หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
เทิง
นครราชสีมา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ปราจีนบุรี
แจ้งวัฒนะ
ศรีย่าน
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พะเยา
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราจีนบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เชียงใหม่
ปัตตานี
สนามเสือป่า
สนามเป้า
เมืองทองธานี
ชลบุรี
สกลนคร
นครพนม
เลย
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สนามเสือป่า
ร้อยเอ็ด
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กรม ทพ.31
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 4
กอง พธ. 2
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขว.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ป.3 พัน.3
ป.พัน.17 พล.ร.7
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.สร.2
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.21
มทบ.33
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.2 รอ.
ร.21 รอ.
ร.3
ร.3 พัน.3
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.ร.6
วทบ.

วันที่เช็ค : 6 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
4,052.04
406,115.81
20,606.65
251,155.91
123,066.15
133,309.25
194,796.28
300,378.52
1,214,802.34
372,069.29
112,485.66
38,583.15
574,952.08
328,736.27
219,464.19
129,630.06
9,283.57
153,457.32
939,525.98
67,335.86
52,337.57
571,245.89
1,337,523.00
419,878.05
320,874.28
319,082.69
240,459.01
188,627.97
70,780.44
2,696.01
19,071.02
27,577.43
237,487.18

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สาขา
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
สนามเป้า
สนามเสือป่า
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ชุมพร
เชียงใหม่
ถนนพิบูลสงคราม
นครราชสีมา
นครนายก
ปราจีนบุรี
มหาสารคาม
ยโสธร
ระนอง
ลพบุรี
สกลนคร
อํานาจเจริญ
กองบัญชาการกองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
พญาไท

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ส.1
ส.1พัน.102
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.จ.
สธน.ทบ.
สปช.ทบ.
สพธ.
รวม 55 หน่วย

วันที่เช็ค : 6 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
124,182.07
165,848.79
260,221.06
192,614.48
3,718.73
116,592.18
108,177.36
102,817.67
256,021.28
52,812.20
556,339.76
55,646.02
81,580.32
181,174.59
179,565.82
85,552.84
284,134.32
179,562.67
67,184.05
57,164.61
719,382.06
237,635.38
13,469,375.18

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06032562
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นางรอง
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
กาญจนบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
เตาปูน
ราชบุรี
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ลพบุรี
เตาปูน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
งามวงศ์วาน
ขอนแก่น
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.41
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
ช.11 พัน.111
ดย.ทบ.
ทน.2
ทน.3
ทภ.2
ทภ.2
ป.4
ป.6 พัน.23
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
พธ.ทบ.
พล.ม.3
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.4
พล.ร.6
พล.ร.9
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2

วันที่เช็ค : 6 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
146,457.42
121,903.87
113,000.00
206,049.63
190,636.44
337,100.82
80,953.09
70,000.00
121,605.95
89,082.16
110,000.00
269,478.65
544,391.88
255,590.94
35,756.89
60,255.72
54,097.40
50,000.00
140,000.00
58,940.07
100,000.00
85,724.83
100,000.00
148,148.80
108,730.55
100,000.00
65,000.00
56,346.81
83,088.62
70,000.00
282,278.95
56,503.10
150,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

สาขา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
คลองปาง
คลองปาง
ราชบุรี
ราชบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปากช่อง
ปากช่อง
ทุ่งสง
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
เพชรบูรณ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบุรี
สระบุรี
สระบุรี
นครพนม
นครพนม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.21
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.3 พัน.26
ม.7
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.8
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)

วันที่เช็ค : 6 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
62,131.53
197,191.25
42,969.11
60,004.67
100,000.00
140,000.00
60,000.00
230,000.00
110,000.00
111,746.41
130,000.00
118,914.33
50,000.00
330,367.16
162,521.02
117,679.10
100,000.00
200,000.00
307,674.01
31,451.71
136,616.75
63,444.28
1,218,539.21
50,000.00
122,245.16
78,381.07
41,963.78
60,000.00
108,455.72
156,567.28
183,338.70
105,223.00
117,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

สาขา
ขอนแก่น
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ตาก
เชียงใหม่
พะเยา
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
อรัญประเทศ
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา
ยะลา
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
ร้อยเอ็ด

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.151
ร.151
ร.152
ร.152 พัน.3
ร.16
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.4
ร.29
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.6
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

วันที่เช็ค : 6 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
365,000.00
136,000.00
249,365.67
91,449.68
109,730.06
47,508.34
125,055.25
110,000.00
116,875.18
100,000.00
334,600.06
161,000.00
121,390.59
175,848.73
150,000.00
110,000.00
133,589.99
210,612.59
150,725.42
113,851.30
194,000.00
246,119.86
120,000.00
148,000.00
79,757.27
130,000.00
140,000.00
219,188.00
70,000.00
413,107.86
161,122.43
227,289.07
204,939.22

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

สาขา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ปัตตานี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
เตาปูน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
แจ้งวัฒนะ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เตาปูน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
ลําปาง
นครศรีธรรมราช
ปราณบุรี
ปัตตานี
ปราจีนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
อยุธยา
อยุธยา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รร.กง.กง.ทบ.
รร.การบินทหารบก
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย ม.ลว.ที่ 4
ร้อย ม.ลว.ที่ 4
ร้อย ลว.ไกลที่ 1
วพม.
ศคย.ทบ.
ศป.
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศสร.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.อ.ย.
สง.สด.จว.อ.ย.
สตน.ทบ.
สบ.ทบ.

วันที่เช็ค : 6 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
67,188.03
90,205.44
150,000.00
193,082.30
100,000.00
55,000.00
40,000.00
73,129.31
57,269.20
100,000.00
187,000.00
61,123.10
109,000.00
115,000.00
148,785.83
29,000.00
53,247.18
108,807.06
174,640.24
177,000.00
130,000.00
192,909.74
220,000.00
100,000.00
33,829.54
100,000.00
190,000.00
100,799.35
235,269.85
96,428.80
180,423.15
166,264.35
15,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 06032562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138

สาขา
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
รวม 138 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 6 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
319,000.00
53,444.99
57,590.44
100,000.00
50,981.10
209,306.51
19,672,399.92
33,141,775.10

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

พ.อ.(พิเศษ) ปราสัย ภู่ตระกูล
พ.อ.(พิเศษ) อนุกิจ บุพพะกสิ กร(อ.)
พ.อ.(พิเศษ) ทธิ สทิสินทร์
พ.อ.รนกร รมณี ปูชนียะ
พ.อ.(พิเศษ) ปราโมทย์ จันทมิฬ
พ.อ. สุธีร์ ด้วงตุ่น
พ.อ.(พิเศษ) หญิง สุทธินีกาญจน์ ทองศรี อน้
พ.อ.(พิเศษ)หญิง สว่างจิตต์ กาญจนะโกมล
พ.อ. ประวัติ สหกิจ
พ.อ. สมปอง คําสมหมาย
พ.อ. สมเกียรติ ยิมB เจริ ญ
พ.อ. กรภัทร์ ทศพะริ นทร์
พ.ท.สวัสดิC สกุลพงษ์
พ.ท. สุภเดช วงศ์โสภา
พ.ท. รชต รัตนพิทกั ษ์
พ.ท. ธรรศ จุย้ วรามิตร
พ.ท. เฉลิมชัย สรรพนา
พ.ท. ภิฌานันท์ วงศ์ชาวจันท์
พ.ท.หญิง พัทธนันท์ ศักดิCเสรี ธรรม
พ.ท.หญิง วิไลวรรณ เจริ ญจันทร์
พ.ต.ทรงศักดิC น้อยดัด
พ.ต.หญิง เกศสุดา ภู่ชยั
พ.ต.หญิง สุทิศา ปานอุทยั
พ.ต.หญิง วิมลรัตน์ เสลา
ร.อ. อรัญ ศรี สมุทร์
ร.อ.กฤษฎา โดดชัย
ร.อ. ภิรมย์ ดีประชา
ร.ท. จุมพล สรรพนา
ร.ท. นริ นทร์ เหมือนเจ็ดริB ว
ร.ท. พิเชษฐ์ พัฒนโชติ
ร.ท. จิรชาติ รู ปงาม
ร.ท. ภาณุพงศ์ ดําแดง
ร.ท. สมศักดิC ศรี สวัสดิC

001-100-2004-02255-71
001-100-2004-02805-78
001-100-2004-03463-33
001-100-2004-05344-79
001-100-2004-06976-71
001-100-2004-08348-83
001-100-2004-03126-37
001-100-2004-10240-21
001-100-2004-00558-20
001-100-2004-04190-82
001-100-2004-09998-16
001-100-2004-10161-83
001-100-2004-01348-71
001-100-2004-03927-30
001-100-2004-09406-70
001-100-2004-10786-15
001-100-2004-12031-23
001-100-2006-00084-04
001-100-2004-07616-02
001-100-2004-08180-07
001-100-2004-02761-68
001-100-2004-01849-91
001-100-2004-05417-07
001-100-2006-00488-46
001-100-2004-01000-23
001-100-2004-03463-97
001-100-2004-06250-18
001-100-2004-00286-86
001-100-2004-01707-12
001-100-2004-03430-62
001-100-2004-07229-22
001-100-2004-09920-53
001-100-2004-13019-93

กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.

จํานวนเงิน
10,544.41
12,795.47
5,302.04
7,004.52
11,531.66
6,599.21
19,302.75
3,313.61
8,023.69
22,492.06
4,052.04
5,432.15
9,006.35
11,481.26
11,035.44
1,743.40
4,535.65
2,760.79
6,133.20
12,484.82
13,465.50
5,427.61
6,532.21
7,308.24
2,159.52
22,005.66
5,149.81
6,700.14
2,302.11
1,371.29
5,712.01
3,510.25
5,375.03

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ร.ท. วรวิทย์ สกุลจันทร์
ร.ท. เอกชัย ชัยมงคล
ร.ท.หญิง จุไรรัตน์ พลนิกรณ์
ร.ท.หญิง นันทนัช วงศ์อุบล
ร.ต. ภาสวุฒิ วรสุข
ร.ต. สันติ เจียมทอง
ร.ต. สมชาย บัวลอย
ร.ต.หญิง กรองทอง เชี#ยวชาญ
ร.ท. นาวี คล้ายประชา
ร.ต. สมศักดิC พิมประสาร
ร.ต. สมร ไชยมัน#
ร.ต. สําเนาว์ กําจร
ร.ท. เทศบัญญัติ แก้วแดง
ร.ต. นัฐพงษ์ ทันแสน
ร.ต. ทวีศกั ดิC ประสารยา
จ.ส.อ.(พิเศษ) ถนัด ประสารสอย
จ.ส.อ. ศิริชยั พ่วงสุด
จ.ส.อ. วิชยั เอี#ยมขอพึ#ง
จ.ส.อ. พรชัย สุวรรณปรี ดี
จ.ส.อ.วิโรจน์ พชนะ
จ.ส.อ. เพชรชาย จันทร์มี
จ.ส.อ. มงคล นาคนทรง
จ.ส.อ. วิชิต จันทร์อ#าํ
จ.ส.อ. พีรันธร เดชาธนกฤติ
จ.ส.อ. วิทยา ศรี คาํ มา
จ.ส.อ. ธนัชพงศ์ เสรี กญั ญาพัฒน์
จ.ส.อ. ตระกูล พูลสวัสดิC
จ.ส.อ. สุรชาติ พลัดภัยพาล
จ.ส.อ. เธียรวิชญ์ หอมจันทร์
จ.ส.อ. หัสดินทร์ มหามิตร
จ.ส.อ. ประดิษฐ เสนาคณิ ตร
จ.ส.อ.หญิง ยุภาพร ยาหิ รัญ
จ.ส.อ.หญิง อุษา พิบูลย์นาํ ชัย

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00450-40
001-100-2015-00566-03
001-100-2004-02804-26
001-100-2016-00127-14
001-100-2004-00257-59
001-100-2004-00931-94
001-100-2004-01337-93
001-100-2004-06525-80
001-100-2004-08440-11
001-100-2004-08724-85
001-100-2004-09128-80
001-100-2004-09687-55
001-100-2004-09887-59
001-100-2004-12702-77
001-100-2008-00121-59
001-100-2004-02282-31
001-100-2004-00094-14
001-100-2004-01038-62
001-100-2004-01378-96
001-100-2004-05186-75
001-100-2004-06494-89
001-100-2004-07535-51
001-100-2004-08008-68
001-100-2004-08300-36
001-100-2004-11121-59
001-100-2004-11874-18
001-100-2004-12329-49
001-100-2004-12963-81
001-100-2004-13063-87
001-100-2004-13096-67
001-100-2006-00305-91
001-100-2004-00226-91
001-100-2004-06368-65

กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.

จํานวนเงิน
1,946.25
239.51
1,549.93
532.80
1,011.18
12,699.58
4,774.63
3,961.44
1,848.90
1,604.58
22,221.51
1,667.11
1,937.51
1,986.81
2,819.89
1,479.38
1,820.58
894.14
3,570.41
1,829.59
4,128.40
3,369.48
8,880.00
2,439.94
3,482.54
10,871.08
6,051.12
2,882.88
4,327.72
1,592.07
1,231.05
1,471.20
2,633.52

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.หญิง ชีวรัตน์ รัตนพิทกั ษ์
จ.ส.อ.หญิง คนึงนิตย์ ดวงแก้ว
จ.ส.อ.หญิง วันวิสา สอนมุข
จ.ส.อ.หญิง สิ ตานัน สว่างศรี
จ.ส.อ. ธีรพล จันลา
ส.อ. บูรณศักดิC สุวชิ า
ส.อ. นัฐวุฒิ สุวรรณเย็น
ส.อ. นิพนธ์ โพธาริ นทร์
ส.อ. ธนวรรธน์ เอี#ยมทรัพย์
ส.อ.หญิง จิรวรรณ รัตนบุญยง
ส.อ.หญิง อนงค์นาฎ เพ็ชร์ปุ่น
ส.ท. ญาณภัทร โพธิแสน
ส.ต.หญิง ปาริ ชาต ดาระดาษ
ร.ต.ชาญชัย ทายา
พ.อ. ภาคภูมิ นภากาศ
พ.ท. ธนพล พยัคฆพงษ์
พ.ท. สุรณัณ คําอุ่นสาร
พ.อ. ธวัชชัย กาจหาญ
พ.ท. อนุชาติ มีสูงเนิน
พ.ต. วัชริ นทร์ คําดี
พ.ต. สุเทพ ฟักน่วม
พ.ต. ไพบูลย์ พรรณาภพ
ร.อ. นราชัย พันธ์โบ
ร.ท. อําคา แสนสุข
ร.ท. โอวาท เคนถาวร
ร.ต. พัฒนันท์ มูลทอง
จ.ส.อ. อดุลย์ มาตรไตร
จ.ส.อ. สมศักดิC นนท์คาํ ภา
จ.ส.อ. วิชาญ วงษ์เตมีย ์
จ.ส.อ. คํานวณ นวลฉิ มพลี
จ.ส.อ. ธวัชชัย จีBเพชร
จ.ส.อ. วีรพงษ์ กล้าจอหอ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ภาวจันทึก

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00147-24
001-100-2006-00340-01
001-100-2006-00469-63
001-100-2008-00006-04
001-100-2005-00365-32
001-100-2011-00100-49
001-100-2011-00430-38
001-100-2013-00537-69
001-100-2014-00526-80
001-100-2008-00040-26
001-100-2010-00330-41
001-100-2015-00522-81
001-100-2016-00618-17
001-100-2004-04224-84
001-100-2004-07623-73
001-100-2004-05861-99
001-100-2004-07626-01
001-100-2004-09591-55
001-100-2004-11158-19
001-100-2004-00201-34
001-100-2004-11245-16
001-100-2004-11281-41
001-100-2004-02725-88
001-100-2004-04225-27
001-100-2004-04958-33
001-100-2004-01408-18
001-100-2004-00095-75
001-100-2004-00451-60
001-100-2004-01859-81
001-100-2004-02309-35
001-100-2004-02650-92
001-100-2004-02754-06
001-100-2004-03886-30

กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กรม ทพ.31
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2

จํานวนเงิน
3,713.50
2,902.86
353.93
1,408.98
893.58
7,570.29
2,883.75
1,136.16
145.50
1,645.37
618.27
403.73
141.30
20,606.65
26,647.45
8,519.91
14,779.25
2,016.02
6,670.77
6,135.53
4,005.86
12,101.77
7,287.20
7,251.20
1,921.30
8,075.94
5,853.34
3,523.41
6,686.48
2,841.83
2,972.50
26,225.34
4,074.54

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. นิยม หลักทอง
จ.ส.อ. จีระพันธ์ หงษาพุทธ
จ.ส.อ. ลําพูน พรมศรี
จ.ส.อ. ประกิจ ปลัง# กลาง
จ.ส.อ. พัฒนา ดาวล้อม
จ.ส.อ. สิ งห์คูณ แก้วนิล
จ.ส.อ. วชิระ มะลิงาม
จ.ส.อ. กุญชร อินทรสุริยะ
จ.ส.อ. อภิชาติ ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. ศาศวัต คํามุงคุล
จ.ส.อ. จํานง บุษบา
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ ทวีผอ่ ง
จ.ส.อ. กิจติณฐั ชาญช่าง
จ.ส.อ. กิจการ เกียรติโคกกรวด
จ.ส.ท.สุกิจ จงสงวนกลาง
จ.ส.อ. บรรพต โนนใหญ่
จ.ส.ท. สุรเดช พรมกุดตุม้
ส.อ. อนุสรณ์ จําปี กลาง
ส.อ. พรหมฤทธี โปร่ งกลาง
ส.อ. ยุรนันต์ จําปาวะดี
ส.อ. เกรี ยงศักดิC สว่างจิตร
ส.อ. กฤษณพงศ์ ทองสุทธิC
พ.ท. อํานาจ หุ่นยนต์
พ.ต. สุรพล สื บคง
พ.ต. ตรี เดช ฉันทาภิรมย์
พ.ต. สุชิต คงวัฒน์
ร.อ. ประพัฒน์ บุญสูตร
ร.ต. สมปอง ดําขุน
ร.ต. ประทิ#น คงแก้ว
ร.ต. สุเทพ หนูราม
จ.ส.อ. ภานุ นวลละออง
จ.ส.อ. อนุ แก้วอรุ ณ
จ.ส.อ. ชวลิต ไชยบุญ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04124-23
001-100-2004-05182-31
001-100-2004-05706-93
001-100-2004-05892-66
001-100-2004-05967-89
001-100-2004-06557-54
001-100-2004-07539-13
001-100-2004-07924-08
001-100-2004-07987-67
001-100-2004-08116-33
001-100-2004-08896-34
001-100-2004-10702-51
001-100-2004-12358-85
001-100-2006-00469-90
001-100-2009-00009-31
001-100-2009-00229-51
001-100-2010-00110-12
001-100-2006-00101-80
001-100-2007-00397-68
001-100-2009-00326-48
001-100-2011-00452-58
001-100-2014-00331-99
001-100-2004-07502-62
001-100-2004-02774-86
001-100-2004-04444-68
001-100-2004-06529-24
001-100-2004-10985-76
001-100-2004-02774-22
001-100-2004-07501-29
001-100-2004-08503-68
001-100-2004-03561-90
001-100-2004-04386-25
001-100-2004-07025-39

กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4

จํานวนเงิน
2,421.37
6,115.46
10,190.43
8,237.16
3,559.72
2,228.08
6,412.52
3,149.00
1,524.54
3,366.12
3,719.30
4,713.41
3,140.28
1,827.37
1,483.21
8,464.25
2,564.36
11,527.11
2,298.70
1,361.83
2,704.83
2,557.22
8,405.63
5,956.08
7,039.99
11,431.79
5,770.96
7,610.41
3,497.35
7,094.08
4,558.09
4,328.58
3,550.14

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. ชัยยุทธ พิรุณ
ร.ต. ยอดรัก สิ งหาทอ
จ.ส.อ. เดช หมัดหลี
จ.ส.อ. ยุทธ์ ยกถาวร
ร.ต. ธนาวุฒิ นาใจ
จ.ส.อ. สราวุฒิ บุญเจริ ญ
จ.ส.อ.ปฎิวตั ิ จารุ วรรณเสวี
จ.ส.อ. ปิ ยพล ขันตยานุวงศ์
จ.ส.อ.กิตติทรรศ นันทสอน
จ.ส.อ. เอกชัย ชุ่มแก้ว
จ.ส.อ. เอกราช ธรรมานนท์
ส.อ. พรรักษา เกษรา
ส.อ.สุภาพ ชูนาค
ส.อ.เกษมสันต์ นํBาแก้ว
ร.ท. สุวฒั น์ เก่าพิมาย
ร.ต. สมาน แก้วสุข
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC คัดทะมาตย์
จ.ส.อ. บุญเลิศ จวนเจริ ญ
จ.ส.อ. อํานาจ กวยสอาด
จ.ส.อ. พรชัย ดาวล้อม
จ.ส.อ. สุระชัย สายแม้น
จ.ส.อ. วลงกรณ์ ปุยสําลี
จ.ส.อ. ราเชน ตะเภาพงษ์
จ.ส.อ. ชาญชล ชาวคึมบง
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC อินทร
จ.ส.อ. ชาตรี มัง# มี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC มะลิงาม
จ.ส.ท. ประมวล เข็มอินทร์
ส.อ. เจษฎา สกลวัฒนางกูร
ส.อ. เด่นชัย เกษร
จ.ส.อ. ไพโรจน์ แดงโชติ
ส.อ. ชัยธญกรณ์ พันธะพุมมี
ส.อ. ศิริชยั บุญไพโรจน์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07501-56
001-100-2004-07873-72
001-100-2004-09692-59
001-100-2004-12177-00
001-100-2004-13128-47
001-100-2005-00320-86
001-100-2008-00237-39
001-100-2005-00784-04
001-100-2008-00209-45
001-100-2011-00009-72
001-100-2008-00208-93
001-100-2009-00430-88
001-100-2011-00179-81
001-100-2014-00407-55
001-100-2004-04039-20
001-100-2004-04800-71
001-100-2004-06778-35
001-100-2004-07566-37
001-100-2004-07681-55
001-100-2004-10003-59
001-100-2004-10166-79
001-100-2004-10504-97
001-100-2004-11519-72
001-100-2004-11845-81
001-100-2004-12889-02
001-100-2004-04782-43
001-100-2004-06287-41
001-100-2004-11643-47
001-100-2004-05677-50
001-100-2004-10166-60
001-100-2004-11678-94
001-100-2004-13122-18
001-100-2010-00205-24

กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กรมพัฒนา 4
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2

จํานวนเงิน
5,847.61
5,215.37
4,582.29
14,924.75
2,848.85
5,130.81
2,794.52
2,365.18
1,849.86
2,154.79
1,814.77
1,445.65
2,053.93
794.67
3,297.86
14,072.69
14,952.59
4,908.41
6,236.70
7,335.58
6,508.24
5,918.19
5,889.46
9,320.50
1,146.17
5,638.46
3,549.39
4,660.66
4,118.07
6,687.92
4,498.31
2,368.82
1,985.34

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ส.อ. จักรพันธ์ อนุอนั
ส.อ. อิศรา ศักดิCเรื องฤทธิC
ส.อ. อรรคพงศ์ สาคร
ส.อ. ราเมศ เบาะแสะ
ส.อ. พงศ์พนั ธุ์ สุวรรณชื#น
ส.อ. ณรงค์พจน์ เอี#ยมเอนก
ส.อ. อัศวิน รัตนประทุม
ส.อ. วิโรจน์ ผาสุข
ส.อ. บุญเลิศ บุตรดีจีน
ส.อ. จิตรธิวสั บัวสด
ส.ท. สุวชิ า ศรี วงษา
ส.อ. กิตติ รุ จิระมงคลกุลบวล
ส.อ. สิ ทธินนท์ พหลทัพ
ส.อ. ณรงค์ฤทธิC ค้าขาย
ส.อ. วิรุณห์ศกั ดิC เกตุสตั บรรณ
ส.ท. อุดมศักดิC หอมชิต
ร.อ. ปั ญญาพล คชมิตร
ร.อ. ปองธรรม แย้มศรี
ร.ต. จุลณวัฒน์ เวชรังษี
ร.ท. สายตา ห้องแซง
ร.ท. ทัสสยุ นามอ่อน
ร.ต. ประมวล ทองเสม
ร.ต. สุทธินนั ท์ นาคสุข
ร.ต. ธารา ศรี วงษ์กฏ
จ.ส.อ. องอาจ ศรี ภิรมย์
ร.ต. เฉลิมชาติ ทับนิยม
ร.ต. เกษม นามโชติ
จ.ส.อ. ทรวง แก้วจีน
จ.ส.อ. สุขมุ เทพปฐม
จ.ส.อ. สุชาติ หมู่เมืองสอง
จ.ส.อ. สุรัด ห้วงสุขกลาง
จ.ส.อ. ประพันธ์ ไตรวงศ์
จ.ส.อ. นิพนธ์ เรื องกิจ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00205-60
001-100-2011-00180-96
001-100-2011-00181-02
001-100-2013-00128-23
001-100-2013-00507-26
001-100-2014-00210-42
001-100-2011-00181-11
001-100-2013-00326-50
001-100-2013-00508-23
001-100-2014-00426-47
001-100-2014-00429-66
001-100-2014-00440-07
001-100-2015-00421-78
001-100-2013-00507-80
001-100-2014-00504-60
001-100-2015-00200-33
001-100-2004-10028-70
001-100-2012-00244-67
001-100-2004-01499-61
001-100-2004-11164-56
001-100-2004-12139-80
001-100-2004-04460-04
001-100-2004-04844-75
001-100-2004-05634-71
001-100-2004-07446-05
001-100-2004-09531-97
001-100-2004-11363-17
001-100-2004-00217-26
001-100-2004-00217-80
001-100-2004-00217-99
001-100-2004-00360-47
001-100-2004-00534-06
001-100-2004-00938-48

กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.

จํานวนเงิน
1,045.53
1,567.47
2,172.56
1,875.45
1,853.11
1,029.81
726.38
415.71
1,114.53
1,474.37
1,584.90
1,008.27
761.25
1,003.44
1,017.42
1,565.69
3,600.45
7,402.10
8,379.70
4,078.81
598.57
2,661.39
3,396.23
3,789.51
8,231.33
3,061.93
4,708.43
3,268.68
7,032.35
7,545.04
3,977.91
3,303.50
4,908.05

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. สําเริ ง เถื#อนเหลือ
จ.ส.อ. ฐิติ ทันมา
จ.ส.อ. โกศิษฐ์ โฉมขวัญ
จ.ส.อ. ธวัชชัย ทวีศกั ดิC
จ.ส.อ. บุญชู พึ#งแย้มศรวล
จ.ส.อ. ชัยพร อินทร์แก้ว
จ.ส.อ. สามารถ ทับทิมไทย
จ.ส.อ. วิศุทธิC จรัสดี
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สัมมาวรรณ
จ.ส.อ. อภิชาติ นุชพันธุ์
จ.ส.อ. ธานี เล็กนาวา
จ.ส.อ.ขวัญชัย อินทร์คุม้ วงษ์
จ.ส.อ. อนันตะชัย ซาไข
จ.ส.อ. พงษ์พิษณุ ยิมB โสด
จ.ส.อ. สายฝน แก้วดวงงาม
จ.ส.อ. ชโลทร มูลเมือง
จ.ส.อ. เปรมปรี ดC ิ ผึ#งผาย
จ.ส.อ. ธรรมนูญ ปฏิพิมพาคม
จ.ส.อ. สุรศักดิC หะรังษี
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ พรหมชินานนท์
จ.ส.ท.ชาตรี กลิ#นเสถียร
จ.ส.อ. อรรถพร โตทรัพย์
จ.ส.ท. พรเทพ กิจขยัน
จ.ส.ท. ประคอง ศรี สุข
จ.ส.ท. ธวัชชัย ปั# นฉิ มพลี
จ.ส.ท. จรัญญา ขวัญทรง
จ.ส.ท. ธรรมนูญ ปั# นฉิ มพลี
จ.ส.ต. จันทโชติ ทองธรรมชาติ
จ.ส.ต. ทศพล นราประสิ ทธิCสุข
จ.ส.ต. เอกรัตน์ ไชยพันธุ์
จ.ส.ต. ชุมพล กําปั# นทอง
จ.ส.ต. สุทศั น์ พึ#งเจริ ญ
จ.ส.ต. เสนีย ์ ทองทศพล

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01065-22
001-100-2004-01432-31
001-100-2004-02092-63
001-100-2004-02650-10
001-100-2004-02881-27
001-100-2004-03588-97
001-100-2004-03645-51
001-100-2004-05574-98
001-100-2004-05591-40
001-100-2004-06166-49
001-100-2004-06260-53
001-100-2004-07106-26
001-100-2004-07608-43
001-100-2004-08185-84
001-100-2004-08691-71
001-100-2004-10904-68
001-100-2004-10967-09
001-100-2004-12205-46
001-100-2004-12353-99
001-100-2004-13009-12
001-100-2004-00858-76
001-100-2004-01285-06
001-100-2004-01445-95
001-100-2004-04240-66
001-100-2004-04885-87
001-100-2004-06821-10
001-100-2004-07772-69
001-100-2004-00905-95
001-100-2004-03808-14
001-100-2004-03956-67
001-100-2004-09042-89
001-100-2004-11187-19
001-100-2004-11473-40

กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.

