจจพงศ์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิชิตชัย คนองมาตย์ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.อ. วิชยั ราชานาค
จ.ส.อ. ชนะ อาวาส (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มานะ ขําบุรี
จ.ส.อ. ศรชัย ไทยเกิด (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. เกียรติศกั ดิA นาคเสน (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิA อินทับทิม (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัชวาล ทําอินทร์ลาด (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. นิรุตติA สุทธิ (คํRาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศรศักดิA พิศเพ็ง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อํานาจ พูลศิริ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาตรี พันธ์นุช (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธวัชชัย เนตรคํา (คํRาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จักรภัทร โอภาไพบูลย์ (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิA ขันเงิน
จ.ส.ท. ธิติพงษ์ สี ดาสลุง
ส.อ.หญิง เนตรทราย เหลาคา
จ.ส.อ. อจลา สุดสายเนตร
จ.ส.อ. อุดม กลักทอง (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไชยสมบัติ วิมุตตานนท์ (คํRาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ประทีป น้อยวิมล
จ.ส.ต. ปรี ชา ขวางกระโทก (คํRาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทองใส แสนเสน่ห์ (คํRาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 เม.ย. 62
หน่วย

001-300-2019-00790-33
001-300-2019-00791-67
001-300-2019-00784-50
001-300-2019-00781-22
001-300-2019-00790-24
001-300-2019-00774-79
001-300-2019-00774-88
001-300-2019-00774-97
001-300-2019-00775-03
001-300-2019-00775-12
001-300-2019-00787-42
001-300-2019-00784-87
001-300-2019-00790-79
001-300-2019-00787-51
001-300-2019-00773-09
001-300-2019-00773-18
001-300-2019-00788-67
001-300-2019-00790-06
001-300-2019-00790-97
001-300-2019-00791-03
001-300-2019-00795-10
001-300-2019-00786-72
001-300-2019-00790-60
001-300-2019-00786-09
001-300-2019-00789-55
001-300-2019-00785-02
001-300-2019-00785-75

มทบ.24
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยศ.ทบ.
ร.23 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.4
ร.4 พัน.2
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ร้อย ม.ลว.ที# 1 พล.1รอ.
ศบบ.
ศสพ.
ส.พัน.2
สพธ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 60 ราย
รวมเช็คเลขที# 30042562 1,864 ราย
รวมสัง# จ่ายทัRงหมด 1,864 ราย

จํานวนเงิน
88,075.88
97,637.89
133,061.78
85,200.01
195,227.06
132,355.45
100,000.00
120,000.00
150,000.00
129,478.46
120,000.00
100,000.00
68,724.14
200,000.00
139,078.64
240,000.00
112,000.00
130,000.00
100,000.00
60,000.00
70,000.00
31,000.00
184,000.00
100,000.00
129,533.91
180,000.00
66,771.49
7,073,878.15
16,662,552.29
16,662,552.29