จํานวนเงิน
2,374.44
7,331.03
3,607.76
1,772.56
1,206.11
4,762.19
3,121.79
1,915.99
2,527.98
3,348.34
2,085.24
2,187.76
2,012.68
886.14
6,353.29
4,638.41
2,115.94
5,020.23
2,375.72
4,007.85
5,515.22
743.62
1,539.22
2,053.36
2,556.84
1,080.71
1,399.03
1,634.61
571.86
937.63
2,108.38
762.74
2,073.06

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.ต. นัฐกร แว่นไธสง
จ.ส.ต. สมคิด สิ งห์ครุ ธ
จ.ส.ต. นิรันดร์ พันธุจินดา
ส.อ. ยุทธพงษ์ คงคล้าย
ส.อ. ชูศกั ดิC พลายชมพูนุท
ส.อ. สุภชัย ทองทวียงิ# ยศ
ส.อ. ลําพูน พร้อมดี
ส.อ. ฑิฐิ ปานวัชราคม
ส.อ. สุจิตติ สิ ทธิจนั ทร์
ส.อ. พิเชษฐ์ บุตรวัง
ส.อ. อภิศกั ดิC เปิ# นวงศ์
ส.อ. ภาคภูมิ อาจสาลี
ส.อ. ภูมิวนาถ โยธาขันธ์
ส.อ. ศักดิCณรงค์ แสนนามวงษ์
ส.อ.สรายุทธ พงษ์ศรี ยา
ส.อ.กิตติพงษ์ สาโท
ส.อ. นันตพัตร์ ปั ดภัย
ส.อ. เชาวลิต สายสุคนธ์
ส.ต. วิทวัฒน์ ศิริยอด
ส.อ.เฉลิมพร นิลสังข์
ส.อ. คงเดช พานิชโปรยโสภา
ส.อ. พงษ์สุวรรณ เตชะพุฒ
ส.อ. จารุ วฒั น์ รุ่ งสุวรรณกิจ
ส.อ.ภูวไนย ขุยจันทึก
ส.อ. รุ่ งสรวง เขมะกนก
ส.อ. ธีรพงศ์ ดําวังฆ้อง
ส.อ. อภิวฒั น์ เดชอุดม
พ.อ. จารุ นาถ รักสัจจา
พ.ท. จักรกฤษณ์ แก้วมณี
พ.ท. โฆษิต โฆษิตวรรณ
พ.ท. ศึกษา วัฒนโยธิน
พ.ท. วิวฒั น์ วัฒนาเมธี
พ.ต. อมร ทองเนืBอดี

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00347-47
001-100-2007-00214-22
001-100-2008-00326-94
001-100-2004-02736-48
001-100-2004-06332-75
001-100-2005-00171-11
001-100-2007-00216-53
001-100-2009-00045-39
001-100-2009-00252-22
001-100-2009-00288-67
001-100-2009-00447-59
001-100-2009-00447-86
001-100-2009-00448-29
001-100-2010-00268-38
001-100-2012-00494-66
001-100-2012-00529-29
001-100-2013-00031-80
001-100-2013-00033-11
001-100-2013-00050-72
001-100-2013-00306-89
001-100-2013-00561-64
001-100-2014-00080-05
001-100-2014-00208-76
001-100-2014-00441-13
001-100-2014-00664-25
001-100-2016-00064-21
001-100-2016-00065-37
001-100-2004-10878-44
001-100-2004-00493-97
001-100-2004-02991-87
001-100-2004-05628-16
001-100-2004-09356-50
001-100-2006-00143-99

กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
1,817.90
1,960.66
1,556.89
3,044.45
2,343.95
1,454.10
1,365.12
319.20
886.39
1,305.01
405.50
1,602.17
823.29
895.67
1,491.61
699.52
938.61
408.74
313.82
1,897.25
852.43
235.83
154.30
447.55
498.50
395.03
111.08
20,853.74
4,371.22
18,360.08
10,119.67
6,790.75
1,195.46

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
พ.ต. กิตติพนั ธ์ ภูริภทั รศักดิC
พ.ต. เสถียร ปวรณา
ร.ท. เฉลิมศักดิC แววพานิช
ร.ท. ครรชิต เฟื# องฟู
ร.ท. ชวลิต ไกรเนตร์
ร.ท. ภูเทพ บุญเพ็งรักษ์(อ.)
ร.ต. เฉลิมพร เกตุสุวรรณ์
จ.ส.อ. วรฉัตร พร้อมสิBน
จ.ส.อ. บดีรักษ์ มัน# คง
จ.ส.อ. โชคชัย ศรี ธูป
จ.ส.อ. นิภณ นุย้ วรรณ์
จ.ส.อ.วิรุณ โพธิประสาท
จ.ส.อ. ณรงค์ มาเปลี#ยน
จ.ส.อ. มนตรี เอี#ยมแตง
จ.ส.อ.นิพนธ์ ไชยคํา
จ.ส.อ.พงษ์พนั ธุ์ เนียมใจอาจ
จ.ส.อ. ศิริชยั เนียมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ชุบทอง
จ.ส.อ.ไกร ศิรเมธีพร(อ.)
จ.ส.อ. สราวุธ อุตส่าห์ดี
จ.ส.อ. เรวัตร มลิวลั ย์
จ.ส.อ. ธีระ สาคเรศ(อ.)
จ.ส.อ. สุวกิ อนงค์รักษ์
จ.ส.อ. วิไลศักดิC กัปตพล
จ.ส.อ. ถวัลย์ พลเมืองศรี (อ.)
จ.ส.อ. ปั ญญา นาบุญ
จ.ส.อ. ประชา โนรี
จ.ส.อ.สมบัติ ตระการวิทย์
จ.ส.อ.ถิรเดช แกล้วกล้า
จ.ส.อ. กําจัด วินสา
จ.ส.อ. ชัชวาล ชูวงษ์
จ.ส.อ. อนันต์ เพิ#มสุข
จ.ส.อ. อภิชาติ จุลเกตุ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00172-71
001-100-2004-05531-73
001-100-2004-04183-48
001-100-2004-00197-67
001-100-2004-06916-77
001-100-2004-09254-22
001-100-2005-00809-31
001-100-2004-01532-10
001-100-2004-01972-69
001-100-2004-02335-16
001-100-2004-03336-30
001-100-2004-04265-50
001-100-2004-04303-77
001-100-2004-04520-41
001-100-2004-04857-48
001-100-2004-04984-05
001-100-2004-05053-07
001-100-2004-05159-06
001-100-2004-06747-59
001-100-2004-06826-97
001-100-2004-07675-81
001-100-2004-07683-22
001-100-2004-09028-65
001-100-2004-09161-41
001-100-2004-09828-25
001-100-2004-10816-37
001-100-2004-10835-47
001-100-2004-10871-81
001-100-2004-11025-23
001-100-2004-11156-60
001-100-2004-11700-92
001-100-2004-11821-49
001-100-2004-12888-41

กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
1,036.84
9,294.57
8,333.24
6,505.88
6,850.74
8,968.52
6,217.24
9,261.99
3,720.55
1,887.83
4,747.01
1,962.94
9,292.51
6,065.54
7,060.99
3,493.03
3,268.86
6,858.97
6,042.10
3,170.89
8,674.94
9,861.06
18,417.91
9,257.38
5,061.67
6,489.68
2,733.73
4,111.33
1,838.56
4,478.79
5,550.01
4,175.27
3,008.48

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สังเวียน ทองวันดี(อ.)
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ จูฑะพงษ์
จ.ส.อ. ทองเพชร บุดดา
จ.ส.อ. ธีระพล อังกระโทก
จ.ส.อ. ปั ญญา สี สาเอี#ยม
จ.ส.อ. วีระไพ บุตมี
จ.ส.อ. สุวรรณ ศรี บุญเรื อง
จ.ส.อ. แซ็ค สวนนาขันธ์
จ.ส.อ. ปรี ดา ภาวะพรหม
จ.ส.อ. วรวิทย์ ล้นทม
จ.ส.ต. พิรุณ ทองวันดี
จ.ส.ต. วัชริ นทร์ ศักดิCเดชอุดม
จ.ส.ท. คําดี คู่แก้ว
จ.ส.ท.หญิง ทองทิพย์ ร่ มรื# น
จ.ส.อ.หญิง ธัญทิพ อ่อนสัมฤทธิC
จ.ส.ต. กําพลศักดิC อินตา
ส.อ. นันทชาติ ดวงแก้ว
ส.อ. ธนรัตน์ แพทย์เมืองจันทร์
พ.อ.(พิเศษ) วินิจ พัศดุ
พ.อ. ปทสิ น แผ้วสมบุญ
พ.อ. วิเศษเวโรจน์ วิเศษศรี
พ.อ. สุภกิจ รู ้หลัก
พ.อ. ศิรพล ปิ ตุทิพย์
พ.อ. สุชาติ ไวติดต่อ
พ.ท. ชัยธวัช ชุณหศิริรักษ์
พ.ท. สุชาติ นราศรี
พ.ท. ธนพัฒน์ แสงสิ ทธิC
พ.ท. ประยูร บุญสวาสดิC
พ.ต. สายชล หสตังไทรแก้ว
พ.ต. พินิตย์ พรพิทกั ษ์
พ.ต. แดง ทองโกย
พ.ต.วีระชัย เรื ออาจ
พ.ต.วชีระ คงเจริ ญ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12924-37
001-100-2004-12950-27
001-100-2005-00347-01
001-100-2005-00347-83
001-100-2005-00348-17
001-100-2005-00356-21
001-100-2005-00365-78
001-100-2006-00312-62
001-100-2008-00186-12
001-100-2009-00022-49
001-100-2010-00207-19
001-100-2010-00304-97
001-100-2011-00028-00
001-100-2004-01196-05
001-100-2004-11025-05
001-100-2009-00155-71
001-100-2010-00373-02
001-100-2012-00555-55
001-100-2004-09521-16
001-100-2004-00000-60
001-100-2004-01602-47
001-100-2004-03683-17
001-100-2004-05118-94
001-100-2004-08705-75
001-100-2004-00225-30
001-100-2004-01525-94
001-100-2004-05842-25
001-100-2004-07037-78
001-100-2004-00253-06
001-100-2004-00745-51
001-100-2004-03845-37
001-100-2004-04447-05
001-100-2004-04926-41

กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.

จํานวนเงิน
4,704.30
2,626.52
3,283.31
2,583.78
2,547.50
2,604.69
1,397.24
1,904.79
1,570.43
1,779.76
277.74
2,834.19
946.54
1,379.37
6,374.94
2,564.11
1,367.06
242.28
24,024.19
7,113.92
7,003.62
11,883.88
3,756.12
18,499.73
7,453.81
11,524.28
35,441.63
12,201.11
19,429.18
4,010.07
4,347.29
7,328.22
24,934.42

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.ต. สมใจ สุวรรณโกเศศ
พ.ต. วัชริ นทร์ วงศ์อิน
พ.ต. ณัฐดนัย เต่าทอง
พ.ต. เอกเทวินท์ มะวาน
พ.ต.ทวีป สิ นพิชยั
พ.ต. นุกลู โพธิCหลวง
พ.ต. สุพจน์ อุ่นมา
พ.ต. อานัส สุขสง่า
พ.ต. วิจารย์ เลีBยงตระกูล
ร.อ. ประชาพร ขาวบริ สุทธิC
ร.อ. วิรัตน์ เววา
ร.อ. ฆราวัฒน์ แสงสุรินทร์
ร.อ. จิระศักดิC อ่างหิ รัญ
ร.อ. นุกลู สุขเข
ร.อ. ประวิทย์ ศักดิCนิรันดร
ร.อ. เมธี ไผ่ลอ้ ม
ร.อ. ประยูร ปล้องใหม
ร.อ.โกศล แสงปราบภัย
ร.อ. ธงชัย ชัยรักษ์
ร.อ. จิรายุทธ์ ตาเอ็น
ร.อ. เฉลิมศักดิC ประไวย์
ร.อ. กิตติชยั เสาเขียว
ร.ท. สํารวย โตมี
ร.ท. ธวัชชัย มณี พนั ธ์
ร.ท.ชัยพิพฒั น์ จันทระ
ร.ท. มานะ สุกใส
ร.ท. สุวธั น์ พุม่ ประสพ
ร.ท. สกล สุวรรณระดา
ร.ท. วีระชัย จิตรัมย์
ร.ท. สุรพงษ์ ขําวอน
ร.ท. เมธเวช ชอบบัว
ร.ท. วัชรา แสนบุญมี
ร.ท. วิโรจน์ ยูโซ๊ะ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04990-97
001-100-2004-08401-94
001-100-2004-08728-56
001-100-2004-09710-23
001-100-2004-10455-01
001-100-2004-11297-42
001-100-2004-12364-13
001-100-2008-00367-42
001-100-2010-00089-84
001-100-2004-00499-80
001-100-2004-02201-23
001-100-2004-04063-25
001-100-2004-04496-58
001-100-2004-04575-41
001-100-2004-07425-73
001-100-2004-07667-86
001-100-2004-08597-67
001-100-2004-09290-20
001-100-2004-11735-12
001-100-2008-00367-60
001-100-2011-00526-65
001-100-2013-00184-65
001-100-2004-00278-72
001-100-2004-00278-81
001-100-2004-00376-93
001-100-2004-01601-86
001-100-2004-03630-20
001-100-2004-04912-71
001-100-2004-05641-60
001-100-2004-06879-20
001-100-2004-08725-37
001-100-2004-08806-06
001-100-2004-10141-58

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.

จํานวนเงิน
14,030.79
23,370.45
4,220.27
7,554.43
2,511.30
5,661.79
24,144.72
2,080.65
7,943.73
8,194.52
11,727.61
3,815.53
5,946.28
3,638.75
9,076.14
4,127.78
4,614.56
9,727.39
13,194.70
2,120.73
2,190.03
2,391.91
8,442.38
10,550.47
7,832.83
20,996.44
8,262.26
4,511.51
4,447.52
6,577.46
12,153.19
7,073.88
6,813.59

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.อ. นุกลู สุคนั ธี
ร.ท. พงษ์สนั ต์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ร.อ. ธีรชัย ตรี โอษฐ์
ร.ต. เจษฏาพงษ์ ปาละกา
ร.ท. องค์อินทร์ สุรวาทศิลป์
ร.อ. อภิสิทธิC เกียรติภูมิโสภณ
ร.อ. หวันยะโก๊บ เบ็ญสอแหละ
ร.ท. สันติชยั หมายทอง
ร.ต. กรดนัย สาระชาติ
ร.ต. นพณัฐ ทางธรรม
ร.ต. สรสิ ช พงศะบุตร
ร.ต. อัศว์พชั ร์ คะเชนทร์
ร.ต. อัมพร สะอาดพุม่
ร.ต. อมรเทพ สาทิม
ร.ต. พิชยั มุกดา
ร.ต. ธรรมรงค์ บัวสระเกษ
ร.ต. วรวิทย์ แสงราม
ร.ท. จักรพันธ์ ชัยสงคราม
ร.ต. ปิ ยะมิตร กลัน# การบุณ
ร.ต. บุญชัย สิ ทธิธาํ รงค์
ร.ท. สุวชิ าญ ใยบัว
ร.ต. ปฏิวตั ิ เปลี#ยนขํา
ร.ต. นิวฒั น์ จูเซียน
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เอมอ่อง
จ.ส.อ. สมร ประสี ระเตสัง
จ.ส.อ.สมเกียรติ ผมหอม
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ แย้มโคกสูง
จ.ส.อ. นาคร สุวรรณคํา
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC ภิญโญภาพ
จ.ส.อ.มนตรี แดงดี
จ.ส.อ. เสกสรรค์ สอนยีส# ุ่น
จ.ส.อ. เสน่ห์ ยองทอง
จ.ส.อ. กิตติวฒั น์ ทวียศภาณุพงศ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10476-60
001-100-2004-10802-49
001-100-2004-13002-77
001-100-2005-00230-42
001-100-2007-00097-12
001-100-2008-00366-18
001-100-2010-00043-04
001-100-2012-00152-92
001-100-2004-00342-25
001-100-2004-00551-58
001-100-2004-02535-56
001-100-2004-02593-65
001-100-2004-03325-16
001-100-2004-06556-48
001-100-2004-07171-51
001-100-2004-07945-12
001-100-2004-08642-73
001-100-2004-09803-31
001-100-2004-11297-60
001-100-2004-11297-97
001-100-2004-11298-12
001-100-2004-12939-68
001-100-2004-12948-24
001-100-2004-00196-97
001-100-2004-00278-27
001-100-2004-00279-60
001-100-2004-00279-88
001-100-2004-00325-73
001-100-2004-00376-20
001-100-2004-00457-17
001-100-2004-00557-41
001-100-2004-01601-95
001-100-2004-01602-92

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.

จํานวนเงิน
10,698.66
2,743.94
5,265.19
3,894.90
3,267.37
2,918.81
4,466.02
1,706.29
3,863.28
11,213.75
5,425.07
1,652.59
7,429.36
8,920.10
5,016.89
7,539.81
15,060.12
17,295.41
7,806.97
4,028.61
4,741.00
17,826.14
7,351.43
12,809.33
5,474.84
3,620.43
9,649.87
3,794.77
6,068.00
4,726.06
3,873.08
3,020.21
9,486.58

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. เสกศักดิC แก้วมูลคํา
จ.ส.อ. กําพล ตุส๊ าํ ราญ
จ.ส.อ. ณัฏฐกิตติC บุบผาพันธ์
จ.ส.อ. สมหวัง เตชะวงค์
จ.ส.อ. วรชาติ สิ มกิ#ง
จ.ส.อ. วิษณุ ธนิตกุล
จ.ส.อ. ไพรัตน์ ชมภูนุช
จ.ส.อ. พรอนันต์ สุ่มจงดี
จ.ส.อ. วิชิตพล จิตหาญ
จ.ส.อ. ปกฤต สนดํา
จ.ส.อ. ประภาส อัมพรพงษ์
จ.ส.อ.ชนะพล เวียงสิ มา
จ.ส.อ. ธนกฤต วัฒนกุล
จ.ส.อ. พงศ์พิชา เทียนรุ่ งโรจน์
จ.ส.อ. สุรสิ ช บุญปกครอง
จ.ส.อ. ปรี ดีพงศ์ ทบวงศรี
จ.ส.อ. ภัทรกร ชุติพฤทธิC
จ.ส.อ. นพดล เจริ ญลาภ
จ.ส.อ. สุวทิ ศั น์ พันธ์คูณ
จ.ส.อ. นพรัตน์ ประจิมนอก
จ.ส.อ. สุรศักดิC เพ็งแจ่ม
จ.ส.อ. บุญนาม ทิมอํ#า
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ มิ#งอุดมทรัพย์
จ.ส.อ. ยงยุทธ พงษ์ประดิษฐ์
จ.ส.อ. ทรงภูมิ อวยพร
จ.ส.อ. ธนะวัฒน์ นัดดา
จ.ส.อ. ศักดา พูลผล
จ.ส.อ. พลพิพฒั น์ วารี รัตน์
จ.ส.อ. สอาด กลิ#นแก่นจันทร์
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC ดวงจันทร์
จ.ส.อ. วรรลภ ก้อนชัยภูมิ
จ.ส.อ. นิพนธ์ แสนท้าว
จ.ส.อ. ประยูร ใต้พรม

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01743-65
001-100-2004-01757-17
001-100-2004-02316-51
001-100-2004-02499-24
001-100-2004-02708-27
001-100-2004-02875-80
001-100-2004-03130-61
001-100-2004-03800-54
001-100-2004-04600-22
001-100-2004-04886-84
001-100-2004-05408-32
001-100-2004-05481-71
001-100-2004-06290-96
001-100-2004-06608-80
001-100-2004-06962-92
001-100-2004-07154-45
001-100-2004-07514-92
001-100-2004-07970-78
001-100-2004-08031-02
001-100-2004-08108-01
001-100-2004-08419-62
001-100-2004-08425-45
001-100-2004-08504-92
001-100-2004-08523-93
001-100-2004-08641-58
001-100-2004-08710-15
001-100-2004-09660-30
001-100-2004-10297-70
001-100-2004-10409-86
001-100-2004-10493-49
001-100-2004-10826-45
001-100-2004-10916-25
001-100-2004-11070-96

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.

จํานวนเงิน
11,335.12
2,101.27
6,101.39
7,089.25
1,820.93
4,764.74
2,597.07
6,450.15
6,870.50
14,094.39
10,412.14
2,579.86
7,858.34
5,048.33
5,489.78
5,739.33
20,049.99
6,188.03
2,692.12
3,790.27
3,142.57
8,762.04
2,499.69
9,399.37
5,994.33
1,645.28
9,313.50
13,630.15
3,458.97
6,614.62
4,742.62
3,002.41
3,505.26

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. เพิ#มพันธ์ บุญทน
จ.ส.อ. วิสูตร์ ศรี กระจ่าง
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC เจริ ญหล้า
จ.ส.อ. พรชัย ยิมB ศรี
จ.ส.อ. กีรติ แน่งน้อย
จ.ส.อ. ธวัชชัย จูถนอม
จ.ส.อ. ศักดา เรื อนก้อน
จ.ส.อ. สฤษดิC ลาพิมพ์
จ.ส.อ. จรรยา สุขเจริ ญ
จ.ส.อ. พงษ์ประชา วงศ์เกย
จ.ส.อ. พลเดช บุรีวนั
จ.ส.อ. วิทูล เขี#ยงถุ่ง
จ.ส.อ. ดาว เพชรดําดี
จ.ส.อ. ราชันย์ ไชยเจริ ญ
จ.ส.อ. พยนต์ สุขจํานงค์
จ.ส.อ. วิรชาติ แววศรี
จ.ส.อ. วีรยุทธ ยอนประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ไพโรจน์ บุริพนั ธ์
จ.ส.อ. จิรเดช โพธิCแจ่ม
จ.ส.อ. เก่งกาจ ไชยวิเศษ
จ.ส.อ. วันเฉลิม บุตรศรี
จ.ส.อ สนธยา ศรี คาํ
จ.ส.อ. สันติ บุญรอดดวง
จ.ส.อ. ดํารงเกียรติ ผิวทอง
จ.ส.ท. สันติ ศรี ชยั
จ.ส.ท. สุภกั ดิC ปั ญญา
จ.ส.ท. อุ่น วงค์สิงห์
จ.ส.ท. วิชยั อินสระ
จ.ส.ท. รณกฤต สุขพระกิจ
จ.ส.ต. สันติ ขะพินิจ
จ.ส.ต. วรเทพ ใจเย็น
จ.ส.ต. ฉัตรชัย ตันศรี นุกลู
จ.ส.ต. นพรัตน์ เพ็ชรักษ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11162-61
001-100-2004-11297-33
001-100-2004-11298-58
001-100-2004-11298-76
001-100-2004-11299-73
001-100-2004-11299-82
001-100-2004-11534-57
001-100-2004-11703-57
001-100-2004-11775-54
001-100-2004-11908-10
001-100-2004-12082-98
001-100-2004-12155-53
001-100-2004-12424-96
001-100-2004-12436-71
001-100-2004-12622-05
001-100-2004-13129-17
001-100-2005-00169-72
001-100-2005-00233-07
001-100-2005-00288-07
001-100-2005-00456-91
001-100-2006-00155-38
001-100-2007-00052-20
001-100-2007-00258-26
001-100-2010-00001-77
001-100-2004-00278-36
001-100-2004-00279-97
001-100-2004-08505-17
001-100-2006-00471-02
001-100-2008-00305-08
001-100-2004-01390-34
001-100-2004-06900-67
001-100-2004-10893-01
001-100-2005-00251-01

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.

จํานวนเงิน
5,365.56
3,131.56
2,344.09
5,089.51
7,838.38
6,357.28
2,628.98
10,759.55
6,033.96
4,865.32
11,360.13
672.05
15,541.61
10,234.32
13,343.76
2,164.58
4,696.53
4,357.22
8,748.22
5,208.08
1,713.40
2,694.50
2,187.60
1,317.26
4,237.04
2,954.01
9,263.85
3,095.75
6,296.13
3,002.86
3,389.20
2,195.50
3,469.40

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.ต. กิติพนธ์ อุปัญญ์
จ.ส.ต. รุ่ งเรื อง ปาระคะ
จ.ส.ต. เชษฐ์กฤษ สุนทรงาม
จ.ส.ต. กฤษฎา เกืBอกูล
ส.อ. วนิช แก้วดอนหัน
ส.อ. นพเก้า พรหมทา
ส.อ. จรัญ จตุรโกศล
ส.อ. วัชรปรี ดา เติบโต
ส.อ. เกียรติศกั ดิC โชติจนั ทึก
ส.อ. ธนัช นาคพันธุ์
ส.อ.พิสิษฐ์ เทียนรุ่ งโรจน์
ส.อ. ปริ ญญา เมนัช
ส.อ. ปกฉัตร แก้ววาตะ
ส.อ. สมเจตต์ พุกแพ่ง
ส.อ. โชคสถาพร โลชา
ส.อ.นพดล นุวตั ิ
ส.อ. วิธวัฒน์ ยอดวงศ์ษา
ส.อ. เทพพิทกั ษ์ อริ ยะวงศ์
ส.อ. เล็ก เพ็งแจ่ม
ส.อ. สรศักดิC ดอนเงิน
ส.อ. นาริ นทร์ จันทร์ทอง
ส.อ. อรรถพล พรานเจริ ญ
ส.อ. เจษฎา บุญแท่น
ส.อ. วีรเดช บุญหว่าน
ส.อ. ชัชพล มิกขุนทด
ส.อ. สิ รภพ มากเจริ ญ
ส.อ. อิทธิพล ภูมิ#งศรี
ส.อ. ฉลองยศ หยงสตาร์
ส.อ. อทิชาติ ยะแสง
ส.อ. ประเกียรติ รัตนะ
ส.อ. กิตติภูมิ แสงปราบภัย
ส.อ. อริ ยะ สาโถน
ส.อ. เอกชัย สื บแก้ว

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00360-73
001-100-2005-00792-72
001-100-2008-00303-40
001-100-2009-00370-78
001-100-2004-00227-52
001-100-2004-05505-29
001-100-2004-06554-80
001-100-2004-11730-99
001-100-2005-00504-08
001-100-2005-00621-02
001-100-2005-00621-11
001-100-2006-00470-87
001-100-2006-00471-84
001-100-2007-00051-78
001-100-2007-00259-05
001-100-2007-00417-45
001-100-2007-00418-51
001-100-2008-00163-13
001-100-2008-00228-28
001-100-2008-00303-59
001-100-2008-00304-01
001-100-2008-00304-47
001-100-2008-00304-65
001-100-2008-00305-17
001-100-2009-00091-63
001-100-2009-00367-87
001-100-2010-00343-96
001-100-2010-00428-81
001-100-2010-00429-51
001-100-2010-00429-79
001-100-2010-00429-88
001-100-2010-00429-97
001-100-2010-00430-02

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.

จํานวนเงิน
5,196.76
3,573.61
1,476.56
2,320.70
6,896.59
17,964.01
2,855.61
14,010.31
2,835.14
1,775.73
2,383.43
3,858.84
1,381.67
5,578.46
1,547.16
901.71
1,799.54
4,012.60
2,905.74
1,806.06
878.57
1,876.69
728.81
563.20
2,111.65
4,402.34
1,968.36
2,239.61
3,671.96
2,740.19
1,317.54
1,567.76
599.34

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. ทรงพล กุลพงษ์
ส.อ. วิรุต ผุดผ่อง
ส.อ. ปุณวัสส์ ดลพัฒน์จิรโชติ
ส.อ. นพปฎล พิทกั ษา
ส.อ. อนุชยั ชูเชิด
ส.อ. สุวชิ ชา อินทพรม
ส.อ. อิทธิพทั ธ์ ธูปทอง
ส.อ. ราเชน สัจจาเฟื# องกิจการ
ส.อ. วรพงศ์ ศรี สมั พันธ์
ส.อ. กิตติกนั ต์ ปทะวานิช
ส.อ. พรพจน์ คงสถิตย์ธรรม
ส.ท. ปิ ยวัฒน์ ที#อุปมา
พล.ต. เทอดศักดิC ดําขํา
พ.อ. ณรงค์ศกั ดิC ปาลสุวรรณ
พ.อ.(พิเศษ) อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร
พ.อ. ปองภพ วิสุทธิธรรม
พ.อ. สรากร โพธิCทอง
พ.อ.(พิเศษ) กุลชาติ เที#ยงแก้ว
พ.อ.(พิเศษ) สมพักตร์ ฮามคําฮัก
พ.อ. พนม ธรรมโกวิท
พ.อ. ธนชัย นิลกลัด
พ.อ. อธิษฐ์ โอวาทกา
พ.อ. นิธินนั ท์ จันทร์อุไร
พ.อ. พิทยา นงค์ภา
พ.อ.หญิง ยศวดี สิ นธุวงศานนท์
พ.ท. นพดล บัณฑิต
พ.ท.เดชชาติ มีศรี
พ.ท. สิ ริชยั พร พูลธันยธรณ์
พ.ท. ดําหริ เพียสี พิชยั
พ.ท.ณรงค์ เทวะสิ ทธิC
พ.ต. ภัคคพล มุตตามระ
พ.ต. ศิวดล ใจยงค์
พ.ต. วิสิทธิC แช่มช้อย

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00218-50
001-100-2011-00218-87
001-100-2011-00219-48
001-100-2011-00523-91
001-100-2012-00152-83
001-100-2012-00331-46
001-100-2012-00429-68
001-100-2012-00631-56
001-100-2012-00658-17
001-100-2013-00729-31
001-100-2012-00669-13
001-100-2015-00418-41
001-100-2004-06097-37
001-100-2004-01472-55
001-100-2004-04211-75
001-100-2004-06224-64
001-100-2004-06634-43
001-100-2004-10307-49
001-100-2004-11114-06
001-100-2004-01519-75
001-100-2004-02724-81
001-100-2004-09362-97
001-100-2004-10918-10
001-100-2004-11442-73
001-100-2004-06967-51
001-100-2004-01870-68
001-100-2004-09961-10
001-100-2004-11636-94
001-100-2004-11959-03
001-100-2004-12946-02
001-100-2004-02704-56
001-100-2004-03961-98
001-100-2004-11897-53

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.

จํานวนเงิน
3,450.20
2,782.66
3,315.88
2,970.24
8,360.43
1,553.58
2,156.87
932.09
663.27
994.31
746.77
236.85
5,274.91
5,011.95
9,473.76
5,668.17
5,968.14
3,606.10
15,315.01
30,844.06
14,520.92
8,496.92
2,512.43
20,612.82
2,500.93
11,254.94
4,952.53
5,153.78
6,520.79
4,304.49
22,848.09
4,302.82
5,709.67

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ร.อ. ปรี ชา ตัBงภูเบศร์
ร.ท. จิรพล สูยะนันทน์
ร.ท. วชิระ พันธุ์คุม้ เก่า
ร.ท. เอนก สุขประเสริ ฐ
ร.ท. สมชาย ดาสิ งห์
ร.ท. ฐิตินนั ท์ แก้วมณี
ร.ท. ประธาน นามวงษา
ร.ท. ภวัตพงศ์ เทวกุล ณ อยุธยา
ร.ต. เนรมิต สุขใจมิตร
ร.ต. กิตติกลุ ประพันธ์ศิริ
ร.ต. มนตรี ศรี ไพโรจน์
ร.ต. นพดล พิมพ์นิล
จ.ส.อ.พิชิตชัย คล้ายคล่องจิตร์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ บุญส่ง
จ.ส.อ. พิริยะ พุฒนวล
จ.ส.อ. วีระ แสวงสุข
จ.ส.อ. เทิดเทียนทอง ถวิลการ
จ.ส.ท. ศักดา เชืBอสมเกียรติ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC ภูอ่าง
จ.ส.อ. สมเกียรติ คูสุวรรณ
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ รัตนพรหม
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC จอมยิมB
จ.ส.อ. จิรายุ ศรี พนา
จ.ส.อ. วิโรจน์ คิวหา
จ.ส.อ. อาคม ใจเติบ
จ.ส.อ. ณัฐพร ศรี ชาํ นาญ
จ.ส.อ.นนท์ทชั อ่อนศรี
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ บัวคลี#
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั เนียมแจ้ง
จ.ส.อ. อภิเชษฐ์ จังพินิจกุล
จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ สวัสดิCถึก
จ.ส.อ. ธงไทย หาญทนงค์
จ.ส.ท. สุรศักดิC จิตสุข

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02286-66
001-100-2004-04760-78
001-100-2004-05286-09
001-100-2004-05591-77
001-100-2004-05780-39
001-100-2004-06270-61
001-100-2010-00235-67
001-100-2014-00742-11
001-100-2004-01815-32
001-100-2004-06932-95
001-100-2004-10276-48
001-100-2004-10505-85
001-100-2004-02261-72
001-100-2004-02704-38
001-100-2004-02970-64
001-100-2004-03998-85
001-100-2004-04548-63
001-100-2004-05287-24
001-100-2004-05333-19
001-100-2004-06006-66
001-100-2004-07033-98
001-100-2004-07630-08
001-100-2004-08330-24
001-100-2004-08869-38
001-100-2004-09892-62
001-100-2004-10867-66
001-100-2005-00161-30
001-100-2005-00457-70
001-100-2007-00258-17
001-100-2007-00258-35
001-100-2007-00260-01
001-100-2009-00069-26
001-100-2011-00248-39

ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.

จํานวนเงิน
6,144.52
1,086.09
3,211.52
2,466.51
1,876.21
4,218.76
1,282.93
277.70
8,891.03
8,278.39
3,571.92
9,395.71
2,655.05
8,577.54
6,124.57
13,485.88
3,997.30
4,495.85
4,114.40
9,519.91
3,721.24
3,985.76
9,775.26
4,968.06
9,349.34
8,067.10
500.94
3,120.85
5,224.48
6,395.39
5,975.33
1,257.81
1,449.99

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
จ.ส.ท. ภานุวฒั น์ หลาบเจริ ญ
จ.ส.ต.หญิงรมิดา สุพรม
ส.อ. อนุภาพ อิศรานนท์
ส.อ. พงษ์ศกั ดิC นันไชย
ส.อ.หญิง วิไลวรรณ สุขวงศ์
ร.ต. พชร พงษ์ทวี
จ.ส.อ. สุวฒั น์ เสมจิตร์
จ.ส.อ. ขวัญชัย ปลิงกระโทก
จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี
จ.ส.อ. จักรกฤษ คมขํา
จ.ส.อ. ทองหล่อ ชัยสิ ริโชคกุล
จ.ส.อ. อมเรศ นรากุล
จ.ส.อ. ปวรุ ตม์ เหล่าเกตุกรรณ์
จ.ส.อ. ปกรณ์ บุญเกิด
จ.ส.อ. วราพงษ์ คําละมูล
จ.ส.อ.ณัฐวัฒน์ ชวนชม
จ.ส.อ. ชัยพร หลวงพล
จ.ส.อ. ธเนศพล โอฐกรรม
จ.ส.อ. นิพนธ์ แสนสกุล
จ.ส.อ. สาธิต บุญท้วม
จ.ส.อ.ณพัฒฏ์ปกรณ์ หงษ์สกุล
จ.ส.อ. สุนทร ราษฏร์ภูธร
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บํารุ งสุข
จ.ส.อ.หญิง ณัฐภร บรรจง
จ.ส.อ. สุธน ลําดับศรี
จ.ส.ต. อนันต์ชนก ศรี บุญญะ
จ.ส.อ.ธนิต นาคกรด
พ.ต. เกรี ยงไกร คมขํา
ร.อ. พรโรจน์ ตัณฑพงษ์
ร.อ. ชัยนันท์ เพิ#มพูล
ร.อ. รัตนศักดิC นาคขันทอง
ร.ท. สัมฤทธิC คชโอสถ
ร.ท. ธวัช เจี#ยประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00524-61
001-100-2008-00316-13
001-100-2007-00418-79
001-100-2010-00444-09
001-100-2010-00236-00
001-100-2004-05426-36
001-100-2004-00276-96
001-100-2004-00444-17
001-100-2004-00731-90
001-100-2004-00977-47
001-100-2004-02081-21
001-100-2004-03146-08
001-100-2004-04140-78
001-100-2004-05444-85
001-100-2004-06259-75
001-100-2004-07314-89
001-100-2004-07533-39
001-100-2004-07715-48
001-100-2004-09135-60
001-100-2004-09547-98
001-100-2004-09983-76
001-100-2004-10878-35
001-100-2004-11853-68
001-100-2004-05081-46
001-100-2004-02018-54
001-100-2008-00100-90
001-100-2004-05226-50
001-100-2004-03935-62
001-100-2004-01332-25
001-100-2004-10728-06
001-100-2004-13010-81
001-100-2004-00831-79
001-100-2004-01098-84

ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,634.91
998.07
2,395.38
3,089.47
1,634.89
8,344.01
2,476.75
8,554.47
2,854.38
5,403.33
2,489.70
2,022.53
6,379.89
5,798.34
4,094.58
6,408.76
7,121.46
11,116.56
6,684.30
7,822.61
2,896.60
5,365.15
3,044.40
4,065.56
8,832.89
709.39
38,583.15
6,677.14
3,777.52
1,475.23
10,123.25
2,106.63
2,348.18

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.ท. สุภสั บุญเรื อน
ร.ต. สมคิด ยืน# กระโทก
ร.ต. จําเนียร สร้อยสนธิ
ร.ต. ธวัชชัย ศรี สมบูรณ์
ร.ต. ไกรสรวง พุม่ ใจดี
ร.ต. บรรณารักษ์ รัตนเลขา
ร.ต. สมนึก ผอบพลอย
ร.ต. ประสาร สระสรวย
ร.ต. ศักดิCชาย ชมภูคาํ
ร.ต. ชัยวัฒน์ ชูศิลป์
ร.ต.ธนพนธ์ ธนวัฒน์ปัญญา
ร.ต. นฤดล นนสุวรรณ์
จ.ส.อ. สุจิน เชืBอแก้ว
ร.ต. สถิตย์ เอี#ยมสะอาด
ร.ต.ภิญโญ สุขเจริ ญ
ร.ต. ไพบูรณ์ อรรคทิมากูล
จ.ส.อ. กริ น ลํBาเลิศ
จ.ส.อ. สามารถ ตรี เพ็ชร์
จ.ส.อ. บัวชุม อินทร์งาม
จ.ส.อ. ชาญชัย สอพิมาย
จ.ส.อ. มนู เนืBอเกลีBยง
จ.ส.อ. วินยั โพธิบุตร
จ.ส.อ. สถิตย์ พิมพ์สอน
จ.ส.อ. พฤฒพงศ์ สิ งห์โตทอง
จ.ส.อ. เชิด หาญลําใย
จ.ส.อ. พีรพงษ์ ตรงยง
จ.ส.อ. เรวัต จันทร์อุดม
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ขันแก้ว
จ.ส.อ. อํานาจ สิ งห์โตทอง
จ.ส.อ.พันธ์ ต่างท้วม
จ.ส.อ. จํารอง กลัน# เจริ ญ
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ พลายศิลป์
จ.ส.อ.ดุษฎี แทนเดช

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12064-76
001-100-2004-00523-82
001-100-2004-06045-92
001-100-2004-06384-38
001-100-2004-07282-81
001-100-2004-09418-28
001-100-2004-09433-03
001-100-2004-10011-90
001-100-2004-10273-01
001-100-2004-10741-96
001-100-2004-11545-80
001-100-2004-12335-22
001-100-2004-12465-99
001-100-2004-12468-36
001-100-2004-12639-12
001-100-2004-12837-85
001-100-2004-00242-91
001-100-2004-00324-12
001-100-2004-00529-39
001-100-2004-00601-50
001-100-2004-00807-10
001-100-2004-00910-08
001-100-2004-01060-36
001-100-2004-01127-72
001-100-2004-01643-31
001-100-2004-01846-45
001-100-2004-01920-79
001-100-2004-01948-28
001-100-2004-01953-77
001-100-2004-01961-90
001-100-2004-01971-80
001-100-2004-01995-59
001-100-2004-02146-81

ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
4,077.89
5,558.36
1,892.82
7,981.85
8,818.20
1,659.97
2,650.23
4,533.42
1,262.38
2,466.95
4,066.05
4,000.18
3,963.90
3,083.97
4,156.43
1,368.23
2,263.73
1,113.27
6,541.31
2,026.44
3,675.07
2,269.45
3,930.42
12,644.50
1,717.77
2,227.12
5,319.29
2,422.77
1,627.78
1,480.82
4,982.06
8,576.93
2,560.82

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิC พวงระหงษ์
จ.ส.อ. มีชยั มัชมี
จ.ส.อ. ประกอบ ปลดเปลืBอง
จ.ส.อ. สุนาวิน แสงสว่าง
จ.ส.อ. นริ นทร์ ศิริมณี
จ.ส.อ. ขจรเดช จันทร์ขจร
จ.ส.อ. จาตุฤทธิC ศิริโรจน์
จ.ส.อ. ธนพัฒน์ หมุนลี
จ.ส.อ. วิโรจน์ โตพฤกษา
จ.ส.อ. ธวัช คงสุข
จ.ส.อ.ปั ญญาพล ม่านทอง
จ.ส.อ. สนาม ประเสริ ฐ
จ.ส.อ.ชาญศึก พาเทียม
จ.ส.อ. จรัญ ตันหลง
จ.ส.อ. ประกฤติ อ่อนน้อม
จ.ส.อ. สําราญ ดวงหม่อง
จ.ส.อ. ชนินทร์ บุญฉวีราษฏร์
จ.ส.อ. อรรถศาสตร์ ปานเจริ ญ
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิC อโณทัย
จ.ส.อ. ทศพร เกิดสาท
จ.ส.อ. ประชารัต ชุติกลุ สุข
จ.ส.อ. ดิลก นํBาดอกไม้
จ.ส.อ. นิธิศ พุม่ กลัน#
จ.ส.อ. นิต เชียงมี
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ เกิดศรี
จ.ส.อ.อนุพงษ์ พุกพันธุ์
จ.ส.อ. ประยงค์ อินเทวา
จ.ส.อ. สมพร กุลวัตร
จ.ส.อ. ทรงศักดิC ซัมภารี ย ์
จ.ส.อ. ทศพร ค่าไทยสง
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิC ยังวัฒนา
จ.ส.อ.เฉลิมศักดิC พึ#งศรี เพ็ง
จ.ส.อ. สมเกียรติ เกตุลา

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02366-38
001-100-2004-02783-79
001-100-2004-02802-95
001-100-2004-02967-82
001-100-2004-02990-62
001-100-2004-03375-39
001-100-2004-03382-00
001-100-2004-03393-88
001-100-2004-03401-71
001-100-2004-03488-72
001-100-2004-03548-73
001-100-2004-03625-08
001-100-2004-03688-03
001-100-2004-03859-98
001-100-2004-03917-77
001-100-2004-04286-19
001-100-2004-04347-53
001-100-2004-04357-34
001-100-2004-04435-75
001-100-2004-04481-54
001-100-2004-04866-13
001-100-2004-05126-17
001-100-2004-05128-20
001-100-2004-05219-52
001-100-2004-05222-89
001-100-2004-05317-00
001-100-2004-05374-58
001-100-2004-05436-17
001-100-2004-05562-13
001-100-2004-05653-18
001-100-2004-05681-20
001-100-2004-05693-23
001-100-2004-05781-27

ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,359.67
3,823.97
790.90
3,888.45
1,623.93
2,073.12
1,162.13
5,290.13
5,154.69
2,005.88
3,013.07
2,612.81
2,683.85
2,844.41
1,852.85
4,082.58
3,210.40
6,517.55
5,217.00
3,117.66
4,442.37
2,747.51
1,538.52
2,216.52
3,064.20
957.35
1,678.78
1,341.49
6,623.89
2,621.82
2,543.53
1,361.68
8,590.14

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภุชงค์ บูรณะ
จ.ส.อ. ชาญชัย แย้มทิพย์
จ.ส.อ. เฉลิมชัย แย้มแตงอ่อน
จ.ส.อ.คัมภีร์ อุตสาหะ
จ.ส.อ. ชาตรี วิริยะบัณฑิต
จ.ส.อ. เชน แผ่ผล
จ.ส.อ. ทรงศักดิC ทิมาศาสตร์
จ.ส.อ.ธวัชชัย ดวงพุฒ
จ.ส.อ. ประพันธ์ ศรี อ๋ ู
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC อุบลธรรม
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ธรรมโชติ
จ.ส.อ. นิเวศน์ พรานบุญ
จ.ส.อ. คําพูน สุขสมบูรณ์
จ.ส.อ. ชริ นทร์ รัตนหิ รัญ
จ.ส.อ. บํารุ ง สมตัว
จ.ส.อ. พงษ์ประวัติ วงษ์ครุ ฑ
จ.ส.อ. ฐิติศกั ดิC สิ งหจูฑะ
จ.ส.อ. กฤษณศักดิC สุขเสริ มศาล
จ.ส.อ. วีระชัย พินิจ
จ.ส.อ. วีระ สังข์แก้ว
จ.ส.อ. จําเนียร สุกรแก้ว
จ.ส.อ. อานนท์ สิ ทธิแสง
จ.ส.อ. สุธี เที#ยงตรง
จ.ส.อ. สมเกียรติ ดวงจันทร์
จ.ส.อ. พุธ ปะทะโก
จ.ส.อ.วิโรจน์ ตุลยาธาร
จ.ส.อ. เพ็ชร กามินี
จ.ส.อ.พิศิฏฐ์ แก้วจันทร์แดง
จ.ส.อ. นิรันดร์ ชาวดง
จ.ส.อ. ศิลา แสงทองคํา
จ.ส.อ. สมนึก เจียมจํารัส
จ.ส.อ.ธนกฤต วงศาโรจน์
จ.ส.อ. อมรศักดิC มนปราณี ต

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05861-26
001-100-2004-05948-15
001-100-2004-06045-65
001-100-2004-06045-83
001-100-2004-06046-44
001-100-2004-06046-71
001-100-2004-06047-23
001-100-2004-06047-41
001-100-2004-06047-96
001-100-2004-06048-02
001-100-2004-06048-48
001-100-2004-06412-38
001-100-2004-06480-73
001-100-2004-06698-36
001-100-2004-06820-77
001-100-2004-06893-99
001-100-2004-07006-29
001-100-2004-07015-03
001-100-2004-07214-46
001-100-2004-07338-58
001-100-2004-07462-50
001-100-2004-07984-20
001-100-2004-08008-59
001-100-2004-08249-65
001-100-2004-08281-83
001-100-2004-08509-24
001-100-2004-08614-34
001-100-2004-08752-15
001-100-2004-08986-32
001-100-2004-09129-23
001-100-2004-09129-41
001-100-2004-09131-17
001-100-2004-09180-51

ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,390.74
1,700.53
2,088.03
1,313.64
2,131.67
5,235.09
1,752.83
2,014.45
1,870.40
7,420.69
6,604.04
5,252.20
4,133.91
1,921.33
1,784.34
1,982.70
9,914.65
4,416.96
6,545.45
950.18
1,664.10
1,970.33
2,391.09
1,722.52
1,981.70
1,766.87
3,807.69
922.64
1,191.26
809.38
3,032.93
2,646.32
1,596.09

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. ชัยวัฒน์ แดงอรุ ณ
จ.ส.อ. กฤษณ เจิมพวงผล
จ.ส.อ.พิสิทธิC ทองสุกใส
จ.ส.อ. กนกศักดิC เจิมพวงผล
จ.ส.อ. อุทยั นนทารักษ์
จ.ส.อ. สถาพร เชื#อมชิต
จ.ส.อ. สมสิ ทธิC อ้อมนนท์
จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์ กลับชัง
จ.ส.อ. อิสระ วรรณพฤกษ์
จ.ส.อ. วัฒนา เรื อนรื# น
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ กุลธนะปรี ดาภรณ์
จ.ส.อ. อนุชา ผ่องลาภ
จ.ส.อ. วราวุธ แช่มช้อย
จ.ส.อ. นพดล ด้วงมหาชัย
จ.ส.อ. โสภณ ฤกษ์โยธิน
จ.ส.อ. พนมพร ฮันเย็ก
จ.ส.อ. สมชาย สุขเหมือนดาว
จ.ส.อ. สาธิต คล้ายทอง
จ.ส.อ. ประจวบ สุขานันท์
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC เดชโฉม
จ.ส.อ. ประพัฒน์ ศิริวรรณ
จ.ส.อ. ร่ วม สนิทบุญ
จ.ส.อ. วิชิต ทนุกิจ
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิC สิ ทธิขวา
จ.ส.อ. สุชาติ แก้วพิมพา
จ.ส.อ. เผด็จ พิมพาหุ
จ.ส.อ. สัจจา แก้วก่า
จ.ส.อ. ประจักษ์ โตใหญ่
จ.ส.อ. ประภาท ถนอมเงิน
จ.ส.อ. ศิริชยั ฮวบขํา
จ.ส.อ. ณรงค์ สายทอง
จ.ส.อ. ชํานาญ พยัคฆ์พนั ธุ์
จ.ส.อ. นพดล สวัสดีดวง

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09195-00
001-100-2004-09291-54
001-100-2004-09406-61
001-100-2004-09508-17
001-100-2004-09606-38
001-100-2004-09658-46
001-100-2004-09712-63
001-100-2004-09868-21
001-100-2004-09886-43
001-100-2004-10018-62
001-100-2004-10069-28
001-100-2004-10245-17
001-100-2004-10247-48
001-100-2004-10262-69
001-100-2004-10440-43
001-100-2004-10467-59
001-100-2004-10580-91
001-100-2004-10873-76
001-100-2004-11021-07
001-100-2004-11081-38
001-100-2004-11152-71
001-100-2004-11353-09
001-100-2004-11590-26
001-100-2004-11594-88
001-100-2004-11955-05
001-100-2004-12085-17
001-100-2004-12165-98
001-100-2004-12186-75
001-100-2004-12276-64
001-100-2004-12328-33
001-100-2004-12376-16
001-100-2004-12432-91
001-100-2004-12653-09

ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,259.47
2,861.56
5,286.38
4,870.51
2,928.39
4,311.80
2,037.95
2,447.54
4,996.96
1,763.53
6,850.98
5,073.17
8,520.73
3,041.77
6,688.86
3,279.42
1,077.09
1,441.83
1,309.48
2,712.41
5,277.49
3,754.54
2,360.12
803.60
4,419.03
4,325.20
1,960.99
1,695.16
4,111.46
5,770.45
7,870.37
885.30
7,494.93

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. สมพร เดชมา
จ.ส.อ. พิเศษ อุปรี ย ์
จ.ส.อ. ณัชภง สวัสดิกลุ
จ.ส.อ. เจษฏา ปั ทมาคม
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรี สมบูรณ์
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ ปั นทะยม
จ.ส.อ. วรวุฒิ ทับทิม
จ.ส.อ. ดเรศ สื บสี มา
จ.ส.อ.ศรัณย์ บุญศิริ
จ.ส.อ.สายัณห์ ชัยรู ป
จ.ส.อ. ฉลอง แสงสว่าง
จ.ส.อ.เฉลิมชัย เสนาวงษ์
จ.ส.อ. อภิรัตน์ ชะเอม
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ล้วนแก้ว
จ.ส.อ. ชัยพงษ์ บัวงาม
จ.ส.อ. กิตติโรจน์ คําสุข
จ.ส.อ. ณัฐพล ตินามาส
จ.ส.อ. อดิศร สิ ทธิธูรณ์
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC เทพรอด
จ.ส.อ. วรายุทธ ลาภโชติไพศาล
จ.ส.อ. ปริ ญญา บุญตาแสง
จ.ส.อ. ทองหล่อ แก้วเกิน
จ.ส.อ. สมใจ ทิศพล
จ.ส.อ. ฉัตรชัย สื บอินทร์
จ.ส.อ. จีระยุทธ เฟื# องชื#น
จ.ส.ท. ทวีศกั ดิC ละม่อม
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ไชยนุรักษ์
จ.ส.อ. ฉัตรพิชยั ประสพเนตร
จ.ส.อ. ธงชัย ยืนยง
จ.ส.อ. จักรพันธ์ ศรี ชยั ปั ญหา
จ.ส.อ. ศรายุทธ วิทมาสิ งห์
จ.ส.ท.วัชรา พิมพา
ส.อ. วัชระ บัวสิ งห์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12704-53
001-100-2004-12733-99
001-100-2004-12981-49
001-100-2004-13008-06
001-100-2004-13062-71
001-100-2004-13121-48
001-100-2004-13124-67
001-100-2005-00507-36
001-100-2005-00509-58
001-100-2005-00513-82
001-100-2005-00739-22
001-100-2006-00172-62
001-100-2006-00202-84
001-100-2006-00203-63
001-100-2007-00050-80
001-100-2007-00227-13
001-100-2007-00418-24
001-100-2007-00459-72
001-100-2007-00460-05
001-100-2008-00112-39
001-100-2008-00184-72
001-100-2008-00186-94
001-100-2008-00188-07
001-100-2008-00188-98
001-100-2008-00190-46
001-100-2008-00407-90
001-100-2008-00410-27
001-100-2010-00124-00
001-100-2010-00156-92
001-100-2010-00157-71
001-100-2010-00157-80
001-100-2010-00069-77
001-100-2010-00157-44

ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
3,365.58
2,542.51
1,188.67
3,814.02
5,084.65
1,238.84
1,220.89
1,201.38
1,332.93
2,501.69
864.26
801.55
2,145.84
527.94
1,158.30
707.97
1,282.46
1,198.66
3,473.32
1,704.19
2,238.18
1,733.48
2,417.37
2,093.33
1,339.83
1,645.34
1,646.57
1,576.67
1,239.35
1,798.78
1,004.26
290.33
1,179.90

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ประทีป ราชแก้ว
จ.ส.อ. ยุทธนา สุภากูลย์
จ.ส.ต. ภูวดล สุกิจญาณ
จ.ส.ต. สลักพงษ์ อยูไ่ พร
จ.ส.ต.ภูมิชยั ละออ
ส.อ. ภัทรพงษ์ แผนงาม
จ.ส.ต. ประภาส แพงคํา
จ.ส.ต. นัยวินิต ถาวรจิตร
ส.อ. อภิชาติ ทิมพิทกั ษ์
ส.อ. รณชัย ทองดี
ส.อ. ณัฐพงศ์ อินทรเนตร
ส.อ.โชค ยินดี
ส.อ. ณัฐพล ฝัดสุภาพ
ส.อ. นัทธี ขนิตฐา
ส.อ. ดนุชา ตูจ้ ินดา
ส.อ. วุฒิชยั อนันตคูหา
ส.อ. ปิ ยพล คนเสงี#ยม
ส.อ. สุริยา บัวระภา
ส.อ. ปิ ยวัฒน์ คงแคล้ว
ส.อ. เจนภพ วัณทยา
ส.อ.อนุสรณ์ อินทนิล
ส.อ. กิตติวฒั น์ กลิ#นอบ
ส.อ.ภูมิพฒั น์ ภาคธารี
ส.อ. กฤษฎา ปรางโท้
ส.อ. กฤษฎา สุขอร่ าม
ส.อ. ธนภูมิ เติมยศ
ส.อ. ปฏิวตั ิ ดาทุมมา
ส.อ. เทิดเกียรติ ศรี หาตา
ส.อ. นฤเบศธ์ โพธิCใครศรี
ส.อ. ชาตรี ชิงชัย
ส.อ.ภาสกร ศรี เดช
ส.อ.นคริ นทร์ หัสชู
ส.อ.สิ ทธิชยั ขันธ์เครื อ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00002-28
001-100-2008-00407-45
001-100-2010-00157-62
001-100-2011-00006-35
001-100-2011-00196-33
001-100-2011-00395-85
001-100-2012-00045-15
001-100-2012-00346-22
001-100-2010-00157-53
001-100-2011-00308-94
001-100-2011-00309-19
001-100-2011-00309-82
001-100-2011-00313-61
001-100-2011-00315-65
001-100-2011-00316-80
001-100-2011-00318-57
001-100-2011-00319-27
001-100-2012-00045-51
001-100-2012-00047-46
001-100-2012-00352-69
001-100-2012-00355-24
001-100-2012-00626-16
001-100-2012-00670-82
001-100-2012-00670-91
001-100-2013-00097-31
001-100-2013-00241-74
001-100-2013-00242-71
001-100-2014-00020-65
001-100-2014-00078-39
001-100-2014-00106-39
001-100-2014-00403-11
001-100-2014-00403-84
001-100-2015-00005-43

ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
570.18
1,765.42
1,177.83
895.30
663.34
1,665.59
511.47
906.12
638.74
1,597.76
462.61
582.34
2,841.52
692.73
2,414.75
736.55
1,521.42
613.19
1,724.09
1,864.09
385.22
735.99
558.32
917.60
432.42
1,108.43
704.68
582.90
429.26
927.87
1,112.96
724.02
335.21

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ส.อ. รุ่ งอรุ ณ ไชยหงษ์คาํ
ส.อ.ปิ ยะพันธ์ เรื ององอาจ
ส.อ. สุกฤตย์ ไพเราะ
ส.ท.ขจรศักดิC นพคุณ
ส.ต. วัชระ ชูโชติ
ส.ต. พันเลิศ ไหมเกิด
ส.ต. ณัฐพร อาจปั กษา
ส.ต. เอนก น้อยบัวทิพย์
ส.ต. อรรถพล สมสุข
ส.ต. ศุภฤกษ์ ทองอ่อน
ส.ต. นนท์ภพ เอี#ยมแดง
ส.ต. อภิสิทธิC ยิมB สมบูรณ์
ร.อ. สุดทนง พระสุพรรณ์
ร.อ. วรชัย เกิดสี ทอง
ร.อ. เดชชนะ ปะวะโน
ร.อ. ภาณุพงศ์ สังสนา
ร.ท. จํารู ญ มามัง
ร.อ. อรรฐพล รอยประโคน
ร.ท. จรู ญ สิ นนา
ร.ต. ไกรฤกษ์ ศรี ทว้ ม
ร.ท. ชีวนิ สุวรรณริ ทร์
ร.ต. บุญเรื อง โนชัย
ร.ต. ฤทธิรงค์ สิ งหแสนยาพงษ์
ร.ต. จักรกฤษณ์ นิลคร
ร.ท. วีระพงษ์ ถาวรจันทร์
ร.ต. นิยม สนทองหลาง
ร.ต. สถิต แผงมณี
ร.ต. บพิธ อยูบ่ ุญยืน
ร.ท. เอกพล บาทชารี
ร.ต. ประสิ ทธิC อะมุตะคุ
ร.ต. ชาญณรงค์ โสทอง
ร.ต. ชัยกร คําศิริรักษ์
ร.ต. ทองมวล ธรรมทวี

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00685-10
001-100-2015-00685-65
001-100-2015-00715-14
001-100-2016-00110-16
001-100-2012-00298-79
001-100-2013-00244-57
001-100-2013-00286-84
001-100-2014-00020-10
001-100-2014-00020-74
001-100-2014-00083-60
001-100-2015-00005-34
001-100-2015-00685-83
001-100-2004-00081-87
001-100-2004-06418-03
001-100-2004-09278-55
001-100-2012-00647-84
001-100-2004-04548-45
001-100-2004-07090-82
001-100-2004-08352-17
001-100-2004-01344-73
001-100-2004-01615-47
001-100-2004-01805-42
001-100-2004-02506-47
001-100-2004-04117-34
001-100-2004-05506-71
001-100-2004-05541-45
001-100-2004-06279-00
001-100-2004-07671-65
001-100-2004-08058-18
001-100-2004-08092-03
001-100-2004-09796-45
001-100-2004-12012-13
001-100-2005-00357-91

ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3

จํานวนเงิน
722.38
468.18
724.54
463.87
614.90
677.51
647.08
1,040.72
1,324.67
668.13
1,622.36
722.38
8,754.95
10,438.00
4,134.57
6,072.95
5,530.37
8,329.16
2,369.03
4,993.30
31,428.92
5,022.11
6,114.93
6,302.43
6,820.48
7,313.72
3,353.65
3,787.59
1,614.69
6,677.65
8,173.80
4,300.03
3,627.69

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. สาโรจณ์ ภูผาศรี
ร.ต. วินยั ขุนเจริ ญ
ร.ต. เอกชัย บทนอก
จ.ส.อ. กมล เกตุวตั ร
จ.ส.อ. สมาส มาศเลิง
จ.ส.อ. กันย์ดนย์ เจาะดี
จ.ส.อ. สรสิ ทธิC วรมากุล
จ.ส.อ. วิฑูร มิตรกรณ์
จ.ส.อ. วัฒนพงศ์ ซงดอน
จ.ส.อ. ภานุพงศ์ แตงพันธ์
จ.ส.อ. กิติศกั ดิC มงคลธง
จ.ส.อ. สําเริ ง กลัน# เกลีBยง
จ.ส.อ. ประกิจ แสนจะบก
จ.ส.อ. ชูศกั ดิC ปุวเิ ส
จ.ส.อ. สมพงษ์ แวงมัง#
จ.ส.อ. บุญธรรม กลีบกลาง
จ.ส.อ. โชคชัย ขําหิ นตัBง
ร.ต. บรรจง สอนสมนึก
จ.ส.อ. พงษ์สวัสดิC อํามะพะ
จ.ส.อ. ศาศวัต อาศรัยป่ า
จ.ส.อ. สมพงษ์ รัตนะโกสิ น
จ.ส.อ. จรัล งามขํา
จ.ส.อ. สิ รวิชญ์ อุ่นใจ
จ.ส.อ. ชโนทัย มิตรขุนทด
จ.ส.ต. สมชาย เกาะม่วงหมู่
จ.ส.อ.สุทธิพงษ์ เดชบุปผา
จ.ส.อ. อธิป งากิ#ง
จ.ส.อ. สานิตย์ ชาติวเิ ศษ
จ.ส.อ. รักชาติ มุขไชยา
จ.ส.อ. นพเนตร ประดาสุข
จ.ส.ท. ธีรวุฒิ พิมพา
จ.ส.ท. สุรศักดิC กล่อมไธสง
จ.ส.ท. อธิวฒั น์ พัดสิ งชัBน

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00135-75
001-100-2007-00159-35
001-100-2011-00043-30
001-100-2004-00042-15
001-100-2004-00632-18
001-100-2004-02075-57
001-100-2004-02372-75
001-100-2004-02837-79
001-100-2004-03404-36
001-100-2004-03822-10
001-100-2004-03834-22
001-100-2004-04117-98
001-100-2004-04118-04
001-100-2004-05230-02
001-100-2004-05845-26
001-100-2004-06316-75
001-100-2004-06633-37
001-100-2004-08513-12
001-100-2004-09061-62
001-100-2004-09330-69
001-100-2004-12249-13
001-100-2004-12721-14
001-100-2004-13023-54
001-100-2006-00241-92
001-100-2006-00509-02
001-100-2006-00520-52
001-100-2007-00156-07
001-100-2007-00260-74
001-100-2009-00459-52
001-100-2010-00126-68
001-100-2009-00458-28
001-100-2010-00400-50
001-100-2010-00147-81

ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3

จํานวนเงิน
2,944.61
1,460.21
1,694.85
6,344.80
4,758.48
1,315.50
3,078.39
7,476.52
13,348.80
5,972.35
5,175.75
1,525.59
4,651.73
3,869.47
7,954.59
3,660.52
2,797.52
11,004.78
4,293.32
9,893.21
12,412.77
8,655.63
4,718.48
1,102.64
2,276.32
2,048.96
2,529.19
2,012.84
3,420.85
2,810.99
3,128.51
2,481.16
1,770.50

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.ท. สราวุธ จิตไธสง
จ.ส.ต. นฤดล ก้อนเงิน
ส.ต. เจษฎากร ทิมกลางดอน
จ.ส.ต. พัชรพงษ์ หอขุนทด
จ.ส.ต. สุริยา หงศาลา
ส.อ. สุรศักดิC เมืองนอก
ส.อ. สุธีร์ หวังประสพกลาง
ส.อ. เดชกฤชกร จันทะวงษ์
จ.ส.ต. เอกชัย เพียพล
ส.อ. อภิชาติ จารุ จิตร
ส.อ. จตุภูมิ ภิรมย์กิจ
จ.ส.ต. อภิวฒั น์ ศรี แก้ว
ส.อ.อลิพงษ์ ป้ านภูมิ
ส.อ. พันธ์พงศ์ ทาทอง
ส.อ. อนุพล วงศ์อุทุมพร
จ.ส.ต. ชลธี บุญกิตติC
ส.อ. คมสันต์ แสงสุระ
ส.อ. วิรัช ภูมิชะนะจิตร
ส.อ. ศักดิCดา ขวัญทอง
ส.อ. อิสรภาพ แตงอยู่
ส.อ. พงษ์วฒ
ุ ิ ไร่ ดี
ส.ท. อัศวิน รัตนกําเนิด
ส.ท. จรัล กลีบกลาง
ส.ท. ณัฐวุฒิ มีชยั
ส.ท. ณภัทร เพียซ้าย
ส.ท. สุริเยศ กําเนิดสิ งห์
ส.อ. ชัชพงศ์ คงยิง#
ส.อ. ธีระพงศ์ พรขุนทด
ร.อ. เกียรติภูมิ พุทธโฆษ์
ร.ท. สาคร ปรี เปรม
ร.ท. ศิริชยั ฉลอม
ร.ท. จรัญรพัฒน์ ไชยวังผา
ร.ต. เกียรติศกั ดิC อุตะมา

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00250-32
001-100-2011-00250-50
001-100-2013-00060-08
001-100-2013-00062-84
001-100-2006-00369-84
001-100-2012-00308-84
001-100-2012-00315-19
001-100-2013-00061-14
001-100-2013-00063-45
001-100-2013-00064-42
001-100-2013-00066-19
001-100-2013-00341-17
001-100-2013-00351-70
001-100-2013-00527-24
001-100-2013-00527-33
001-100-2013-00698-58
001-100-2013-00698-94
001-100-2014-00104-53
001-100-2014-00105-23
001-100-2013-00526-90
001-100-2014-00227-68
001-100-2014-00369-29
001-100-2014-00369-74
001-100-2014-00376-27
001-100-2015-00030-90
001-100-2015-00494-18
001-100-2016-00036-46
001-100-2015-00026-75
001-100-2012-00151-68
001-100-2004-00412-70
001-100-2004-03127-98
001-100-2004-07641-31
001-100-2004-11352-57

ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.3 พัน.3
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7

จํานวนเงิน
1,621.81
1,106.67
1,181.49
1,151.84
1,026.00
889.68
1,525.35
1,519.85
1,181.49
731.02
1,630.26
1,064.38
897.45
1,172.24
1,497.30
1,013.22
748.81
917.66
791.32
1,736.10
517.06
638.36
1,369.34
2,197.92
945.67
472.57
356.90
1,084.66
966.46
4,040.27
3,272.55
5,622.55
2,281.93

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ร.ต. นิยม บุญณะ
ร.ต. สนอง ราชคม
ร.ต. นิโรจน์ วันดู
ร.ต. สุรชาติ ศุภศรี สกุล
ร.ต. สุรศักดิC ยะพรม
ร.ต. เกษม ทวีคุณ
ร.ต. วินยั บุญเรื อง
ร.ต. นพดล กอคํา
ร.ต. ดนัย ใจมะสิ ทธิC
ร.ต. เบญจพล นํBาสา
ร.ต. พีรเดช ปรางค์สุวรรณ
ร.ต. ประสงค์ อิ#นแก้ว
ร.ต. ชัยพร จันทร์เจริ ญศรี
ร.ต. วรชัย สุทธินนั ทชัย
จ.ส.อ. มานพ เครื อวัลย์
จ.ส.อ. ปริ ญญา นามะกุณณา
จ.ส.อ. พิชาติ เมืองมูล
จ.ส.อ. ภูมินทร์ ร่ มโพธิC
จ.ส.อ. สันติ สิ ทธิ
จ.ส.อ. ศักดิCเวศน์ ตาทิตย์
จ.ส.อ. สาคร สี ชมภู
จ.ส.อ. ไกรวุฒิ กันทะไชย
จ.ส.อ. อุทยั ตาคํา
จ.ส.อ. มณฑล หัดถัง
จ.ส.อ. ธัน โสดชัยชิด
จ.ส.อ. สุบิน ชื#นดี
จ.ส.อ. สุนิรันด์ เรื อนสอน
จ.ส.อ. สมชาย ใจบุญ
จ.ส.อ. ณัฎฐนันท์ ฉิ มไพบูลย์
จ.ส.อ.พร ณรงค์ ต่วนชะเอม
จ.ส.อ. วีรชาติ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. สนิท กองแก้ว
จ.ส.อ. สมพร มีซอง

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01308-75
001-100-2004-04887-09
001-100-2004-05659-01
001-100-2004-06206-60
001-100-2004-06650-89
001-100-2004-06818-92
001-100-2004-06940-90
001-100-2004-08303-00
001-100-2004-10395-00
001-100-2004-11254-36
001-100-2004-11349-66
001-100-2004-11966-29
001-100-2005-00361-07
001-100-2009-00030-80
001-100-2004-00493-06
001-100-2004-01084-32
001-100-2004-01401-46
001-100-2004-01942-99
001-100-2004-02361-15
001-100-2004-02474-58
001-100-2004-02519-92
001-100-2004-03054-06
001-100-2004-03542-26
001-100-2004-03649-68
001-100-2004-03861-19
001-100-2004-04781-91
001-100-2004-04906-25
001-100-2004-05253-47
001-100-2004-05365-29
001-100-2004-05611-72
001-100-2004-05681-02
001-100-2004-06864-71
001-100-2004-07419-72

ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7

จํานวนเงิน
2,891.29
4,831.02
1,845.34
6,816.58
13,114.12
2,193.38
3,437.15
2,122.44
2,719.00
855.45
6,358.59
4,309.12
1,792.57
1,828.43
1,973.97
5,020.11
5,081.73
1,239.29
3,848.41
3,028.54
2,029.87
1,960.08
5,562.73
3,002.64
2,170.31
7,179.27
7,638.34
1,224.83
2,414.09
3,353.83
1,375.55
4,034.81
3,663.50

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จักรี แสนคํา
จ.ส.อ. อภิชาติ แสงศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. สามารถ โชคนิมิตร
จ.ส.อ. ชูชาติ ธิยานัน
จ.ส.อ. สงกรานต์ อินทร์จนั ทร์
จ.ส.อ. อํานาจ นิลลิกา
จ.ส.อ. ณรงค์ อุปการคํา
จ.ส.อ. นิยม สมนาม
จ.ส.อ. นพดล พรหมเสน
จ.ส.อ. วัชสรรค์ บุญสื บ
จ.ส.อ. ศิวนันท์ นันทะเสน
จ.ส.อ. วาณิ ช เตชนันท์
จ.ส.อ. นริ นทร์ ลือเลิศ
จ.ส.อ. เศวต บุญถึง
จ.ส.อ.สนิท อุ่นเมือง
จ.ส.อ. ณัฐพล สุทธหลาน
จ.ส.อ. จตุพล ใจเย็น
จ.ส.อ. นพนันต์ จันต๊ะนาเขต
จ.ส.อ. นภดล โปธิ
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร แก้วเทพ
จ.ส.อ. ชาญชัย อินต๊ะเกี_ยง
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC พันธ์บุญ
จ.ส.ท. กฤษณะ ลําน้อย
จ.ส.ท. ทรงพล ทองทัพ
จ.ส.ต. เฉลิมพล สมมะณี
จ.ส.ต. จักรกฤษ กุณจ๋ า
จ.ส.ต. อภิรักษ์ กาศสกุล
ส.อ. พิชาภพ ยะพรม
ส.อ. อนันต์ แก้วเกล้า
ส.อ. เปลวมรกต อุ่นกาศ
ส.อ. นพรัตน์ เก่งการทํา
ส.อ. วุฒิพงษ์ คงแย้ม
ส.อ. เชษฐ์สมุจ แวงมัง#

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07872-02
001-100-2004-08056-50
001-100-2004-08191-85
001-100-2004-09350-58
001-100-2004-10123-45
001-100-2004-11227-30
001-100-2004-11296-72
001-100-2004-11493-11
001-100-2004-11886-39
001-100-2004-12141-74
001-100-2004-12198-14
001-100-2004-12527-85
001-100-2005-00354-45
001-100-2006-00242-26
001-100-2007-00135-11
001-100-2007-00155-82
001-100-2007-00407-55
001-100-2008-00118-77
001-100-2009-00151-91
001-100-2009-00328-24
001-100-2010-00057-38
001-100-2010-00210-73
001-100-2009-00347-34
001-100-2011-00232-74
001-100-2007-00123-54
001-100-2009-00347-43
001-100-2012-00188-00
001-100-2012-00317-22
001-100-2012-00318-83
001-100-2013-00088-11
001-100-2013-00088-39
001-100-2013-00329-97
001-100-2013-00362-67

ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7

จํานวนเงิน
2,974.13
2,333.55
2,050.05
5,942.44
1,898.22
8,347.02
6,548.14
4,668.29
4,539.19
2,870.41
2,078.00
4,962.92
3,531.61
2,333.44
1,156.23
1,394.05
365.76
1,223.64
2,992.15
1,255.57
1,152.25
1,601.39
1,541.93
1,613.85
1,269.52
1,048.02
1,177.83
1,169.43
848.88
1,025.45
977.30
946.15
1,037.21

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ส.อ. ก้องเกียรติ สถิตคุณากูล
ส.อ. ชีวนิ แก้วปิ ก
ส.อ. อภิเชษฐ์ สุภาบุญ
ส.ท. ปรี ชา ปิ กจุมปู
ส.ท. ธีระพัฒน์ ไชยเพ็ชร
พ.ท. นิรุช ขุนทอง
พ.ท. ประเสริ ฐ สุ่มประดิษฐ
พ.ต. สังเวียน พรมวังขวา
พ.ต. พลายแก้ว สี ชมพูนุช
พ.ต. นิพนธ์ วิมุกตายน
ร.อ. ธีรสุวฒั น์ ภู่เกษร
ร.ท. สว่าง ศิลปกิจ
จ.ส.อ. สุเมธ แช่มโชติ
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC ฤาชา
จ.ส.อ.นลธวัช คุณสมบัติ
จ.ส.อ. จรู ญ น้อยหารี
จ.ส.อ. ชัยพันธ์ ตะเภาพงษ์
จ.ส.อ. กรี ฑา มากต่าย
จ.ส.อ.ประภาส เมยทะแค
จ.ส.อ. อภิพงศธร กางแก้ว
จ.ส.ท. ปิ ยะพัฒน์ ผิวผ่อง
จ.ส.ท. ชลทรัพย์ คุม้ สมบัติ
ส.อ. สิ ทธิพร พยุงหอม
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สาดอนแพง
จ.ส.อ. จักรพงษ์ สี ใส
ร.อ. อมรเดช พรหมเรนทร์
ร.อ. กฤตนัน พลรงค์
ร.ท. สุข เที#ยงธรรม
ร.ท. สมหมาย จันทรสุคนธ์
ร.ต. กิตติพงษ์ อรุ ณเวชกุล
ร.ต. สมเกียรติ นิเวศ
ร.ท. จันที สายโส
ร.ต. ถาวร มะลิซอ้ น

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00085-55
001-100-2014-00436-28
001-100-2014-00442-01
001-100-2015-00077-13
001-100-2015-00490-56
001-100-2004-02356-75
001-100-2004-10496-40
001-100-2004-04232-07
001-100-2004-08228-15
001-100-2004-09929-92
001-100-2004-06248-79
001-100-2004-04319-78
001-100-2004-01327-21
001-100-2004-02532-46
001-100-2004-02965-06
001-100-2004-07788-33
001-100-2004-09905-23
001-100-2004-11425-76
001-100-2004-12971-31
001-100-2006-00365-22
001-100-2004-04267-90
001-100-2004-05620-74
001-100-2006-00465-47
001-100-2004-02879-51
001-100-2004-12559-31
001-100-2004-00394-15
001-100-2011-00193-14
001-100-2004-03313-95
001-100-2004-11631-99
001-100-2004-00061-43
001-100-2004-02568-90
001-100-2004-02648-44
001-100-2004-03319-33

ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.พัน.17 พล.ร.7
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.สร.2
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
1,292.37
629.07
649.24
509.57
409.78
7,401.43
2,360.38
20,592.37
2,793.25
7,303.20
9,380.37
7,098.37
3,138.05
11,283.60
9,644.50
12,533.40
3,367.81
8,465.43
9,251.28
3,692.12
3,108.91
6,961.67
1,253.92
9,283.57
153,457.32
11,460.67
3,876.75
10,153.30
3,547.94
9,890.32
18,877.81
15,811.25
4,461.26

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ร.ต. บุญส่ง แสงหิ รัญ
ร.ต.วันชัย โพธิCไพจิตร
ร.ต. บรรจง เทศสาย
ร.ต. สวัสดิC ตรี วเิ ชียร
ร.ท. สมบัติ เท่าตัน
ร.ต. ชนุดม สิ นธุรัตน์
ร.ต ณรงค์ศกั ดิC จันทร์ภิบาล
จ.ส.อ. ประภาษ แก้วชะอุ่ม
ร.ต. สมพงษ์ ประสิ ทธิCพิชิต
ร.ต. ณรงค์ พานิจจะ
ร.ต. อร่ าม เจริ ญขํา
ร.ท. สําฤทธิC โยวะผุย
ร.ต. วสันต์ เจือแก้ว
ร.ต. อุทยั ทองวิเศษ
ร.ท. ดํารง นามวงศ์ที
ร.ต. วรเชษฐ์ มิฆเนตร
ร.ท. สมัคร ปิ ยะนุช
ร.ต. สันติธรรม เปรมสําราญ
ร.ต. สถิตย์ ถายาสี
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC แก้ววิเชียร
จ.ส.อ. วสันต์ เทศเภา
จ.ส.อ. นราวิชญ์ โพธิCธรรม
จ.ส.อ.บัญชา กําจาย
จ.ส.อ. ยงยศ ชูผอบ
จ.ส.อ. วิเชียร วงษ์สีดา
จ.ส.อ. วิบูลย์ ชูรัตน์
จ.ส.อ. พงษ์พร ศรี ธรรมมา
จ.ส.อ. สมชาย แก้วสุกใส
จ.ส.อ. สุพจน์ ดีนิคม
จ.ส.อ. สุพรรณ์ บุตรสาร
จ.ส.อ. สุภาพ อดทน
จ.ส.อ. สุรศักดิC โกยทรัพย์
จ.ส.อ. เสริ ม ไพดีพะเนาว์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03361-23
001-100-2004-03712-23
001-100-2004-04415-86
001-100-2004-04544-10
001-100-2004-04845-72
001-100-2004-06650-25
001-100-2004-06755-36
001-100-2004-06888-95
001-100-2004-07182-57
001-100-2004-07276-99
001-100-2004-07971-66
001-100-2004-08480-80
001-100-2004-09456-48
001-100-2004-09976-41
001-100-2004-10953-57
001-100-2004-12046-09
001-100-2004-12047-15
001-100-2004-12191-88
001-100-2004-12195-31
001-100-2004-00733-12
001-100-2004-00799-36
001-100-2004-00864-86
001-100-2004-01787-69
001-100-2004-02006-79
001-100-2004-02220-97
001-100-2004-02233-15
001-100-2004-02316-06
001-100-2004-03212-46
001-100-2004-03314-10
001-100-2004-03314-29
001-100-2004-03314-38
001-100-2004-03314-47
001-100-2004-03314-65

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
1,236.89
2,910.46
8,589.14
12,497.27
8,727.85
5,523.16
6,138.44
3,113.67
22,196.75
24,806.32
17,840.77
4,782.59
5,718.66
4,631.87
5,432.07
11,928.13
6,517.25
3,130.82
1,707.13
7,452.36
8,426.31
6,136.91
4,510.47
2,875.45
5,738.20
4,808.40
3,899.49
12,063.67
5,473.34
5,184.44
7,232.08
6,781.20
8,689.08

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. อนุศกั ดิC ยศไกร
ร.ต. ไพรทูล อินต๊ะ
จ.ส.อ. ณฐกร ศรี เดช
จ.ส.อ. คําดี โคตมิตร
จ.ส.อ. สุรพล ชัยมงคล
จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ เฝื อชัย
จ.ส.อ. เฉลิมชัย โกมารกุล ณ นคร
จ.ส.อ. สุประวีณ์ บุญธิคาํ
จ.ส.อ. สายัณ ทรงมล
จ.ส.อ. วินยั คุม้ ชาติ
จ.ส.อ. อาทิตย์ ชนะอุดม
จ.ส.อ. ประชา ทรงศรี
จ.ส.อ.ชราวุฒิ โกมลรัตน์
จ.ส.อ. พิษณุ กุลทัศน์
จ.ส.อ. บุญลักษณ์ ธีระโพธิC
จ.ส.อ. สนม ออมสิ น
จ.ส.อ. มนตรี ธูปแจ่ม
จ.ส.อ. ปิ ยะ ปราบพาล
จ.ส.อ. บันดูล ทองเทพ
จ.ส.อ. สนัน# มิสุนา
จ.ส.อ. วรเชษฐ สี หะวงษ์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สวนแก้ว
จ.ส.อ. สกัด ธงทอง
จ.ส.อ. ฉันท์ หนองขุ่นสาร
จ.ส.อ. คเณชะเดช ดวงจันทร์คาํ
จ.ส.อ.ประสิ ทธิC ยะลาทรัพย์
จ.ส.อ. ธํารงศักดิC ตัBงชัยชนะ
จ.ส.อ. สมชาย อาจสาลี
จ.ส.อ. ยงยุทธ ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ.สําราญ ภูเด่นใส
จ.ส.อ. อิสรชน บุดดา
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ชุมแวงวาปี
จ.ส.อ. อนุชา รอตเสี ยงลํBา

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03314-83
001-100-2004-03333-20
001-100-2004-03337-55
001-100-2004-03679-56
001-100-2004-03757-60
001-100-2004-03820-61
001-100-2004-03856-06
001-100-2004-03970-27
001-100-2004-04333-38
001-100-2004-04674-69
001-100-2004-04760-96
001-100-2004-04864-19
001-100-2004-04908-74
001-100-2004-05015-05
001-100-2004-05147-58
001-100-2004-05361-94
001-100-2004-05491-43
001-100-2004-05615-34
001-100-2004-05682-36
001-100-2004-05987-69
001-100-2004-06018-05
001-100-2004-06196-64
001-100-2004-06215-99
001-100-2004-06420-51
001-100-2004-06527-11
001-100-2004-06830-30
001-100-2004-07030-97
001-100-2004-07107-96
001-100-2004-07112-63
001-100-2004-07169-21
001-100-2004-07216-22
001-100-2004-07338-12
001-100-2004-07430-31

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
5,264.49
9,338.59
4,052.14
8,287.85
2,704.30
4,274.00
4,469.50
6,261.85
6,982.01
10,258.46
3,016.16
1,906.98
7,021.14
5,063.40
6,301.65
6,483.75
12,429.63
10,620.62
1,163.73
21,667.71
4,213.24
11,780.92
4,947.96
6,248.54
2,480.21
9,560.20
31,201.42
1,768.25
1,716.87
8,750.79
3,695.14
9,023.72
2,611.40

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สุวฒั น์ หุน้ ไธสง
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทองเติม
จ.ส.อ. สุชิณ เรื องฤทธิC
จ.ส.อ. ประสาร เฉลยฤกษ์
จ.ส.อ. รุ่ งอรุ ณ บุญประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สุริยา ประผาลา
จ.ส.อ. สุพชั น์ชยั เจริ ญลาภ
จ.ส.อ. กรังษดาล ภาระพงษ์
จ.ส.อ. อัตพล ทาระสา
จ.ส.อ. เดชชัย จันทร์ขาํ
จ.ส.อ. เกียรติ สวนนุ่ม
จ.ส.อ. บุญชู ทองพูล
จ.ส.อ. ธีระพันธุ์ จวนเจริ ญ
จ.ส.อ. สมพงษ์ ประเคน
จ.ส.อ. โสภณ พุกแก้ว
จ.ส.อ. บุรินทร์ ขุมทอง
จ.ส.อ. ไกรสิ งห์ ช่างทอง
จ.ส.อ. จรัญญา สิ งห์เงิน
จ.ส.อ. เจริ ญ ออสพรพันธ์
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ไชยโคตร
จ.ส.อ. ฐิติ ท้าวนอก
จ.ส.อ. ณัฐชัย สุขอารี ย ์
จ.ส.อ. ดุจ แก้วสวัสดิC
จ.ส.อ. เขมวัฒน์ ใจบุญ
จ.ส.อ. ธนู รักสมบัติ
จ.ส.อ. นริ น ดวงสนิท
จ.ส.อ. พนม ภู่ระหงษ์
จ.ส.อ. นิรันดร์ กวดนอก
จ.ส.อ. จําเนียร จิตร์ทยั
จ.ส.อ. สุพฒั น์ เหล่าเขตกิจ
จ.ส.อ. อติเทพ พวงระย้า
จ.ส.อ. ทมทรัพย์ ศรี พนั ลม
จ.ส.อ. อภัย สี องั#

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07444-10
001-100-2004-07601-35
001-100-2004-07723-61
001-100-2004-07892-82
001-100-2004-07989-70
001-100-2004-07989-89
001-100-2004-07990-49
001-100-2004-07990-58
001-100-2004-08098-78
001-100-2004-08772-04
001-100-2004-08863-18
001-100-2004-08877-15
001-100-2004-08977-49
001-100-2004-09038-28
001-100-2004-09396-10
001-100-2004-09981-54
001-100-2004-10050-44
001-100-2004-10050-71
001-100-2004-10050-80
001-100-2004-10050-99
001-100-2004-10051-50
001-100-2004-10051-69
001-100-2004-10051-78
001-100-2004-10051-96
001-100-2004-10155-37
001-100-2004-10444-96
001-100-2004-10465-55
001-100-2004-10547-30
001-100-2004-10641-08
001-100-2004-11069-45
001-100-2004-11117-16
001-100-2004-11198-15
001-100-2004-11315-89

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
4,876.58
13,671.51
4,325.27
9,505.43
1,888.61
4,027.19
2,981.22
5,449.16
15,714.70
1,553.31
13,229.77
5,339.20
1,253.57
11,499.32
3,036.82
3,151.20
4,666.93
4,570.22
2,590.75
3,681.15
2,000.54
4,952.63
7,984.51
2,869.07
4,179.03
5,035.21
11,116.09
3,198.52
1,421.82
4,480.03
4,462.05
5,053.40
8,357.20

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.อ. ปานทอง เพ็ญบุญ
จ.ส.อ.ธนันตชัย พุฒพันธ์
จ.ส.อ. นันทพงษ์ แสงหิ รัญ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทุสาวุธ
จ.ส.อ. สมเดช ศรี วารี
จ.ส.อ. สมพร วงสอน
จ.ส.อ. สิ ทธิพร น้อยนวล
จ.ส.อ. ชวลิต สุนอ้ ยพรม
จ.ส.อ. สันติชยั น้อยเจริ ญ
ร.ต. ปรี ดี คําอยู่
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC ศรี สวัสดิC
จ.ส.อ. โกวิทย์ สุทธิโสม
จ.ส.อ. วิเชียร จอดนอก
จ.ส.อ. นราพงษ์ ฉิ มนอก
จ.ส.อ. ปั ญญา โพธินาง
จ.ส.อ. นิสิต ภู่เจริ ญ
จ.ส.อ. วัชรากรณ์ บุญเปรื# อง
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ศรแก้ว
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ดีเลิศ
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ หวังสระกลาง
จ.ส.อ. อภิชาติ สี หาบุตร
จ.ส.อ. ธานี สุทธสน
จ.ส.อ.ธงชาติ มงคลเคหา
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ลาโม้
จ.ส.อ. ณัฐพล มูลศรี
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิC เทียมสวรรค์
จ.ส.อ. สุรไกร ขําคม
จ.ส.อ. เชาวลิต สุ่มมาตย์
จ.ส.อ. อดิพงษ์ ศรี หาบุตร
จ.ส.อ. ปณิ ธาน คีมพันธ์
จ.ส.อ. ปริ ญญา ชีวาจร
จ.ส.ท. ศุภฤกษ์ ก้อนเครื อ
จ.ส.ท. ประเสริ ฐ เลิศวิลยั

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11990-51
001-100-2004-12044-96
001-100-2004-12045-02
001-100-2004-12045-75
001-100-2004-12046-45
001-100-2004-12046-72
001-100-2004-12047-51
001-100-2004-12402-76
001-100-2004-12814-13
001-100-2004-12915-08
001-100-2004-13016-83
001-100-2006-00273-75
001-100-2006-00282-59
001-100-2006-00286-11
001-100-2006-00287-72
001-100-2007-00237-94
001-100-2007-00239-98
001-100-2007-00246-50
001-100-2007-00247-39
001-100-2007-00252-88
001-100-2007-00253-21
001-100-2007-00257-47
001-100-2007-00257-65
001-100-2007-00411-16
001-100-2007-00411-25
001-100-2007-00440-89
001-100-2008-00230-49
001-100-2009-00380-31
001-100-2009-00380-68
001-100-2011-00042-06
001-100-2011-00042-15
001-100-2008-00230-21
001-100-2011-00041-90

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
5,193.12
6,824.03
4,560.13
17,563.71
1,355.31
23,311.23
2,522.21
623.60
5,127.79
5,002.25
4,807.06
1,002.24
2,246.52
4,099.22
1,082.34
1,471.52
2,274.38
1,994.62
1,099.62
3,290.43
1,571.34
3,479.21
4,050.09
3,377.14
359.27
1,206.31
2,610.24
2,546.25
4,822.14
1,713.94
780.56
4,212.07
1,822.66

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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.ท. ไพศาล พืBนอินทร์
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ มะลาด
จ.ส.ต. ปฏิพฒั น์ สท้อนดี
จ.ส.ต. มนัส ชุมภู
จ.ส.ต. สุรเดช อินเสาร์
จ.ส.ต. ศุภชัย ฤทธิธาดา
จ.ส.ต. เสกสรรค์ วิเศษรัตน์
จ.ส.ต. อนิรุท บุญนาค
จ.ส.ต. วิรุต จําปาวะดี
จ.ส.ต. ภาณุเดช จระคร
ส.อ. มงคลลักษณ์ บุญถาวร
ส.อ. ธนวัต หาญสันเทียะ
ส.อ. ทศพล จันทรามระ
ส.อ. ดนุพล สมไธสง
ส.อ. ศุภชัย วงศ์อยั รา
ส.อ. ชาลี สวนดี
ส.อ. จักรพันธ์ เกีBยวสูงเนิน
ส.อ. รุ่ งโรจน์ เรื องวุฒิเดช
ส.อ. อาทิตย์ธนากร เกิดหลํา
ส.อ. สุริยา วงษ์ไทย
ส.อ. สิ ทธิชยั เสี ยดไธสง
ส.อ. จักรกฤษ ศรชัย
ส.อ. จิรานุวฒั น์ มานุช
ส.อ. สุรเชษฐ์ คํามูล
ส.อ. เกียรติศกั ดิC คํามะลา
ส.ท. สุริยา จันทรา
ส.อ. วันชัย ติโนชัง
ส.อ. ภานุวตั ร นิลเพ็ชร์
ส.อ. เฉลิมฤทธิC ศรี วลิ ยั
ส.อ. บุญเรี ยง ธรรมปั ต
ส.อ. พัฒน์พงษ์ เพ็งแดง
ส.อ. เอกชัย ขุมทอง
ส.อ. อนนท์ เพ็ชรขาว

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00042-79
001-100-2009-00380-40
001-100-2010-00090-53
001-100-2011-00422-24
001-100-2011-00505-06
001-100-2012-00109-50
001-100-2012-00512-30
001-100-2012-00513-73
001-100-2012-00516-65
001-100-2013-00132-75
001-100-2007-00256-86
001-100-2009-00390-76
001-100-2010-00090-99
001-100-2010-00091-23
001-100-2011-00042-42
001-100-2011-00042-51
001-100-2011-00042-60
001-100-2011-00261-92
001-100-2011-00264-48
001-100-2011-00266-60
001-100-2011-00269-34
001-100-2011-00422-33
001-100-2011-00505-79
001-100-2012-00109-69
001-100-2012-00161-67
001-100-2012-00355-88
001-100-2012-00512-76
001-100-2012-00575-53
001-100-2013-00132-20
001-100-2013-00132-48
001-100-2013-00417-46
001-100-2013-00563-13
001-100-2013-00564-10

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
1,233.93
4,694.75
1,106.61
1,987.99
463.54
2,127.91
2,059.45
1,011.58
2,745.88
1,308.42
1,109.08
3,342.08
1,856.84
931.71
1,862.30
907.63
3,300.81
1,174.92
1,299.50
1,307.25
1,395.36
1,448.90
1,093.82
1,223.76
4,184.76
717.96
1,569.30
5,940.98
784.96
1,308.42
3,782.07
1,405.25
417.87

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ส.ต. จักรี กองเงิน
ส.อ. วิพฒั น์ ช่างถม
ส.ต. วีระชัย บุตรจันทร์
ส.อ. คมสัน ศรี ม่วง
ส.อ. บุรินทร์ เอี#ยมสะอาด
ส.อ. นวพล ส่งสุข
ส.อ. ปั ญญา งอยจันทร์ศรี
ส.อ. สิ ทธิโชค ธรรมเกษา
ส.ท. สมเกียรติ พระวิขาํ
ส.ต. ปิ ยะยุทธ ทองเล็ก
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ หล้าวิเศษ
จ.ส.ท.สราวุธ ธนารักษ์อุดมพร
พ.ท. สมชาย จันทร์นอ้ ย
พ.ท. วิโรจน์ มูสิกะเจริ ญ
พ.ท. มานพ มุสิกพันธ์
พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ อินทรอักษร
พ.ต. พรสว่าง ยอดตา
พ.ต.อธิวฒั น์ เวชสาร
พ.ต.คุณาวิชญ์ สุขใส
พ.ต. อุบล เสี ยงหวาน
พ.ต. กฤษณ์ติภณ นราพงศ์
พ.ต. ศักดิCชยั โชติพนั ธ์
ร.อ. มูฮาํ มัด ตาเละ
ร.อ. บุญเลีBยง ขาวผ่อง
ร.อ. ศุภรัตน์ รัตนเพลิงประกาย
ร.ท. วัชริ นทร์ เมืองเจริ ญ
ร.ท. มิตร แปะซิ#ว
ร.ท. สันติ สุจริ ต
ร.ท. กิตติ กลํ#าฉวี
ร.ท. กอบเกียรติ พนมสวรรค์
ร.ท. นพดล ไผ่แก้ว
ร.ท. ตระการ สื อแม(อ.)
ร.ท. สุรศักดิC สุวรรณโณ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00565-62
001-100-2013-00726-85
001-100-2014-00138-67
001-100-2014-00435-12
001-100-2014-00538-10
001-100-2015-00372-91
001-100-2016-00166-86
001-100-2016-00444-76
001-100-2012-00514-98
001-100-2014-00539-80
001-100-2004-05574-70
001-100-2004-11719-67
001-100-2004-07025-84
001-100-2004-09238-31
001-100-2004-12158-09
001-100-2004-07057-94
001-100-2004-00801-45
001-100-2004-01881-55
001-100-2004-02776-35
001-100-2004-09324-40
001-100-2005-00794-21
001-100-2009-00381-65
001-100-2004-01807-55
001-100-2004-02581-44
001-100-2004-10749-38
001-100-2004-00742-32
001-100-2004-00769-48
001-100-2004-02112-22
001-100-2004-03240-67
001-100-2004-03375-57
001-100-2004-03808-32
001-100-2004-06965-84
001-100-2004-07575-02

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.21
มทบ.33
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

จํานวนเงิน
529.15
1,172.43
233.51
425.36
372.24
1,543.90
617.74
442.64
1,103.31
1,508.99
67,335.86
52,337.57
16,955.18
5,459.64
9,871.80
12,290.09
3,298.82
6,327.01
4,246.40
3,232.43
5,701.51
2,430.05
12,798.61
6,748.42
15,679.59
3,604.79
6,890.73
5,193.52
8,152.13
8,633.84
7,356.73
6,577.74
4,843.71

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ร.ท. ปสันนะ ชูสงั กิจ
ร.ท. น้อย แดงแป้ น
ร.ท. กิตติธชั สมัญ
ร.ท. จิรภัทร ร่ วมวงศ์สมบูรณ์
ร.ต. สุพสิ ษฐ์ วงศ์สิงห์
ร.ต. ดํารงศักดิC เกษตรสุนทร
ร.ต. ชัยวัฒน์ สุทธิกลุ
ร.ต.สมชาย พิมพ์อ่อน
ร.ต. อับดลเลาะ ยามา
ร.ต. นาวิน เพชรสุด
ร.ต. สุรพล มีแก้ว
ร.ต. บรรชิต ไวยพันธ์
ร.ต. ณัฐพงษ์ นุ่นจุย้
ร.ต. อําพล แป้ นน้อย
ร.ต. วชิระ พุม่ ศรี
ร.ต. วินยั อินทนะ
ร.ต. มานพ ศิรินนั ท์
จ.ส.อ.สะรี สาและ
จ.ส.อ. อนันต์ สุขแพง
จ.ส.อ. ไพริ นทร์ มณี โชติ
จ.ส.อ. อาซิ ลาเต๊ะ
จ.ส.อ. อนุพงษ์ เทพเภา
จ.ส.อ. โสธร คงทอง
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ นราพงศ์
จ.ส.อ. เกียรติสงคราม พิพิธกุล
จ.ส.อ. ดําริ พรหมเพชร
จ.ส.อ. ณัฏฐ์ แงะสัมฤทธิC
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ สุบรรณภาพ
จ.ส.อ. นิมิตร ดุลย์ชาติ
จ.ส.อ. สมศักดิC ยอดคง
จ.ส.อ. เกษมสันต์ อาแย
จ.ส.อ. อับดุลรอมัน แวหะมะ
จ.ส.อ. ประสาน อาจหาญ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-08042-53
001-100-2004-08989-88
001-100-2004-09778-23
001-100-2004-10904-04
001-100-2004-00315-65
001-100-2004-01027-75
001-100-2004-01127-90
001-100-2004-01519-02
001-100-2004-02466-44
001-100-2004-04213-88
001-100-2004-04364-05
001-100-2004-05484-63
001-100-2004-05828-01
001-100-2004-07453-85
001-100-2004-07489-39
001-100-2004-12410-71
001-100-2006-00331-72
001-100-2004-01132-94
001-100-2004-01189-34
001-100-2004-01646-41
001-100-2004-01772-29
001-100-2004-03123-72
001-100-2004-03373-53
001-100-2004-04096-50
001-100-2004-04384-30
001-100-2004-05104-60
001-100-2004-06290-05
001-100-2004-06320-90
001-100-2004-06782-50
001-100-2004-07065-99
001-100-2004-07895-92
001-100-2004-08045-81
001-100-2004-08298-90

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46

(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)

จํานวนเงิน
7,378.66
11,218.88
4,152.94
14,588.45
4,583.16
13,301.51
8,626.94
4,825.15
4,456.69
3,836.50
8,602.90
8,518.02
7,593.31
6,020.35
9,084.35
7,741.88
2,715.38
7,244.92
5,743.74
11,025.18
3,350.11
10,886.33
5,828.04
3,053.27
11,239.95
3,438.00
13,073.93
5,080.30
12,933.02
19,030.08
3,344.20
3,192.31
1,601.45

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ทินกร กาฬแก้ว
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ คันธชาติกลุ
จ.ส.อ. ดุสิต พรหมณา
จ.ส.อ. เชียร บุสดี
จ.ส.อ. สะโกวิท เดชาภิบาล
จ.ส.อ. วิศิษฐพล ยังจันทร์อินทร์
จ.ส.อ. จักรพล แสงจันทร์
จ.ส.อ. ชาตรี สลีสองสม
จ.ส.อ. กล้าณรงค์ จันคํา
จ.ส.อ. อมรเทพ ชูสุทธิC
จ.ส.อ. วุฒิชยั สมจิโน
จ.ส.อ. มงคลชัย เจียมสันต์
จ.ส.อ. ปั ญญา เขาแก้ว
จ.ส.อ. สาธิต บุญรักษ์
จ.ส.อ. ธเนศ ศรี ชู
จ.ส.อ. สุรศักดิC ทองเนตร
จ.ส.อ. อดุลย์ สําราญ
จ.ส.อ. ฤตธวัช ศิริเสถียร
จ.ส.อ. แวฮาซัน แวเด็ง
จ.ส.อ. สหรัฐ หงษ์มณี
จ.ส.อ. มะสะอาด ชาติรัญ
จ.ส.อ. แวรอฟิ อี เถาะ
จ.ส.อ. มุกตา เจะมะ
จ.ส.อ. วรพจน์ แก้วทองประคํา
จ.ส.อ.หญิง รอสื อน๊ะ อาแว
จ.ส.อ.หญิง ผดุงศรี แก่นแก้ว
จ.ส.ท. จักรกฤช ชูทว้ ม
จ.ส.ต. ศุภกิจ นวกุลกานต์
จ.ส.ต. วันดี ถาวรศรี
จ.ส.ต. นุกรณ์ มะกง
จ.ส.ต.หญิง มาเรี ยม ไชยวิมล
จ.ส.ต.หญิง อุไรภรณ์ เพ็ชรมณี
ส.อ. ชํานาญ บุญรักษ์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-09015-74
001-100-2004-10008-63
001-100-2004-10102-95
001-100-2004-12261-60
001-100-2004-12286-81
001-100-2005-00521-50
001-100-2006-00087-23
001-100-2006-00209-01
001-100-2006-00304-12
001-100-2006-00308-74
001-100-2006-00332-97
001-100-2006-00334-00
001-100-2006-00335-07
001-100-2006-00459-37
001-100-2007-00019-05
001-100-2007-00288-96
001-100-2007-00426-10
001-100-2008-00019-22
001-100-2008-00059-46
001-100-2008-00117-07
001-100-2008-00330-55
001-100-2009-00303-85
001-100-2009-00305-43
001-100-2010-00389-30
001-100-2007-00018-80
001-100-2007-00493-12
001-100-2011-00276-96
001-100-2007-00160-77
001-100-2011-00216-38
001-100-2011-00277-84
001-100-2008-00104-25
001-100-2008-00105-04
001-100-2004-05769-52

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46
มทบ.46

(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)
(จทบ.ป.น.)

จํานวนเงิน
3,650.30
4,000.03
4,442.78
4,136.09
6,832.76
2,901.17
1,314.39
3,162.23
2,841.17
5,275.19
2,845.73
2,757.56
3,184.04
4,793.61
2,411.53
1,723.28
3,486.75
2,633.64
3,212.87
2,961.68
4,246.82
2,601.21
2,755.89
2,592.45
3,334.48
5,253.11
4,522.61
3,116.49
1,982.63
765.43
3,071.32
3,480.46
6,038.40

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ส.อ. เฉลิมชัย ร่ มเย็น
ส.อ. อภินิวฒั น์ พิชยั วณิ ช
ส.อ. กิตติศกั ดิC ระบาเลิศ
ส.อ. ชัยพร สุวรรณรัตน์
ส.อ. ปิ ยะชาติ นาคะสิ งห์
ส.อ. วรพิสิษฐ์ ปิ ดตัจถาเน
ส.อ. นิติ รัตนานุกลู
ส.อ. ยุทธภูมิ บุญศรี
ส.อ. วิวรรธน์ สังสนา
ส.อ. วิชญ์กร สัง# การ
ส.อ. ชัยธวัช แก้วมณี
ส.อ. ศิษฐ์ณฐั เอียดเสน
ส.อ. สุทศั น์ แก้วชูชื#น
ส.อ.หญิง ขวัญศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ส.ท.หญิง ฐิตาภา มากละเอียด
ส.อ.หญิง สุรีวลั ย์ อัญชนะ
ส.อ.หญิง อัจฉรี ขุนจอม
ส.อ.หญิง โนรี ชา ด๊ะหยี
ส.อ.หญิง ปารมี อินทรัตน์
ส.ท. พงศ์ธร พรหมพุฒ
ส.ท. คเชนทร์ ศรี นวล
ส.ต. นัฐพงษ์ สุขภาษารี
พล.อส. ขจรศักดิC พงษ์ศรี เกิด
พล.อส. ศักดิCสล้าง ชมฉาย
พล.อส. กฤติเดช เมธาอธิภทั ร
พล.อส. สรศักดิC ช่วยทุกข์
พล.ต. วิสนั ติ สระศรี ดา
พ.อ.(พิเศษ) ชนิทร พุฒมี
พ.อ.(พิเศษ) กล้าณรงค์ ไพรี พา่ ยฤทธิเดช
พ.อ.(พิเศษ) ประยุทธ์ สุริยชุตานนท์
พ.อ.(พิเศษ) อร่ าม เพชร พูลมา
พ.อ. ธิติ สุทธิวฒ
ุ ินฤเบศร์
พ.อ.(พิเศษ) บรรจง มิตรมูลพิทกั ษ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11041-87
001-100-2006-00000-13
001-100-2007-00290-08
001-100-2009-00359-55
001-100-2010-00037-30
001-100-2010-00222-12
001-100-2011-00277-48
001-100-2011-00277-75
001-100-2012-00020-12
001-100-2012-00261-28
001-100-2013-00290-36
001-100-2013-00481-65
001-100-2014-00196-30
001-100-2010-00016-99
001-100-2011-00064-99
001-100-2011-00500-92
001-100-2012-00632-53
001-100-2013-00261-81
001-100-2016-00197-80
001-100-2009-00357-60
001-100-2009-00359-73
001-100-2012-00529-65
001-100-2004-03720-37
001-100-2004-10750-70
001-100-2010-00103-69
001-100-2015-00103-55
001-100-2004-00068-33
001-100-2004-02282-59
001-100-2004-02874-56
001-100-2004-08758-62
001-100-2004-09335-64
001-100-2004-10208-58
001-100-2004-11237-84

มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
3,911.29
1,743.65
4,152.97
2,092.42
1,636.55
2,167.05
2,318.29
489.62
1,100.38
1,543.53
1,478.28
2,008.35
2,102.80
3,455.99
2,345.92
1,165.90
3,050.46
1,314.80
745.67
1,214.75
6,335.62
1,328.47
4,442.18
1,634.36
1,210.05
325.80
24,746.86
8,064.88
15,258.12
8,962.26
10,161.09
13,266.01
23,407.74

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
พ.อ.(พิเศษ) เฉลิมพล ขําคง
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ศศพินธุ์ วัชรธรรม
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ลักษม์บูล บุญคง
พ.อ.(พิเศษ)หญิง กอบลาภ รัตนอุบล
พ.อ.หญิง กิตติพร ชุ่มชื#น
พ.อ. วิสนั ต์ ทองอร่ าม
พ.อ. พนาพันธ์ คงพินิจ
พ.อ.กิตติศกั ดิC ร่ อนแก้ว
พ.อ. ธวัชชัย พุทธโคตร
พ.อ. รุ่ งโรจน์ จันทร์ประสิ ทธิC
พ.อ.ทิศากร ยูวะเวส
พ.อ. สุรศิษฏ์ กิจพิทกั ษ์
พ.ท.ฉัตรชัย ศิริ
พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี
พ.อ. วันลพ สุขจร
พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี
พ.ท. รุ่ ง แย้มผกา
พ.อ.สรเดช แย้มวิบูล
พ.อ. ธีระ เรื องรัตนตรัย
พ.อ. สรวิศ คงเขียว
พ.อ. จตุพร มณี นยั
พ.อ. วัชระ ถนัดรบ
พ.อ. ประจง เกียรติรัศมี
พ.อ. ชัยยันต์ พูลละเอียด
พ.อ. ปพน วิบูลสมัย
พ.ท. อัคริ นทร์ กําใจบุญ
พ.อ. วิรัตน์ ศิลปั ญจะ
พ.ท. บุญธรรม แผวผาลา
พ.อ. ปกรณ์ กุสุมวรรณ
พ.อ.หญิง สิ ริมา เฉลิมทรัพย์
พ.อ.หญิง ชวรัตน์ สนองคุณ
พ.อ.หญิง ทัศพร กาญจนารักษ์
พ.ท.หญิง อติกานต์ แก้วศรี

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13059-80
001-100-2004-00012-72
001-100-2004-01252-53
001-100-2004-04489-14
001-100-2004-07128-19
001-100-2004-00048-62
001-100-2004-01313-79
001-100-2004-01545-65
001-100-2004-02253-95
001-100-2004-02794-66
001-100-2004-02910-60
001-100-2004-02927-22
001-100-2004-03436-00
001-100-2004-04396-88
001-100-2004-04609-89
001-100-2004-04656-10
001-100-2004-04728-41
001-100-2004-06409-83
001-100-2004-06872-76
001-100-2004-08304-89
001-100-2004-08519-41
001-100-2004-09535-31
001-100-2004-10072-91
001-100-2004-11170-02
001-100-2004-11404-99
001-100-2004-11756-35
001-100-2004-12040-16
001-100-2004-12099-41
001-100-2004-12212-17
001-100-2004-02296-47
001-100-2004-02885-98
001-100-2004-04895-86
001-100-2004-08644-86

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
18,912.85
12,135.88
17,812.37
14,901.79
28,948.82
3,952.96
8,802.61
3,358.53
7,678.82
6,844.46
2,170.10
6,032.74
5,273.65
9,540.04
5,328.34
21,337.02
10,026.03
2,369.57
5,441.41
14,036.20
4,581.44
6,891.81
21,456.62
16,567.55
9,532.66
28,061.11
4,308.79
8,533.78
8,051.77
12,330.69
6,818.73
5,800.51
47,862.52

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

ชื#อบัญชี
พ.อ.หญิง ธนิดา ภูชิตสายมงคล
พ.อ.หญิง มณฑา สายสื บ
พ.ท. ครรชิต สุวรรณ์
พ.ท. ชาญณวัชร์ วัชรพุทธ
พ.ท. อดิศกั ดิC ดีสวัสดิC
พ.ท. ชาติกล้า กันยะบุตร
พ.ท. พรพล ฟุ้ งเกียรติ
พ.ท. อดิศร กรานวงศ์
พ.ท. เกรี ยงไกร จันทะแจ่ม
พ.ท. บรรเทิง แสงดอกไม้
พ.ท. กิตติศกั ดิC จรดล
พ.ท.ไชโย นามนนท์
พ.ท. จิระ ต้นสอน
พ.ต. สุขสมบูรณ์ กองพันธ์
พ.ต. สุรชาติ เถื#อนรอต
พ.ท.คณาบุญ ประยูรศิริ
พ.ท. ฐานันดร์ เกษตรชีวากรณ์
พ.ท. ประเวศน์ เขมะปั ญญา
พ.ท. สําราญ มณี ปรุ
พ.ต.ณรงค์กรณ์ สี มงคุณ
พ.ท.หญิง ศรัณยา พันธ์เพิ#มศิริ
พ.ท.หญิง บงกช เทพจารี
พ.ท.หญิง รัชนินาฎ ถนอมสิ น
พ.ท.หญิง วรางคณา ตาเตียว
พ.ต.หญิง งามเนตร งามใส
พ.ท.หญิง พิมพ์พนิต มีกลิ#นหอม
พ.ต. สมกิจ บุญน้อย
พ.ต. เอกฉัตร กวางประสิ ทธิC
พ.ต. ทนงศักดิC ใจดี
พ.ต. สมชาย เทียมนาค
ร.อ. พิเชษฐ์ พลพิทกั ษ์
พ.ต. คเณศร์ ปิ# นรอด
ร.อ. อรุ ณ สุภะโกศล

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10923-14
001-100-2004-11815-66
001-100-2004-00165-02
001-100-2004-00527-53
001-100-2004-00817-73
001-100-2004-02558-19
001-100-2004-02647-01
001-100-2004-02649-32
001-100-2004-02769-37
001-100-2004-04467-49
001-100-2004-04873-11
001-100-2004-07502-26
001-100-2004-08269-18
001-100-2004-09041-82
001-100-2004-10814-51
001-100-2004-10942-24
001-100-2004-11736-82
001-100-2004-12026-74
001-100-2004-13162-87
001-100-2005-00768-86
001-100-2004-01514-07
001-100-2004-01514-16
001-100-2004-01597-19
001-100-2004-02184-10
001-100-2004-05936-67
001-100-2004-11452-63
001-100-2004-06509-80
001-100-2004-07958-76
001-100-2004-09499-18
001-100-2004-10009-24
001-100-2006-00500-81
001-100-2006-00514-42
001-100-2010-00122-24

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
18,109.65
5,761.75
4,417.21
23,468.24
9,570.53
7,518.32
10,766.01
8,093.72
11,557.26
7,887.49
9,434.21
13,702.55
22,082.24
5,542.14
17,795.45
4,391.04
11,521.97
13,862.86
9,606.52
5,128.42
6,757.82
4,359.10
21,475.51
3,656.99
5,847.69
1,928.12
10,703.75
8,786.59
35,892.49
11,213.07
2,615.05
2,414.60
2,530.36

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ร.อ. สุดใจ วงละคร
พ.ต.หญิง สุกญั ญา เสมาวัฒนกิจ
พ.ต.หญิงนิษฐา มหาจตุรพิธ
พ.ต.หญิง จิตตมาส ลาลํBา
ร.อ.หญิง ชนิศา อากาศวิภาต
ร.อ. ชลัช วรวิบูลย์
ร.อ. วีรเสน พรมปาน
ร.อ.หญิง คณิ ศร โสภณณสิ ริ
ร.ท. สรรเสริ ญ แลสุภา
ร.ท. ไสว สวัสดิCศรี
ร.ท. พิเชษฐ์ ปิ# นเกษร
ร.ท. นันทรัถ บุญธิติ
ร.ท.จตุรงค์ อุบลนุช
ร.ท. รณชิต มีกลิ#นหอม
ร.ท.หญิง ณัฐอรณ์ วาจ่าง
ร.ท.หญิง สมพร ผาสุขภักดิC
ร.อ.หญิง อัญชลี พรรณเภรี
ร.ต. จันทร์สร รอดแก้ว
ร.ต. ประเสริ ฐสุข สุดเสน่หา
ร.ต. คมกฤช ดวงมาลย์
ร.ต. อาทิตย์ ฟุงสูงเนิน
ร.ต. ณัฐพงษ์ ท้วมศิริทวีปรี ชา
ร.ต. ประยูร แสนแก้ว
ร.ต. สมหมาย ผลเจริ ญ
ร.ต. พงษ์ศกั ดิC เพ็งพจนา
ร.ต. กิตติ คุม้ ทรัพย์
ร.ต. บุญชู จิตต์แจ่ม
ร.ต. มนูญ ปุยสาลี
ร.ต. ชัยสิ ทธิC เวชไชโย
ร.ต. มานพ เที#ยงสกุล
ร.ต. ธวัช ยาณะทวี
ร.ต. จารึ ก ตรี โมกข์
จ.ส.อ. สุนทรา บุญวรรณ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00065-23
001-100-2004-02119-12
001-100-2004-09319-82
001-100-2008-00049-38
001-100-2009-00056-08
001-100-2004-09314-05
001-100-2011-00169-64
001-100-2012-00410-75
001-100-2004-01947-03
001-100-2004-02688-31
001-100-2004-03906-80
001-100-2004-06730-51
001-100-2004-12102-48
001-100-2004-12255-69
001-100-2004-11344-70
001-100-2004-12040-70
001-100-2011-00369-95
001-100-2004-00415-62
001-100-2004-02431-51
001-100-2004-03034-26
001-100-2004-04085-09
001-100-2004-04678-67
001-100-2004-06009-67
001-100-2004-06134-48
001-100-2004-06545-60
001-100-2004-07933-37
001-100-2004-09405-00
001-100-2004-10574-72
001-100-2004-10578-07
001-100-2004-12227-93
001-100-2004-12437-23
001-100-2004-12827-95
001-100-2004-00001-94

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
2,240.85
1,045.40
4,715.64
1,327.75
2,069.02
4,483.52
2,531.20
397.90
8,576.12
10,630.66
4,860.38
3,637.08
1,714.99
3,964.40
1,918.52
21,100.60
3,263.43
5,650.60
2,778.97
21,221.48
11,631.24
5,806.04
4,253.29
6,304.14
6,050.14
4,812.85
21,939.80
6,246.19
7,977.73
10,331.34
4,785.15
6,910.90
1,015.19

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ร.ต. พีรดนย์ อภัยพิมพ์
จ.ส.อ. ทวีสุข โทสุวรรณ
จ.ส.อ. อนิรุทธ์ จันทนิภามาศ
จ.ส.อ. สุรเดช เหมนิธิ
จ.ส.อ.อภิสิทธิC มานะเนตร
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ยิมB ดี
จ.ส.อ.โอภาส ถาพรงาม
จ.ส.อ.สมบัติ หมุดเงิน
จ.ส.อ. ยงยุทธิC ปั ญญานุวฒั น์
จ.ส.อ. ธวัชชัย เย็นเปี# ยม
จ.ส.อ. นพดล แสงเพ็ชร
จ.ส.อ.ศักดิCชยั ถํBาสิ งห์
จ.ส.อ. ภรต สุขเทียบ
จ.ส.อ. ณัฐวัชร กิตติพิมานชัย
จ.ส.อ. เก๋ เจนจบ
จ.ส.อ. ถวิล เพ็งนาม
จ.ส.อ. พลภักดิC จุลท่าหว้า
จ.ส.อ. สุขสวัสดิC เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. ชลัมพล สายสิ นธุ์
จ.ส.อ. เริ งชัย เหมนิธิ
จ.ส.อ. อานันต์ กล่อมจิตร
จ.ส.อ. วินยั พลอยชื#นชม
จ.ส.อ. คณิ ต สมหวัง
จ.ส.อ. ภาณุพงษ์ ศรี บุดดา
จ.ส.อ. เอก กลิ#นนิ#มนวล
จ.ส.อ. บุญศรี ศรี สมเพชร
จ.ส.อ. ธัชพล สุดาสนธิC
จ.ส.อ.เกรี ยงไกร เฉลย
จ.ส.อ.ประสงค์ มอญเก่า
จ.ส.อ. เกียรติภูมิ สิ ริจุมพลภักดี
จ.ส.อ.อรรถกฤช จันทคาด
จ.ส.อ. อนันต์ จิตร์ชนบท
จ.ส.อ. ปรี ชา ภูผา่ นแก้ว

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00328-65
001-100-2004-00999-49
001-100-2004-01573-22
001-100-2004-01650-11
001-100-2004-01686-92
001-100-2004-01901-23
001-100-2004-02045-96
001-100-2004-02366-56
001-100-2004-02389-19
001-100-2004-02537-96
001-100-2004-03027-19
001-100-2004-03099-25
001-100-2004-03400-83
001-100-2004-03453-34
001-100-2004-03652-22
001-100-2004-03731-42
001-100-2004-04007-92
001-100-2004-04324-18
001-100-2004-04798-26
001-100-2004-04812-92
001-100-2004-05503-89
001-100-2004-05776-32
001-100-2004-05983-89
001-100-2004-06073-40
001-100-2004-06207-85
001-100-2004-06235-88
001-100-2004-06437-77
001-100-2004-06440-04
001-100-2004-06573-18
001-100-2004-06898-85
001-100-2004-07487-35
001-100-2004-07717-88
001-100-2004-07877-52

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
2,676.29
3,502.33
1,944.19
2,364.19
5,847.77
4,622.74
4,094.81
1,305.61
3,000.01
3,898.68
4,647.84
6,215.46
5,894.12
2,240.13
5,423.87
674.91
5,023.51
4,596.37
5,358.24
2,808.16
2,752.54
2,503.06
2,198.49
3,714.51
2,740.20
5,698.67
2,383.95
829.45
5,575.66
3,806.08
2,958.49
1,382.18
4,824.78

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เสมา ธรรมศาลา
จ.ส.อ. จีรยุทธ รัตนวรพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สุวจิ กั ขณ์ วงศ์กนั
จ.ส.อ. สมชาย สุธีมาศ
จ.ส.อ. นพพร มารยาตร์
จ.ส.อ. อํานาจ เฉลิมไทย
จ.ส.อ.สุรชัย ขัตวงษ์
จ.ส.อ. ชริ นทร์ อินทองน้อย
ส.อ. สัญญา แก้วนา
จ.ส.อ. ประสาร ปัB นจ้อย
จ.ส.อ.ภูวเดช ชาวสวน
จ.ส.อ. ธนู ส่วนลา
จ.ส.อ. กล้ายุทธ มัน# คง
จ.ส.อ. โชคชัย หมื#นจําเริ ญ
จ.ส.อ. สุนทร ต่างใจ
จ.ส.อ. สุรศักดิC คงเกราะ
จ.ส.อ. เจริ ญ ทองสม
จ.ส.อ. มานะ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. ปรี ชา ตังคะบุรี
จ.ส.อ. ศุภกิจ แก้วสวี
จ.ส.อ. พชร แย้มแสง
จ.ส.อ. วิชิต จําปานิล
จ.ส.อ. พงศธร เพิ#มทรัพย์
จ.ส.อ. โสภิต บุญอุไร
จ.ส.อ. ณชพล พร้อมสุข
จ.ส.อ. ศุภิศกั ดิC พัฒลําภู
จ.ส.อ.ประพจน์ ไวยเวธา
จ.ส.อ.ชลิต แก้วกระจ่าง
จ.ส.อ. สมบัติ ลนขุนทด
จ.ส.อ. สันติภาพ บุณยศิวาพงศ์
จ.ส.อ. อาทร ทับทิมไสย
จ.ส.อ. สมาธิ ทองกลม
จ.ส.อ. จิรภัทร์ สุขรัตน์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08826-86
001-100-2004-08882-19
001-100-2004-08996-40
001-100-2004-08996-59
001-100-2004-09319-55
001-100-2004-09563-25
001-100-2004-09994-45
001-100-2004-09994-72
001-100-2004-09994-81
001-100-2004-09995-24
001-100-2004-10265-97
001-100-2004-10356-10
001-100-2004-10577-55
001-100-2004-10577-73
001-100-2004-10578-89
001-100-2004-10579-04
001-100-2004-10773-06
001-100-2004-10844-85
001-100-2004-10878-17
001-100-2004-11062-73
001-100-2004-11169-88
001-100-2004-11303-31
001-100-2004-11640-46
001-100-2004-11669-92
001-100-2004-11748-85
001-100-2004-11915-18
001-100-2004-12038-77
001-100-2004-12228-54
001-100-2004-12349-83
001-100-2005-00750-81
001-100-2006-00294-52
001-100-2007-00285-22
001-100-2009-00314-63

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.

จํานวนเงิน
710.17
5,089.34
7,178.01
2,475.78
1,792.13
6,838.43
4,999.87
5,023.86
4,336.89
6,192.90
8,420.42
4,290.52
2,148.13
2,654.88
3,027.77
3,243.00
1,557.59
3,177.65
8,677.05
1,086.69
2,128.83
15,338.25
3,620.12
1,585.04
22,128.57
2,413.68
7,688.62
657.54
3,710.02
2,950.48
912.33
1,958.35
2,568.14

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
จ.ส.อ.หญิง นภา พันธมิตร
จ.ส.อ.หญิง มัณฑนา มงคลไชยสิ ทธิC
จ.ส.อ.หญิง ชุติภา วงศาโรจน์
จ.ส.อ.หญิง ปั ญญภัทร ปั ญญาพร
จ.ส.ท. สิ ริพงศ์ ขําสา
จ.ส.ท. ปราการ สิ นส่ง
จ.ส.ท. อิศราณุวฒั น์ ตรี รัตนศักดิC
จ.ส.ท.หญิง พัชราภรณ์ แก้วหอมคํา
จ.ส.ท.หญิง นิยตา เหลือน้อย
จ.ส.ต. นิรันดร์ เทียมวงค์
จ.ส.ต. วชินนั ท์ กุลจิตติวชิ า
จ.ส.ต. อภิลกั ษณ์ คงทรัพย์
จ.ส.ต. กีฬติ บัวสุนทร
จ.ส.ต. บุญพิทกั ษ์ แก้วกอง
ส.อ.หญิง ณฐิฎา ศรี จนั ทร์
ส.ท. ธนสร แสงสุวรรณ์
ร.ท. สยาม เมืองงาม
ร.ท. พรพรหม สายทินกร
ร.ท. ทองฉัตร ภางาม
ร.ท. ไพรพิชิต เดชป้ อง
ร.ท. กรธัช แสงโยนารถ
ร.ท. สวง จําปาทอง
ร.ท. อรุ ณ วงค์หนองแวง
ร.ต. พรชัย เอี#ยมใส
ร.ต. กิตติพนั ธ์ ภู่อ่วม
ร.ต. วิชยั เทินสระเกษ
ร.ต. กาจนศักดิC เพียรเป็ นนิตย์
ร.ต. ชัชวาล สิ งห์ลา
ร.ต. ไพบูลย์ เต๊ะปานันท์
ร.ต.จงศักดิC ทับสุข
ร.ต. ชัยวุฒิ พิมมา
ร.ต. ชัยวัฒน์ นาทาม
ร.ท. สมาน เฉยเผือก

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02810-90
001-100-2004-05596-27
001-100-2004-06073-95
001-100-2006-00525-11
001-100-2004-08995-89
001-100-2004-12073-41
001-100-2009-00162-24
001-100-2005-00323-96
001-100-2011-00196-60
001-100-2005-00744-26
001-100-2009-00048-03
001-100-2009-00299-27
001-100-2010-00044-74
001-100-2010-00452-68
001-100-2010-00465-40
001-100-2015-00612-70
001-100-2004-01213-63
001-100-2004-02780-23
001-100-2004-05007-73
001-100-2004-10300-59
001-100-2004-11142-90
001-100-2004-12808-21
001-100-2004-02788-38
001-100-2004-02913-70
001-100-2004-03731-06
001-100-2004-04791-54
001-100-2004-05006-76
001-100-2004-06701-79
001-100-2004-07445-71
001-100-2004-07813-14
001-100-2004-08183-71
001-100-2004-09989-50
001-100-2004-10206-54

ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
7,360.63
1,108.58
2,403.86
2,900.35
1,520.52
4,127.37
4,210.82
2,407.54
3,054.51
1,499.36
699.16
732.20
1,049.40
264.36
1,531.91
403.73
2,892.67
1,645.33
6,696.16
2,479.77
1,517.94
11,471.46
6,560.36
2,300.99
5,044.15
1,712.39
1,965.85
17,554.08
4,270.48
9,215.26
7,045.95
7,222.11
4,363.68

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. พูลพงค์ สรสิ ทธิC
ร.ต. สุภาพ กองเกิด
ร.ต. เกษม วรรณสาคร
จ.ส.อ. สัญญา รักษางาม
จ.ส.อ. บุญหลาย มณี ชื#น
จ.ส.อ. ไสว ยุบลมาตย์
จ.ส.อ. ธวิทย์ ลักษณะวิเชียร
จ.ส.อ. นพดล สังข์จุย้
จ.ส.อ. ประยงค์ แสงบุญ
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ป้ อมดํา
จ.ส.อ. ประสิ ทธิชยั จุลกะนาค
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อยูศ่ รี เจริ ญ
จ.ส.อ. วรวุฒิ แสวงทรัพย์
จ.ส.อ. ปรี ดา ภู่บุญเสริ ม
จ.ส.อ. สุรวุฒิ สุขจันทรา
จ.ส.ท. สมพงษ์ ยางแดง
จ.ส.อ. ทรรศน แต้มไชยสงค์
จ.ส.อ. ทองเติม แดงสง่า
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ไชยพิมพ์
จ.ส.อ. สุรพงษ์ พิทกั ษ์รัตน์
จ.ส.อ. พัชระ มัน# แม่น
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC สวาทะสุข
จ.ส.อ. ศราวุฒิ พ่วงทอง
จ.ส.อ. บุญเรื อน ปานเทศ
จ.ส.อ. สมบูรณ์ หอมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สายัณห์ จุย้ เจริ ญ
จ.ส.อ. สมาน เอีBยวถาวร
จ.ส.อ. จอมพล เมืองมี
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC ฉํ#าสนธิC
จ.ส.อ. นพดล คนฉลาด
จ.ส.อ. ฐปนวัฒน์ เจนผักแว่น
จ.ส.อ. รัฐภูมิ วงค์ศิริ
จ.ส.อ. รุ่ งกาญจ์ ทับสุข

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10740-17
001-100-2004-10766-08
001-100-2004-12182-31
001-100-2004-00009-18
001-100-2004-00081-32
001-100-2004-00123-84
001-100-2004-00466-64
001-100-2004-00507-28
001-100-2004-00551-85
001-100-2004-00738-71
001-100-2004-01373-00
001-100-2004-01619-63
001-100-2004-02010-67
001-100-2004-02122-58
001-100-2004-03592-30
001-100-2004-04377-50
001-100-2004-05007-55
001-100-2004-05007-82
001-100-2004-05008-16
001-100-2004-05782-88
001-100-2004-06291-39
001-100-2004-07054-02
001-100-2004-07295-63
001-100-2004-07922-68
001-100-2004-08667-12
001-100-2004-08806-88
001-100-2004-09152-49
001-100-2004-09272-08
001-100-2004-09440-65
001-100-2004-09869-28
001-100-2004-09870-06
001-100-2004-09870-15
001-100-2004-09870-24

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

จํานวนเงิน
2,195.03
2,470.91
22,193.19
1,574.88
3,640.90
24,933.56
2,061.47
2,634.33
3,383.09
5,300.00
1,226.81
6,691.01
2,868.26
5,500.84
2,597.42
6,439.39
3,701.49
5,195.02
2,445.76
5,585.69
3,238.49
2,437.14
1,679.16
4,741.71
3,349.69
6,425.68
3,819.07
2,813.12
6,435.94
19,816.17
2,607.18
2,219.61
4,263.71

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. วันชัย พงษ์นกั บุญ
จ.ส.อ. วันชัย สบายวัน
จ.ส.อ. ศตวรรษ เชี#ยวสุทธิC
จ.ส.อ. สุนทร บุราณ
จ.ส.อ. สุรพล มุติภยั
จ.ส.อ. ปรี ชา ปานสมุทร
จ.ส.อ. จํานงค์ จันทนูศร
จ.ส.อ. จําเนียร แย้มบุบผา
จ.ส.อ. วรชาติ พยุหเกียรติ
จ.ส.อ. สมจิต ยอดหาญ
จ.ส.อ. เชาวลิต อินทร์เผือก
จ.ส.อ. เสรี รัมเจ็ด
จ.ส.อ. รัตนเมธี เรื องเถาะ
จ.ส.อ. วิรัตน์ แย้มศิริ
จ.ส.อ. ปรี ชา จัน# เจิมทอง
จ.ส.อ. ธนากรณ์ พอกแก้ว
จ.ส.อ. ไตรภพ เสื อสุวรรณ
จ.ส.อ. สง่า โคมลอย
จ.ส.อ. ศิวะ บํารุ งสวัสดิC
จ.ส.ท. ยงยุทธ ยิมB งาม
จ.ส.อ. ทน ศรี ลาชัย
จ.ส.ท. จิรภัฎ สื# อสาร
จ.ส.ท. อนุกลุ คุณหม่อม
จ.ส.ท. คําพันธ์ มหาชัย
จ.ส.อ. ฐิติรัตน์ พิมรัตน์
จ.ส.ท. มังกร ศรี หล้า
จ.ส.ท. เลิศศิลป์ คําผุย
จ.ส.ท. ภคพงศ์ บรรยง
จ.ส.อ.สนธยา นาขาม
จ.ส.ต. คมสัน มัน# คง
จ.ส.อ.วัลลภ ถนอมเงิน
จ.ส.อ. สัญธยา ติณรัตน์
จ.ส.ต. ยอดชาย มูลสาร

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09870-42
001-100-2004-09870-51
001-100-2004-09870-97
001-100-2004-09871-94
001-100-2004-09872-00
001-100-2004-10423-19
001-100-2004-10568-26
001-100-2004-11137-96
001-100-2004-11481-63
001-100-2004-11691-84
001-100-2004-12000-01
001-100-2004-12023-82
001-100-2004-12189-30
001-100-2004-12716-65
001-100-2004-12979-28
001-100-2006-00123-19
001-100-2007-00072-82
001-100-2009-00344-88
001-100-2011-00066-57
001-100-2004-03132-56
001-100-2004-11693-06
001-100-2004-12003-75
001-100-2006-00104-09
001-100-2008-00219-53
001-100-2008-00219-80
001-100-2004-03131-59
001-100-2007-00079-09
001-100-2008-00219-62
001-100-2004-03414-17
001-100-2004-05006-94
001-100-2004-07293-87
001-100-2004-07298-28
001-100-2004-12503-89

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

จํานวนเงิน
1,483.19
3,097.48
4,314.17
1,211.01
2,011.25
5,396.68
2,672.55
4,263.25
4,270.11
4,309.79
3,439.05
1,989.12
7,877.12
4,927.06
4,092.09
4,890.50
2,759.82
2,180.17
1,948.97
2,701.21
3,417.87
2,380.29
1,409.61
1,144.35
2,513.41
2,433.41
5,097.55
2,067.67
2,859.22
1,265.14
1,824.05
1,259.67
1,102.83

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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. เอกสิ ทธิC บางทับ
จ.ส.ท. รชฏ คชปั ญญา
ส.อ. ยุทธภูมิ ทองสลับ
จ.ส.ต. ศรายุทธ ขาวหนู
ส.อ. ณัฐพล บรรหาญ
ส.อ. รณธิชยั เกตุเพ็ชร
ส.อ. ชัยมงคล แก้วใส
จ.ส.ต. ภูธเนศ บุญภา
จ.ส.อ. วิชยั นิลสกุล
จ.ส.ต. วีรวุฒิ ลุนภูงา
จ.ส.ต. อัคริ นทร์ รองคํา
จ.ส.ต. ปรี ยาพงษ์ บุญกาวิน
จ.ส.ต. คําสันต์ อนุอนั
ส.อ. ยุทธการ สุกสว่าง
จ.ส.ต. นพดล คงคาหลวง
จ.ส.ต. นราธิป ผายทอง
จ.ส.ต. โชคชัย สายเพลิง
จ.ส.ต. ดํารงศักดิC รี เจริ ญ
ส.อ. ดํารงค์พล รู ปคํา
ส.อ. เบญจา บุญยังมี
จ.ส.อ. อัครพล สานุสนั ติ
จ.ส.ต. ศุภณัฐ ใจรัมย์
จ.ส.ต. ทศพล มีปัญญา
จ.ส.ต. อนุวฒั น์ ผาบจันดา
ส.อ. ณัฐพล เจริ ญผล
ส.อ. วีรชัย เส็งทอง
ส.ต. สุภกร พิมพ์สงั ข์
ส.ต. อิทธินนั ท์ ศิริประภา
ส.อ. กฤษณ มัน# เพชร
ส.อ. ธีรพงษ์ ทะนงศักดิCศรี กลุ
ส.อ. กฤช เนตรเขมา
ส.อ. วัชรพงษ์ ทะลือ
ส.อ. นิรพันธุ์ บุญกรุ ด

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00102-87
001-100-2006-00133-09
001-100-2007-00129-92
001-100-2008-00219-99
001-100-2008-00376-17
001-100-2009-00405-22
001-100-2010-00162-02
001-100-2010-00256-80
001-100-2010-00349-34
001-100-2010-00426-32
001-100-2010-00426-41
001-100-2011-00065-50
001-100-2012-00487-77
001-100-2013-00494-29
001-100-2010-00341-74
001-100-2011-00066-66
001-100-2011-00229-74
001-100-2011-00230-98
001-100-2013-00023-85
001-100-2013-00037-73
001-100-2010-00425-80
001-100-2010-00426-87
001-100-2011-00229-92
001-100-2011-00230-25
001-100-2012-00082-38
001-100-2012-00489-44
001-100-2012-00610-33
001-100-2013-00041-43
001-100-2013-00122-30
001-100-2013-00494-65
001-100-2013-00495-44
001-100-2014-00193-75
001-100-2014-00194-45

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

จํานวนเงิน
1,890.47
2,020.78
2,698.54
955.91
1,175.29
854.19
944.53
980.73
1,138.31
1,016.47
928.76
1,642.84
1,947.37
617.73
851.35
1,002.32
573.27
1,861.21
193.33
2,426.67
948.21
1,980.06
238.27
1,516.72
1,162.27
205.56
1,349.15
1,411.62
1,339.44
633.63
616.89
2,128.32
603.56

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
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
ส.อ. สุพฒั น์ แสนโพธิC
ส.อ. ทศพร ศรี ฉลวย
ส.อ. ประเสริ ฐ แหลมเกาะ
ส.อ. ณัฐวุฒิ บุษยากุล
ส.อ. สุเมธ ราชวังเมือง
ส.อ. จิรศักดิC ถนนแก้ว
ส.อ. สัญญา กระชงโชติ
ส.ท. โยธิน แดงสง่า
ส.ท. นฤนาท กรรฉวี
ส.ท. สุจนั ทร์ยา มัน# แม่น
ส.ท. อภิสิทธิC พรมประเสริ ฐ
ส.ท. เกรี ยงไกร ใจเย็น
ส.อ. ธนวัฒน์ อุดร
ส.ท. สุรพักตร์ อาสาคติ
ส.ต. ธนพล ทองเหมาะ
ส.ท. พิชิต แสนเมือง
พ.ต. กมล ศรี พรหมคุณ
ร.อ. ธีรเดช อ่อนประสพ
ร.อ. วีรยุทธ เพ็งจันทร์
ร.อ. ยุทธนา บุญสวัสดิC
ร.อ. สมพงษ์ เรณูนนั ท์ ณ อยุธยา
ร.อ.ชนาธิป สุทธิสารากร
ร.ต. กิจจารักษ์ เสนามาตย์
ร.ท. อภินนั ต์ คําฝัBน
ร.ท. ยงยุทธ พุม่ รัตน์
ร.ท. วันชัย ทางาม
ร.ท. บุญเสริ ม พลอยกระจ่าง
ร.ต. ยุทธนา แต่งจันทร์
ร.ท. วิทยา ปั ญญาวงค์
ร.ท. สิ ทธิชยั วงเวียน
ร.ท. ดํารงค์ชยั สิ งห์ทอง
ร.ต. อิทธิพล มีนาวงษ์
ร.ต. ประมาณ ศรี โรจน์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00612-62
001-100-2015-00324-90
001-100-2015-00325-79
001-100-2015-00325-97
001-100-2015-00326-12
001-100-2015-00326-21
001-100-2015-00327-00
001-100-2015-00328-25
001-100-2015-00328-34
001-100-2015-00328-61
001-100-2015-00328-70
001-100-2015-00328-98
001-100-2015-00330-19
001-100-2016-00535-44
001-100-2018-00574-05
001-100-2004-09449-40
001-100-2006-00197-29
001-100-2004-01595-79
001-100-2004-05460-94
001-100-2004-12716-01
001-100-2004-13018-50
001-100-2011-00323-42
001-100-2004-02715-16
001-100-2004-03041-60
001-100-2004-04489-41
001-100-2004-08699-31
001-100-2004-09875-74
001-100-2004-09877-23
001-100-2004-09877-87
001-100-2004-09879-27
001-100-2004-11462-35
001-100-2004-01961-45
001-100-2004-06807-05

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

จํานวนเงิน
1,110.54
735.47
836.21
836.21
522.51
765.22
593.48
735.47
481.27
735.47
918.68
735.47
192.64
171.94
2.02
1,597.67
6,623.18
7,998.05
2,035.16
2,153.66
2,582.68
5,443.84
2,556.91
934.26
4,924.33
8,493.78
3,308.91
1,560.87
1,421.82
3,572.97
9,011.20
13,390.75
16,790.33

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
ร.ต.ฉัตรชัย พละศิลป์
ร.ต. สุรีรัต คนขยัน
ร.ต..ณัฏฐะ ลวดทอง
ร.ต. กันตินนั ท์ ตาอินคํา
ร.ต. นิวตั ร วันทะมาศ
ร.ต.ศักดิโชติ อาชาฤทธิC
ร.ต. ฉลอง หารภูมิ
ร.ต. สมพงษ์ รัตนสุภา(อ.)
จ.ส.อ.สิ ทธิพนั ธ์ ศรี ศกั ดา
ร.ต.วิรุจ เสี ยงหวาน
จ.ส.อ. คเชนทร์ บุญธรรม
จ.ส.อ. เอกภพ เติมพันธ์
จ.ส.อ. อัครเดช ธนเลิศปั ญญา
จ.ส.อ. ไพเราะ สุกใส
จ.ส.อ. วีรยุทธ สุนทรโกมล
จ.ส.อ. สามพราน ตากิ#มนอก
จ.ส.อ. มนัส ถนอมวงษ์
จ.ส.อ. ลือศักดิC พูนหมี
จ.ส.อ. สันติC ปั ทม์วชิ ยั พร
จ.ส.อ. พัฒพงษ์ แช่มช้อย
จ.ส.อ. อุดร รักเดช
จ.ส.อ. ธาดา บุญญานุสนธิC
จ.ส.อ.ศราวุธ ปิ ยนุสรณ์
จ.ส.อ. สมพงษ์ อํ#าทอง
จ.ส.อ. วัฒนชัย สายแวว
จ.ส.อ. นิธิโรจน์ โภคินพงศ์อมร
ส.อ. ประมุข ฉัตร์ทอง
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ จิตรประเวช
จ.ส.อ. ไพชยนต์ บุญมาก
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ทรัพย์ผล
จ.ส.อ. สมพิศ ดําเนินเกษม
จ.ส.อ. สมัชชา พาพร
จ.ส.อ. สุรวุฒิ ต่ายเทศ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08858-32
001-100-2004-09189-45
001-100-2004-09522-31
001-100-2004-09873-07
001-100-2004-09874-95
001-100-2004-09875-38
001-100-2004-10931-00
001-100-2004-12695-18
001-100-2004-13165-06
001-100-2004-13165-97
001-100-2004-00680-37
001-100-2004-00820-28
001-100-2004-01397-97
001-100-2004-01398-03
001-100-2004-02519-01
001-100-2004-04175-89
001-100-2004-04702-05
001-100-2004-04959-76
001-100-2004-05517-40
001-100-2004-05789-87
001-100-2004-05806-72
001-100-2004-06572-11
001-100-2004-08081-16
001-100-2004-08239-20
001-100-2004-09457-09
001-100-2004-09522-13
001-100-2004-09876-08
001-100-2004-09876-26
001-100-2004-09877-14
001-100-2004-09878-57
001-100-2004-09878-66
001-100-2004-09878-93
001-100-2004-09879-54

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

จํานวนเงิน
950.93
8,784.27
2,302.09
4,246.53
3,299.79
728.06
2,343.95
7,534.73
2,533.30
1,312.54
1,735.90
3,129.48
2,572.41
3,493.28
2,755.57
1,708.11
3,719.70
6,211.83
2,622.20
2,277.30
3,781.27
8,026.49
5,340.73
6,457.67
2,839.86
2,207.30
3,001.65
3,441.84
1,500.44
1,441.93
12,629.08
9,371.82
1,593.50

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประทีป แหวนวงษ์
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC ธรรมวงษ์
จ.ส.อ. กายสิ ทธิC เจริ ญไพบูลย์
จ.ส.อ. ณพพงค์ อยูพ่ นั ธุ์
จ.ส.อ. ไสว อินธิเดช
จ.ส.อ. คงศักดิC ห่วงทอง
จ.ส.อ. พิภพ บุราณรมย์
จ.ส.อ. อภิคมไชย กล้าขยัน
จ.ส.อ. ขวัญเพชร ศรี ขนั แก้ว
จ.ส.อ. วิไล นามวิชา
จ.ส.อ. ไพรัตน์ คลองโนนสูง
จ.ส.อ.กฤษฎา โยกาศ
จ.ส.อ.ชัยฤทธิC เบ็ญชา
จ.ส.อ. ยุทธนา ทองคําสุข
จ.ส.อ. เอกพิพฒั น์ แลพวง
จ.ส.อ. พิชยั ยา เกีBยวกลาง
จ.ส.อ. ทักษิณ ฐานโอภาส
จ.ส.อ.ธเนศร์ ชูจิตร
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์ โพธิCศรี ทอง
จ.ส.อ. วิเชียร เย็นวัฒนา
จ.ส.อ. กฤษฎา คงสมพงษ์
จ.ส.อ. ธีรเทพ ศรี พจนธรรม
จ.ส.อ.กฤศวิโรจน์ เนตรแสงสี
จ.ส.อ. พงศกร ดาษสันเทียะ
จ.ส.อ. พรหมวิจิตร มาลาสาย
จ.ส.อ. จิรศักดิC วอยพิมาย
จ.ส.อ. วชิรพงศ์ ชอบธรรม
จ.ส.ท. ชาญยุทธ ตันธิสา
จ.ส.ท..ทวีศกั ดิC สิ ทธิ
จ.ส.ท. ภาณุพงศ์ พิมพ์มาศ
จ.ส.ท..กฤษณพงษ์ ไชยวงค์
จ.ส.ต. ศรี ไพร ผลาฤทธิC
จ.ส.ต.ติยะวัฒน์ อินทร์ติยะ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10715-24
001-100-2004-10927-85
001-100-2004-12117-79
001-100-2004-12338-23
001-100-2004-12817-96
001-100-2004-12856-68
001-100-2004-13165-33
001-100-2005-00198-54
001-100-2005-00284-90
001-100-2005-00296-39
001-100-2005-00309-54
001-100-2006-00094-67
001-100-2006-00425-05
001-100-2006-00425-23
001-100-2006-00425-32
001-100-2006-00429-21
001-100-2007-00074-04
001-100-2007-00076-62
001-100-2007-00101-34
001-100-2008-00141-11
001-100-2008-00141-20
001-100-2009-00282-10
001-100-2009-00282-47
001-100-2009-00282-74
001-100-2010-00189-81
001-100-2010-00299-87
001-100-2011-00030-21
001-100-2005-00289-31
001-100-2009-00206-43
001-100-2010-00189-90
001-100-2011-00028-64
001-100-2004-04631-71
001-100-2009-00031-69

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

จํานวนเงิน
5,730.16
2,373.22
2,339.94
2,408.93
1,705.26
2,287.62
1,302.03
2,867.16
2,028.97
1,277.35
2,156.58
1,093.18
1,083.10
1,549.08
1,854.27
1,608.87
3,408.17
1,930.00
380.78
1,218.57
934.04
3,941.90
2,843.35
1,877.19
2,544.22
2,465.30
3,163.40
2,352.25
1,070.08
2,469.61
2,069.75
2,794.08
1,647.82

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. บุญโฮม ศรี เมือง
จ.ส.ต. นัฐกานต์ สุขสม
ส.อ. สุนิล งามยิง#
ส.อ.กิตติศกั ดิC พระสุนิน
ส.อ. ธเนศ โพธิCสมั ฤทธิC
ส.อ. อภิชาติ ก้องเจริ ญพาณิ ชย์
ส.อ. นิเวศน์ ทองนวล
ส.ท. ทักษ์ดนัย มังสระคู
ส.อ.ทิชาวุฒิ น่วมบัว
ส.อ.เสวก เบีBยวสาว
ส.อ. พัศกร ศรี ทอง
ส.อ. สันติภาพ หอมสุวรรณ
ส.อ. วาฑิต มงคลจักรวาฬ
ส.อ. อนุพงษ์ หงษ์ทอง
ส.อ. อนุชา ทาดา
ส.อ. พิรุฬห์ กําเหนิดทอง
ส.อ. อําพล ประพรม
ส.ท. วรายุทธ สระประทุม
ส.อ.อําพล กลิ#นเทศ
ส.อ. วิษณุ พรจันทึก
ส.อ. กิตติมศักดิC ชูปลืBม
ส.อ.ยุทธนา นวลแก้ว
ส.ท.เกียรติคุณ พรหมมาศ
ส.อ.เอนก พันโกฏิ
ส.ท.เขตต์อรัญ จันทร์ชา
ส.อ. ศักดิCชยั ภาพิมน
ส.อ.ศุภวัทน์ เผือดนอก
ส.อ. กฤษฎากร สุระมาตย์
ส.อ. ศุภกฤษณ์ แสนนาใต้
ส.ท. ปั ญญา คําภูมี
ส.ท.บุญเกิด อรัญแล
ส.ท.ลัญจกร ไชยชมภู
ส.ท.จารุ วตั ร รัศมี

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00282-29
001-100-2009-00376-52
001-100-2006-00263-49
001-100-2009-00169-78
001-100-2010-00190-05
001-100-2013-00111-07
001-100-2013-00423-65
001-100-2013-00423-74
001-100-2013-00423-83
001-100-2013-00581-44
001-100-2014-00056-55
001-100-2014-00056-73
001-100-2014-00057-07
001-100-2014-00514-96
001-100-2014-00515-20
001-100-2014-00515-66
001-100-2014-00516-81
001-100-2014-00730-45
001-100-2015-00066-08
001-100-2015-00069-54
001-100-2015-00225-45
001-100-2015-00225-63
001-100-2015-00226-33
001-100-2015-00226-88
001-100-2015-00226-97
001-100-2015-00227-21
001-100-2015-00227-76
001-100-2015-00227-85
001-100-2015-00228-19
001-100-2013-00037-82
001-100-2015-00065-29
001-100-2015-00065-83
001-100-2015-00066-62

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

จํานวนเงิน
1,992.10
1,427.86
811.62
297.20
277.63
652.75
1,047.75
170.42
1,177.84
905.14
2,271.57
651.84
799.10
653.91
146.46
552.24
633.78
751.00
804.05
132.97
366.08
735.48
536.02
765.22
491.81
633.81
126.32
1,344.61
721.94
1,232.71
983.57
511.97
836.21

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

ชื#อบัญชี
ส.ท.สุธี ไชยโกฎิ
ส.ท.วีระพันธ์ รังเริ# ม
ส.ท. ธนภัทร หวังรัตนาเจริ ญ
ส.ท.นรากรณ์ บัวสิ งห์
ส.ท. ธนายุทธ ศรี สุข
ส.ท. ทองดี ลีBสุดกลิ#น
ส.ท.สมคิด ภูกองไชย
ส.อ. วาณิ ช มงการ
ส.ต. พรชัย ศรี พนาบงกช
ร.ต. กิตติ สุขสวัสดิC
ร.ต. สมนึก พรมเหล็ก
พ.ต. จีระสิ ทธิC ผูม้ ีสตั ย์
พ.ต.นภดล ใจคง
พ.ต. สิ ทธิศกั ดิC สิ ทธิโคตร(อ.)
ร.อ. วีระชัย ปะมาคะเต
ร.ท. ศิริวฒั น์ นาคกระโทก
ร.ท. อัศวิน บุตรวงศ์
ร.ท. อนุชิต สุวสิ ุทธิC
ร.ท. พรชัย บุญกันหา
ร.ต. ณรงค์ศกั ดิC พองชัยภูมิ
ร.ท. พนธ์ หนูทองอินทร์
จ.ส.อ. ชาตรี ลาติ
จ.ส.อ. วัชรพล ผลใส
จ.ส.อ. พิชิต กวยตะคุ
จ.ส.อ. อมรศักดิC โฮมวงศ์
จ.ส.อ. วิจิตร จิตสวา
จ.ส.อ. รณกร ศรี ลาํ ไพ
จ.ส.อ. อรรถพล เงินพลับพลา
จ.ส.อ.สุรชาติ สดโคกกรวด
จ.ส.อ. กฤษฎา แก้วพาดี
จ.ส.อ. อดิพงษ์ ศรี นอก
ร.ต. นุกลู กิจ ศรี ระดา
จ.ส.อ. ณรงค์ มงคลเคลือบ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00067-14
001-100-2015-00068-02
001-100-2015-00069-45
001-100-2015-00226-15
001-100-2015-00228-00
001-100-2015-00579-12
001-100-2016-00533-04
001-100-2013-00119-67
001-100-2018-00532-50
001-100-2004-00630-50
001-100-2004-03726-39
001-100-2004-01562-80
001-100-2004-02917-23
001-100-2004-03144-04
001-100-2004-12431-12
001-100-2004-03528-93
001-100-2004-07793-55
001-100-2004-08895-55
001-100-2004-05223-31
001-100-2004-06581-86
001-100-2004-06928-98
001-100-2004-00044-00
001-100-2004-02387-06
001-100-2004-02477-68
001-100-2004-06750-95
001-100-2004-06784-90
001-100-2004-06927-28
001-100-2004-06928-07
001-100-2004-06931-25
001-100-2004-06931-43
001-100-2004-08887-69
001-100-2004-09430-20
001-100-2004-11376-71

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

จํานวนเงิน
739.90
735.48
871.33
1,475.11
721.94
119.74
66.85
1,224.45
2.02
159,204.27
159,878.42
6,331.89
7,946.62
11,641.01
27,398.26
8,102.10
4,808.66
6,775.33
12,043.79
13,841.85
3,696.50
12,405.57
8,182.79
5,433.93
11,127.36
22,496.77
7,172.19
5,232.68
12,638.32
1,422.45
7,492.69
2,789.74
10,882.96

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. องอาจ ศรี นุกลู
จ.ส.อ. อนุสรณ์ หล่าเพีย
จ.ส.อ.ณฐพัชร คําเกาะ
จ.ส.อ. รพีพฒั น์ บุญเททิน
จ.ส.ต. เอกชัย จันทรมนตรี
จ.ส.ต.อรรคเดช อรรคปทุม
ส.อ. สื บชาติ กุศลครอง
จ.ส.ท. สัมพันธ์ บุตใส
ส.อ. ประพงษ์ บานที
จ.ส.ต. เหมราช สุวรรณเรื อง
ส.อ. พิชิตพล แสนคํา
ส.อ. ทิชากร มะโนรักษ์
ส.ท. อัครชัย ปั ญญาวุฒิ
ส.อ. ชาตรี ไพรี รณ
ร.อ. ปั ญญา พุทธน
ร.ท. ธนู สี พนู
ร.ต. ศรายุทธ วะชุม
ร.ต. ประทาน ไชยต้นเทือก
ร.ต. เฉลียว ทาบรรหาร
ร.ต. สุชาญ เสน่หา
ร.ต. ถาวร ชะสิ งห์
ร.ต. นาวี โคตรปาลี
ร.ต. สุดใจ โน๊ตสุภา
ร.ต. สายันต์ จันทร์เพ็ง
ร.ท. วิรุจน์ ใจอุ่น
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ จันทะพินิจ
จ.ส.อ. อภิชาติ เวียนเป๊ ะ
จ.ส.อ. นพมาศ จงมุม
จ.ส.อ. เสกสรรค์ กุลแก้ว
จ.ส.อ. ณัฐนันท์ คําแพง
จ.ส.อ. รุ่ งฟ้ า บุญรักษ์
จ.ส.อ. วันชัย ปะมะโข
จ.ส.อ. ยูคาเดช ศรี โยธา

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00106-03
001-100-2006-00199-41
001-100-2006-00490-21
001-100-2009-00154-10
001-100-2008-00327-91
001-100-2009-00398-45
001-100-2010-00111-91
001-100-2011-00114-28
001-100-2012-00032-33
001-100-2012-00188-55
001-100-2013-00246-51
001-100-2014-00249-88
001-100-2016-00228-72
001-100-2013-00244-93
001-100-2004-05817-78
001-100-2004-04976-28
001-100-2004-01508-88
001-100-2004-04730-44
001-100-2004-06146-41
001-100-2004-06556-39
001-100-2004-07749-52
001-100-2004-08045-27
001-100-2004-08582-81
001-100-2004-12071-38
001-100-2004-12093-21
001-100-2004-00385-86
001-100-2004-00569-26
001-100-2004-01159-19
001-100-2004-03269-04
001-100-2004-04573-92
001-100-2004-07709-38
001-100-2004-08587-04
001-100-2004-08771-61

ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3

จํานวนเงิน
6,812.43
6,551.08
2,784.81
1,266.94
1,161.23
3,445.16
549.23
1,008.79
2,939.46
1,015.63
834.72
474.30
246.63
1,505.14
9,704.47
6,374.89
5,991.47
5,920.88
11,115.26
4,560.97
7,098.86
6,627.10
22,121.86
11,884.67
12,873.55
7,099.16
11,082.95
2,513.98
7,483.03
13,413.96
5,806.79
6,975.23
4,713.17

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ดํารง นามเสาร์
จ.ส.อ. มนตรี ทยุลา
จ.ส.อ. อนุชิต ทิพย์สิงห์
จ.ส.อ. นิกร เพียโคตร
จ.ส.อ. ฤทธิศกั ดิC เกษมสานต์
จ.ส.อ. ยงยุทธ เกตุจุนา
จ.ส.อ. ทองเปรว ชุมอภัย
จ.ส.อ. คมเพชร ยนต์ลอย
จ.ส.อ. มนตรี หอมสมบัติ
ร.อ.หญิง ชลธิชา พรมทา
ร.ต. สมคิด มิสะท้าน
ร.ต. สง่า เนตรภักดี
จ.ส.อ. ทวี สิ งห์คูณ
จ.ส.ท. วรโชติ ดู่สนั เทียะ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC บุตรทุม
จ.ส.อ. ปั ญญา กันยารัตน์
จ.ส.อ. วิทยา คําบุยา
จ.ส.ท. ลือชัย วงศ์ลา
จ.ส.อ. อนุชา ราคํา
จ.ส.ต. ชิตณรงค์ ยุวาคุณากร
จ.ส.อ.หญิง อรทัย ประชากูล
จ.ส.อ.หญิง เพ็ญนภา สิ งห์สถิตย์
จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ เณรโต
จ.ส.อ.หญิง นริ ศรา โพธิCทอง
ส.อ. ยุทธการ อินทะโสม
ส.อ. ภาณุพงศ์ พรหมหาลา
ร.ต.หญิง ศิริพร ไชยวิสูตร
ร.ท. ทวี สาเอิBง
จ.ส.อ. ธรรมนูญ สุขท่าหิ น
จ.ส.อ. นพดล ศรี โพธิC
จ.ส.อ. ศักดิCดา เฉยสวัสดิC
ส.อ. อุเทน พาทอง
ส.อ. วีระยุทธ สร้อยระย้า

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00306-98
001-100-2006-00380-70
001-100-2006-00507-62
001-100-2007-00318-27
001-100-2008-00234-56
001-100-2008-00234-65
001-100-2008-00235-35
001-100-2009-00249-31
001-100-2009-00253-65
001-100-2012-00246-16
001-100-2004-01525-85
001-100-2004-02060-53
001-100-2004-05550-92
001-100-2004-04382-90
001-100-2004-08384-09
001-100-2004-09674-73
001-100-2004-09837-63
001-100-2004-11787-84
001-100-2007-00130-07
001-100-2012-00226-27
001-100-2004-04267-63
001-100-2004-07273-07
001-100-2004-10531-93
001-100-2004-12143-50
001-100-2011-00091-59
001-100-2012-00246-25
001-100-2017-00461-81
001-100-2004-08915-69
001-100-2004-04598-77
001-100-2004-06350-60
001-100-2004-07177-44
001-100-2007-00490-57
001-100-2010-00381-70

ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,445.40
3,753.00
2,956.02
4,802.60
2,822.04
2,747.99
1,790.62
2,736.01
2,212.04
1,563.63
4,488.50
9,363.69
5,410.16
1,067.60
2,649.51
5,636.54
7,672.27
11,001.54
715.58
2,223.77
3,680.98
1,750.96
4,021.61
5,045.68
1,620.92
2,867.50
2,696.01
4,455.28
3,088.94
2,431.70
4,575.70
3,760.02
759.38

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ.เชวงศักดิC สุขเกษม
จ.ส.อ.วิโรจน์ มูลหล้า
ส.อ.ครรชิต ปั สสาคร
พ.อ.(พิเศษ) ฉกาจ ขันตี
พ.อ.(พิเศษ) มหศักดิC เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พ.อ.(พิเศษ) ตุลธร นวพิตร
พ.อ.(พิเศษ) ชนะชัย พลเตชา
พ.อ. สุเทพ ยัง# ยืน
พ.อ. นิพนธ์ บุญศิริ
พ.อ. ธัชกร ภูวพัฒนดล
พ.ท.ชุติเทพ ราชสี หา
พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวฒั นา
พ.อ.หญิง ลลิดา โทวิชา
พ.ท. อนิรุต กังวาลย์
พ.ท. สุขมุ ฉิ นนะโสต
พ.ท. ทัฬหพงศ์ บําเรอราช
พ.ท. วรพนธ์ มานะดี
พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
พ.อ.หญิง ณฐวรรณ ไกรฤทธิC
พ.อ.หญิง ปั ทมา สมสนัน#
พ.ท. วีระพงษ์ บ้านใหม่
ร.อ.ทวีป ดีใจ
ร.ต. ธนะเดช มโนทัย
ร.ต. วินยั มังกร
จ.ส.อ. สมหมาย ทองทรัพย์ใหญ่
จ.ส.อ. สุนนั ต์ ประเสริ ฐ
จ.ส.อ.อภิเดช ชาวบัวน้อย
จ.ส.อ. จักริ นทัพพ์ นิลทับโพธิC
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ถารี ยะ
จ.ส.อ. สัมฤทธิC รักษาคํา
จ.ส.อ. สมชาย อําพันแสง
จ.ส.อ. ตระกูล ธรรมสุนทรา
จ.ส.อ. กําพล อําพันธุ์

001-100-2004-10390-41
001-100-2004-11674-32
001-100-2004-05092-60
001-100-2004-02948-81
001-100-2004-07170-36
001-100-2004-11346-29
001-100-2004-11504-14
001-100-2004-01284-54
001-100-2004-07396-85
001-100-2004-07851-16
001-100-2004-08469-21
001-100-2004-01237-69
001-100-2004-12041-04
001-100-2004-01970-47
001-100-2004-09746-86
001-100-2004-10377-24
001-100-2004-12713-37
001-100-2004-02388-67
001-100-2004-08930-17
001-100-2004-13225-61
001-100-2004-05358-03
001-100-2004-06854-36
001-100-2004-11935-34
001-100-2004-12182-40
001-100-2004-04845-09
001-100-2004-06478-52
001-100-2004-06498-78
001-100-2004-06973-34
001-100-2004-08452-50
001-100-2004-08590-59
001-100-2004-08839-13
001-100-2004-09351-37
001-100-2004-09480-89

ร้อย บ.พล.ร.6
ร้อย บ.พล.ร.6
ร้อย บ.พล.ร.6
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.

จํานวนเงิน
6,520.35
16,110.87
4,946.21
16,914.73
15,986.42
5,527.95
14,249.26
4,571.79
3,628.65
6,522.89
4,703.67
2,082.25
10,757.10
8,511.20
4,246.94
5,623.55
11,846.42
3,268.34
6,613.95
8,760.70
4,683.37
7,611.99
7,447.61
3,111.50
16,340.34
8,551.57
3,348.99
2,750.46
1,363.52
9,420.86
4,531.87
2,662.55
4,201.49

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญเกิด หวังเจริ ญ
จ.ส.อ.นิคม ฉวีจนั ทร์สกุล
จ.ส.อ. ไพศาล สาริ กา
จ.ส.อ. นพรัตน์ อินทสุนทร
จ.ส.อ.หญิง กองแก้ว ถารี ยะ
จ.ส.ท.หญิง พันธ์วดี จันทรสุวรรณ์
จ.ส.อ.หญิง พรพรรณ ศรี สวัสดิC
พ.ต. โกศล วัฒนวิมลภิญโญ
พ.ต. สมคิด หงษ์ยสี# ิ บเอ็ด
ร.ท. สรายุทธ์ จันทรประยงค์
ร.ท.รักเล่ ปั ดสูงเนิน
ร.ท.คชธร ใหญ่เสมอ
ร.ท. อมร ศรวิไล
ร.ท.ณรงค์ชยั ศรี ฉายา
ร.ต. แสวง เกษี
ร.ต. วิมล สิ งห์เถื#อน
ร.ต. ชูชาติ ทองสุข
จ.ส.อ.วีรศักดิC สุโกมล
จ.ส.อ. มนต์มณัฐ วงษ์ชา
จ.ส.อ. ดิเรก พงษาเทศ
จ.ส.อ. ธวัชชัย ยมนา
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC พรมพิลา
จ.ส.อ. ประสพโชค จันทร์แปลง
จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พ่อค้า
จ.ส.อ. สว่าง หาญคํา
จ.ส.อ.บรรดิษฐ์ ไตรวงค์ยอ้ ย
จ.ส.อ. บุญสื บ สิ งหนพ
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ปั ญญาประทีป
จ.ส.อ. พีระสันต์ ผดุงศิลป์
จ.ส.อ.สายชล พวงเงิน
จ.ส.อ.นิคม มะลิวลั ย์
จ.ส.อ.เมธา ทองเกลีBยง
จ.ส.ต. อรุ ณรักษ์ แสนหวัง

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09510-65
001-100-2004-09828-43
001-100-2004-10382-37
001-100-2004-10835-01
001-100-2004-04764-67
001-100-2006-00473-06
001-100-2004-07959-19
001-100-2004-03217-96
001-100-2004-08575-92
001-100-2004-09679-23
001-100-2004-04066-17
001-100-2004-05161-18
001-100-2004-06198-68
001-100-2004-07304-08
001-100-2004-00016-89
001-100-2004-00049-96
001-100-2004-01189-61
001-100-2004-00165-48
001-100-2004-00605-58
001-100-2004-00656-87
001-100-2004-01466-27
001-100-2004-01886-78
001-100-2004-03226-07
001-100-2004-04231-82
001-100-2004-06673-88
001-100-2004-10615-54
001-100-2004-10958-98
001-100-2004-11374-77
001-100-2004-11998-75
001-100-2004-12280-16
001-100-2004-12328-15
001-100-2005-00467-42
001-100-2006-00222-19

วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
วทบ.
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1

จํานวนเงิน
1,421.45
1,483.67
5,475.00
9,853.19
3,536.00
2,448.74
3,427.20
6,198.48
9,090.59
7,465.33
2,652.72
860.57
7,862.53
5,766.86
984.99
3,578.08
5,827.06
5,345.73
3,493.85
5,273.97
1,565.56
3,127.82
6,205.76
5,539.15
1,440.26
2,990.76
4,105.27
4,446.87
4,838.79
2,253.39
1,606.67
1,798.70
1,427.71

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

ชื#อบัญชี
ส.อ.พิชิต ศรี ใส
ส.อ. พิษณุ ปั ญญาประทีป
ส.อ. ธนายนต์ จันลุทิน
ส.อ. รุ่ งศักดิC ดีอก
ส.อ. อนุพงศ์ โชติชยั กาญจน์
ส.อ. ยุทธภูมิ วามะลุน
ส.อ. นริ ศ โนอินทร์
ส.อ. เกืBอกูล โพธิCบุบผา
ส.ท. อัถชัย จันทร์อู่
ส.ท. เกรี ยงไกร คําดี
ร.ท. สัญญา สลักคํา
ร.ต.สหรัฐ ศรี สถาน
ร.ท. นํBามนต์ เหมาะสิ งห์
ร.ต.วิชยั ธรรมคํา
ร.ต. นิคม แสงทับ
จ.ส.อ. กิตติภพ อินธินนั ท์กลุ
จ.ส.อ. รุ จ กาญจนสกุล
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ปานธูป
จ.ส.อ.กฤษดา ยมนา
จ.ส.อ. ไกรทอง คําจันทร์
จ.ส.อ. เกรี ยงไชย กระปุกทอง
จ.ส.อ. จิตรกร ชัยณรงค์
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ พิมพา
จ.ส.อ. บุญสม ขําสาคร
จ.ส.อ. อธิคม แก้วใส่เงิน
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ตองกลิ#น
จ.ส.อ. กิตติคุณ ยมนา
จ.ส.อ. พลณรงค์ โคตรผาย
จ.ส.อ. ชัยพร ทองสัมฤทธิC
จ.ส.อ. ไพศาล พุฒจ้อย
จ.ส.อ. วานิช สี คาํ
จ.ส.อ. ศิลป์ สิ ทธิC วัฒนราษฎร์
จ.ส.อ. พีรเดช เปรมปรี ดา

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06159-23
001-100-2004-10749-74
001-100-2004-13224-28
001-100-2009-00301-27
001-100-2009-00301-45
001-100-2010-00042-07
001-100-2010-00086-74
001-100-2010-00144-26
001-100-2014-00455-10
001-100-2016-00001-53
001-100-2004-02571-72
001-100-2004-06718-31
001-100-2004-12268-32
001-100-2004-03234-48
001-100-2004-13046-99
001-100-2004-01262-07
001-100-2004-01280-92
001-100-2004-01524-15
001-100-2004-01539-37
001-100-2004-02223-98
001-100-2004-02956-59
001-100-2004-02967-28
001-100-2004-03416-66
001-100-2004-03775-91
001-100-2004-04180-74
001-100-2004-04494-63
001-100-2004-04554-37
001-100-2004-04702-87
001-100-2004-05018-15
001-100-2004-05566-20
001-100-2004-05566-66
001-100-2004-05567-36
001-100-2004-05571-51

ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102

จํานวนเงิน
1,921.13
1,301.42
2,227.03
2,714.24
1,213.45
268.70
5,810.74
1,946.11
682.70
349.08
4,404.89
3,284.43
4,860.87
5,059.66
2,034.64
3,802.23
3,337.41
7,967.65
957.27
5,270.79
3,147.34
1,161.70
1,181.88
5,244.76
1,408.04
4,100.01
3,823.66
6,686.59
1,411.39
578.93
2,752.22
1,753.15
2,814.76

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปราโมทย์ บุญสม
จ.ส.อ. ดนัย ทองชมภู
จ.ส.อ. ฤทธิCณรงค์ การกันหา
จ.ส.อ. ถวิล ยงค์เกตุกิจ
จ.ส.อ. เกษม ฉิ มวัย
จ.ส.อ.สมพงษ์ กะมุตะเสน
จ.ส.อ. สุทธิรักษ์ อินทวิรัตน์
จ.ส.อ. ศุภกฤต พละไชย
จ.ส.อ. ธีระศักดิC เวิดสูงเนิน
จ.ส.อ.กรกช งามเลิศ
จ.ส.อ. ธนกฤต โลทิม
จ.ส.อ. วินยั พรมมา
จ.ส.อ. เชิด มณี ไชย
จ.ส.อ. กฤษณะ สุขสมบูรณ์
จ.ส.อ. กิตติ ศรี มหาสันติ
จ.ส.อ. หัสดี เฉลยภาพ
จ.ส.อ.เฉลิม ดวงแก้ว
จ.ส.อ. วรรธน์ธนัญ สงกรานเสงี#ยม
จ.ส.อ. ประเทศ ทันวงษา
จ.ส.อ. ธวัชชัย อินอุ่นโชติ
จ.ส.อ.ยชญ์สมาน อุปชาย์
จ.ส.อ.สมพร บุญขันธ์
จ.ส.อ.วินดั กุลโนนแดง
จ.ส.อ. กฤษฎา สารสา
จ.ส.ท. โชคอํานวย รัสมี
จ.ส.ต. ก้องเกียรติC สุวรรณศรี
ส.อ. วัฒนา เสมเหม็น
ส.อ. อนุสรณ์ เส็งคิศิริ
ส.อ. นิทธิ เขียวพุม่
ส.อ. ธงชัย ช่างปรุ ง
ส.อ. พิชยั ยุทธ เรื องพุทธ
ส.อ. วิศิษฎ์ น้อยเพิ#มทรัพย์
ส.อ. วรัญ`ู สุวรรณหลง

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05615-52
001-100-2004-05668-12
001-100-2004-06920-74
001-100-2004-07055-54
001-100-2004-07513-40
001-100-2004-07634-60
001-100-2004-08053-40
001-100-2004-08054-29
001-100-2004-08054-65
001-100-2004-08755-98
001-100-2004-08840-64
001-100-2004-09015-92
001-100-2004-09030-59
001-100-2004-09558-85
001-100-2004-10881-53
001-100-2004-11103-46
001-100-2004-11531-92
001-100-2004-11878-98
001-100-2004-12077-85
001-100-2004-12970-07
001-100-2004-12983-43
001-100-2004-13038-49
001-100-2005-00462-38
001-100-2007-00311-64
001-100-2011-00467-07
001-100-2004-04745-93
001-100-2004-09594-38
001-100-2007-00299-01
001-100-2012-00012-35
001-100-2012-00523-18
001-100-2013-00331-63
001-100-2013-00441-69
001-100-2013-00442-02

ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102

จํานวนเงิน
834.13
5,501.06
4,314.07
2,719.07
1,479.48
4,693.11
2,215.15
1,320.50
520.14
1,757.71
1,151.34
816.84
9,937.60
2,526.99
4,471.89
1,065.84
5,081.29
3,965.09
5,405.17
4,189.92
1,765.17
4,278.67
429.75
1,907.83
1,714.83
4,039.03
1,190.15
664.72
2,350.25
1,318.90
1,079.18
507.32
1,027.50

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ชื#อบัญชี
ส.อ. อาริ นทร์ ยอดเจริ ญ
ส.ท. ชนม์ชนก นิเวศน์
ส.ท. พลากร ธิสาเวช
พ.ต. สุดใจ เด่นนะหลี
ร.อ.วินยั น้อยยาโน
ร.อ. มงคล พฤกษกิจกุลชัย
ร.ท. รณชัย ศรลัมพ์
ร.ท. สุพฒั น์ ภาณุรักษ์
ร.ต. นพรัตน์ ทะนามศรี
ร.ท. รุ่ งชัย ยิมB ถนอม
ร.ท. ชัยวัฒน์ ขันธ์แก้ว
ร.ต. วสันต์ เอิบอิ#ม
ร.ต. ปั ณณสิ ชฌ์ แสงลีย ์
ร.ต. สถิตย์ สงกลาง
ร.ต. โชคชัย รักอู่
จ.ส.อ. วีรพร ภิมภา
จ.ส.อ.นริ นทร์ธร ธนาสิ นทรัพย์
จ.ส.อ. ศักดา ทํานองนาค
จ.ส.อ. สัญชัย กิจพิทกั ษ์
จ.ส.อ. บุญญฤทธิC ณรงค์เดชเสรี
จ.ส.อ. นพโรจน์ วรโรจน์โยธิน
จ.ส.อ. ชัชวาล พัวไกรศักดิC
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ศรี โยธี
จ.ส.อ. สมชาย ธาราภูมิ
จ.ส.อ. นพดล เรื องศรี
จ.ส.อ. เทียม จําปาแดง
จ.ส.อ. มนตรี เทศที#อยู่
จ.ส.อ. ประพจน์ คําแพงทอง
จ.ส.อ. มนัส มณี เทศ
จ.ส.อ. ไมตรี ศิริบตั ิ
จ.ส.อ. สมทรง กลิ#นกุหลาบ
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ สี หาบุญทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ จันทรัตน์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00127-98
001-100-2014-00326-13
001-100-2016-00091-54
001-100-2004-07470-91
001-100-2004-06611-80
001-100-2010-00011-58
001-100-2004-01088-49
001-100-2004-03812-11
001-100-2004-11203-34
001-100-2004-11319-23
001-100-2004-12527-12
001-100-2004-01627-86
001-100-2004-04408-24
001-100-2004-04408-79
001-100-2004-06253-73
001-100-2004-00057-64
001-100-2004-00686-57
001-100-2004-00837-44
001-100-2004-00921-04
001-100-2004-01417-92
001-100-2004-01614-86
001-100-2004-02091-48
001-100-2004-02250-94
001-100-2004-02507-17
001-100-2004-02520-25
001-100-2004-02785-46
001-100-2004-03608-47
001-100-2004-04151-29
001-100-2004-04408-33
001-100-2004-04408-42
001-100-2004-04408-88
001-100-2004-04409-30
001-100-2004-04523-15

ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.1พัน.102
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
1,192.37
512.83
859.63
9,622.31
5,140.92
573.03
4,254.85
3,146.39
2,385.12
3,847.69
14,439.50
10,240.09
11,703.92
3,127.32
2,556.89
2,227.64
1,816.50
2,401.67
1,789.67
1,214.55
2,497.19
2,927.15
1,992.19
1,253.70
4,026.51
2,176.54
1,142.14
4,011.94
1,681.66
1,714.07
2,023.09
4,030.35
1,838.84

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สงกรานต์ ครอบสุข
จ.ส.อ. นรากร กีรติรุจิรัตน์
จ.ส.อ. ชัยยา สมบูรณ์
จ.ส.อ.พัสกร ทรายสุวรรณ
จ.ส.อ. อาทิตย์ วังหอม
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC ศรี สมทรัพย์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ตาบประดับ
จ.ส.อ. ธนะพัฒน์ โพธิCศรี ทอง
จ.ส.อ. สมชาย มาอ่อน
จ.ส.อ. วัฒชิระ นักร้อง
จ.ส.อ. เด่นพงษ์ วงษ์ธรรม
จ.ส.อ. ปั ญญาดี บรรเทา
จ.ส.อ. เทอดศักดิC โป๊ ะประยูร
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC พาขุนทด
จ.ส.อ. ระวีโรจน์ พวงคต
จ.ส.อ. ไพบูลย์ อุบลแย้ม
จ.ส.อ. สถาพร สื บจากเทียม
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ สุขะ
จ.ส.อ. วีระสรร สอพอง
จ.ส.อ. พุฒิพงษ์ ปรี ดาเนตร
จ.ส.อ. พินิจ สําราญสุข
จ.ส.อ. ลาเมศ เอ็นดู
จ.ส.อ. ชัยยง ศรี สาํ ราญ
จ.ส.อ. นพพล ทองย้อย
จ.ส.อ. ปรี ดายุทธ ศรี ไข่มุกข์
จ.ส.อ. วิโรจน์ บุญเลิศ
จ.ส.อ. เศรษฐพงศ์ สิ งหาราช
จ.ส.อ. อภิชาติ แก่นจําปา
จ.ส.อ. ศุภกร อนุจร
จ.ส.อ. ฤทธิไกร วงค์ทนั
จ.ส.ท. ศุภกิจ กํ#าแก้ว
จ.ส.ท. สิ รวิชญ์ ชาวหา
จ.ส.ท. พัฒนพงษ์ มาตรแสง

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04527-86
001-100-2004-04605-45
001-100-2004-04776-51
001-100-2004-05097-29
001-100-2004-05218-73
001-100-2004-05678-75
001-100-2004-05742-55
001-100-2004-06218-90
001-100-2004-06233-02
001-100-2004-06313-65
001-100-2004-06518-28
001-100-2004-06788-43
001-100-2004-07209-97
001-100-2004-07341-21
001-100-2004-07888-67
001-100-2004-08240-35
001-100-2004-08465-14
001-100-2004-08513-49
001-100-2004-08815-99
001-100-2004-10320-84
001-100-2004-11470-94
001-100-2004-11730-62
001-100-2004-11991-67
001-100-2004-12337-44
001-100-2004-12351-04
001-100-2005-00463-44
001-100-2005-00464-78
001-100-2005-00471-67
001-100-2008-00248-26
001-100-2009-00027-17
001-100-2004-04408-60
001-100-2005-00470-88
001-100-2006-00232-45

ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
2,193.60
4,171.47
1,879.91
2,081.71
2,938.99
2,304.47
4,190.15
4,076.38
6,849.39
3,169.24
1,749.43
3,068.92
4,517.87
6,346.42
2,663.91
1,928.98
1,400.61
12,094.10
4,044.04
6,579.37
3,433.20
1,321.14
7,017.50
2,035.81
2,552.33
2,210.31
2,681.71
1,429.20
1,621.43
3,039.39
766.71
1,341.88
970.38

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ณัฎฐพงษ์ ยุทธวงศ์
จ.ส.ต. พงษ์ศกั ดิC แก่นพรม
จ.ส.ท. อภิชาติ ปั ดกอง
จ.ส.ต. ณัฐพล สุ่มนิล
จ.ส.ต. ปริ ญญา พินธุนิบาต
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ นิลคง
จ.ส.ต. เฉลิมพล พงษ์สุพรรณ์
จ.ส.ต. สุภชัย คงกล่อม
จ.ส.อ. สมศักดิC นันทวงศ์
ส.อ. รัชพล พึ#งเมือง
ส.อ. พัฒนพงษ์ ยวงนาค
ส.อ.ปราโมทย์ ใจสุทธิ
ส.อ. สรศักดิC บุญผลงาม
ส.อ. มนต์โสธร ยงสวัสดิC
ส.อ. อภิรักษ์ เกมาหายุง
ส.อ. ปฐวี วันลับแล
ส.อ. จิตติ วรรณทอง
ส.อ. เฉลิมวุฒิ สมแสน
ส.อ. มงคล ไชยคํา
ส.อ. ราชพล แก้วพวง
ส.อ. ยศพร เย็นวัฒนา
ส.อ. ยสิ นทร สิ นนํBาคํา
ส.อ. อนิรุช อินทปั ญญา
ส.อ. อภิสิทธิC ชนะสิ ทธิC
ส.ท. ภูวนารถ เกษมธนาภิรักษ์
ร.ต. สมศักดิC สุขใส
พ.อ. ดิษฐ เลิศลํBา
พ.ท. ทรงพล บัวทอง
ร.อ. วิชยั เศรษฐดา
ร.อ. อาคม ทองนุ่ม
ร.อ.ภัคพล หงษ์เวียงจันทร์
ร.อ. วุฒิชยั เย็นฉํ#า
ร.อ. อานนท์ อําพันทอง

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00227-96
001-100-2006-00232-54
001-100-2009-00235-07
001-100-2009-00235-25
001-100-2010-00080-45
001-100-2011-00071-06
001-100-2012-00065-68
001-100-2012-00065-77
001-100-2004-03438-86
001-100-2007-00314-29
001-100-2007-00393-97
001-100-2010-00080-09
001-100-2011-00071-42
001-100-2011-00249-72
001-100-2011-00403-23
001-100-2011-00403-41
001-100-2012-00065-31
001-100-2012-00065-86
001-100-2013-00154-95
001-100-2013-00155-01
001-100-2013-00155-29
001-100-2013-00365-22
001-100-2013-00365-31
001-100-2014-00067-33
001-100-2015-00453-60
001-100-2004-04540-58
001-100-2004-05292-91
001-100-2004-05392-52
001-100-2004-00339-07
001-100-2004-00339-25
001-100-2004-02884-91
001-100-2004-04956-84
001-100-2004-09627-97

ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.

จํานวนเงิน
2,499.80
1,169.48
884.46
1,079.18
933.18
1,144.29
987.27
1,069.20
1,269.63
1,119.66
6,767.50
5,166.26
1,029.12
6,059.33
515.68
1,620.85
1,069.20
753.83
828.35
645.05
765.44
1,198.98
416.32
156.63
598.99
192,614.48
15,044.42
5,934.04
5,810.48
4,538.46
8,751.48
13,576.17
10,375.83

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079

ชื#อบัญชี
ร.ต. สมชาย ภุมริ นทร์
ร.ต. นิมิต ปิ# นทอง
จ.ส.อ. ทักษิณ ศรี สวัสดิC
จ.ส.อ. สุพรชัย จิวประสาท
จ.ส.อ. กิติกร ฝ่ ายราช
จ.ส.อ. จรัส สังข์สอาด
จ.ส.อ. สันติพงษ์ พรรษา
จ.ส.อ. ชยุตพงศ์ พึ#งพิณพงศ์
จ.ส.อ. นคริ นทร์ นาคพานิช
จ.ส.อ. ธนิกร แย้มกลัด
ส.อ. มีศกั ดิC เชื#อได้
พ.อ. กําธร บุญชม
พ.ท. สมหมาย บุญยงค์
พ.ต.วิรัตน์ พงษ์นุช
พ.ต. อนันต์ อุ่นจันทร์
พ.ต. รุ่ งเรื อง งามบุษย์ศรี
ร.อ. จตุพล ตัBงวงษ์
ร.ท. ยรรยง โวงประโคน
ร.อ. กัมพล สังข์สาลี
จ.ส.ท.รัฐชีร์ พุทธิโรจน์ชนกุล
ร.ต. ศุภกฤต พลรักมิตร
ร.ต. ประวิทย์ เจริ ญสุข
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิC เกตุไทย
จ.ส.อ. วุฒิชยั เหลาทอง
จ.ส.อ.กิตติกร โรจนนาค
จ.ส.อ. ธนเดช พรมรัตน์
จ.ส.อ.ทวิช แย้มศิริ
จ.ส.อ. ประสาร พุม่ ศิริ
พ.อ. ตรี รัตน์ ตันศรี วงษ์
พ.ท. คมสันต์ อนุมาศ
พ.ต. ชัยพร จันทร์รัศมี
พ.ต. นุมาศ เผือกขํา
พ.ต. สยาม สังขมรรทร

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13053-79
001-100-2004-13021-41
001-100-2004-00338-64
001-100-2004-03456-08
001-100-2004-03975-04
001-100-2004-05703-38
001-100-2004-06387-48
001-100-2004-07090-73
001-100-2004-09897-03
001-100-2007-00499-96
001-100-2012-00439-03
001-100-2004-08301-06
001-100-2004-05353-26
001-100-2004-05461-73
001-100-2004-09081-06
001-100-2004-12970-70
001-100-2004-07004-61
001-100-2004-09536-01
001-100-2004-11866-59
001-100-2004-00939-45
001-100-2004-01402-89
001-100-2004-09818-62
001-100-2004-02963-11
001-100-2004-04794-00
001-100-2004-05516-43
001-100-2004-09166-73
001-100-2004-10525-56
001-100-2004-10893-74
001-100-2004-00260-68
001-100-2004-11105-31
001-100-2004-04099-79
001-100-2004-11043-27
001-100-2004-11260-37

สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ก.จ.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ฉ.ช.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.

จํานวนเงิน
6,929.18
6,228.05
11,138.29
2,208.17
6,791.12
3,496.37
3,718.73
4,425.78
8,343.21
2,793.10
208.03
5,271.63
13,123.78
10,652.04
16,274.55
5,891.18
3,251.39
2,465.12
6,885.07
2,351.93
2,727.12
4,296.91
12,592.83
2,843.84
2,887.06
5,772.23
5,323.92
5,566.76
11,043.14
26,885.89
10,630.52
8,694.04
4,957.51

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112

ชื#อบัญชี
ร.ท. ประพันธุ์ ชุมเกตุ
จ.ส.อ. สุรกิจ ผลคิด
จ.ส.อ. จีรเดช วิชาคุณ
จ.ส.อ. ปิ ติศกั ดิC มะปะโท
จ.ส.อ. ปริ ชาติ คนคล่อง
จ.ส.อ. ทรงพล พึ#งแพง
ส.อ. ชูศกั ดิC ช่วยเต็ม
พ.อ. อภิรักษ์ ไกรเดช
พ.ต. สาธิต ตาริ นทร์
พ.ต. มนัส กันทะมา
พ.ต. ปรี ชา กาบเอืBอง
พ.ต. เฉลิม ภู่รัตน์
พ.ต. ยศกร ใหม่จนั ทร์
พ.ต. ปุณเดชา สื บธนาธิป
ร.อ. ณัฐธเดชน์ กรรณ์ธชาพัฒน์
ร.อ. สุวฒั น์ โฆษิตสุริยะพันธุ์
ร.อ. สุรพล เจียนพันธ์
ร.อ. วรรธนะ ชนะจน
ร.ท. ไพศาล นพรัตน์
ร.ต.สุรพล สี ลามน
ร.ต.พลกฤษณ์ พละคลัง
ร.ท. บรรเลง ชัยชนะ
ร.ต. เอกชัย ไชยวัง
ร.ต.เมธาสิ ทธิC ดนุเดชเมธา
ร.ต.วิทยา วิริยะ
จ.ส.อ. กฤต เฉลยศิลป์
จ.ส.อ. อรรถพล วงศ์ทา
จ.ส.อ.ชยุต เกษมจิตต์
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ อินทรชัย
จ.ส.อ. ศุภเดช อินแตง
จ.ส.อ. สายชล จันทร์เขียว
จ.ส.อ. ชุมพล ว่นเครื อ
จ.ส.ท. อัคคเดช ขันนวน

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11683-34
001-100-2004-01447-80
001-100-2004-05098-44
001-100-2004-05238-53
001-100-2004-05906-15
001-100-2008-00370-33
001-100-2012-00555-82
001-100-2004-08536-20
001-100-2004-00737-38
001-100-2004-04738-77
001-100-2004-07073-21
001-100-2004-09435-70
001-100-2004-10058-04
001-100-2004-12237-92
001-100-2004-00215-59
001-100-2004-01203-28
001-100-2004-01742-77
001-100-2004-07677-12
001-100-2004-12892-20
001-100-2004-00046-31
001-100-2004-05954-98
001-100-2004-08375-70
001-100-2004-11284-15
001-100-2007-00466-25
001-100-2009-00030-26
001-100-2004-00200-64
001-100-2004-00549-19
001-100-2004-02255-80
001-100-2004-05261-24
001-100-2004-05450-13
001-100-2004-05931-44
001-100-2004-07998-09
001-100-2004-08263-61

สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.

จํานวนเงิน
4,573.28
3,125.80
6,175.76
4,695.53
14,067.94
4,135.48
3,832.78
36,909.76
8,844.92
13,623.67
10,705.97
15,643.23
6,416.70
12,610.04
5,739.14
7,984.50
9,104.83
4,159.68
5,079.23
4,534.70
1,997.41
8,165.41
1,652.43
2,602.53
1,346.02
3,803.04
3,328.28
5,484.77
5,011.36
7,800.97
6,861.52
9,300.56
2,506.98

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ. สมบูรณ์ โคษาราช
จ.ส.อ. ชวน หล้าระวงค์
จ.ส.อ. บัญชา เสกกล้า(อ.)
จ.ส.อ. แสวง บรรณารักษ์
จ.ส.อ. เอกราช ช่างไม้
จ.ส.อ.ดนุเดช โพนรัตน์
จ.ส.อ. กฤษณพงศ์ ปั ญญาเมืองใจ
ส.อ. วัชริ นทร์ มณี วรรณ
จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ แก้วสว่าง
จ.ส.ท. เอกสิ ทธิC ชมภูแก้ว
จ.ส.ท. เอกลักษณ์ ษีดา
จ.ส.ท. ชัยวุฒิ คําดี
จ.ส.ต. ธีรศักดิC วงค์ชยั
ส.ต. นพดล ชุบชูวงศ์
ส.อ. ทินกร สุวรรณภูมิ
ส.อ. กันต์วสิ ุทธิC ทิสาระ
พ.ท. สมสัก หาดสุด
พ.ต. สมชาย ทองเกลา
ร.ท. เศรษฐกาญจน์ พูลพิพฒั น์
ร.ต. ณรงค์ กางถัน
จ.ส.อ. มานพ จินต์ดี
จ.ส.อ. สรสิ ช ไชยมหาบุตร
จ.ส.อ. สุขนิรันดร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
จ.ส.ท. เฉลิมรัตน์ ผิวอ่อน
พ.ท. ณัฐพงษ์ เลีBยงจอหอ
พ.ท. วิเศษศิลป์ แสนภูวา
พ.ท. สุริยะ วงศ์อุปปา
พ.ท. สุธิลกั ษณ์ ตาจันทึก
พ.ท. ชาลี จัดจ้าน
พ.ท. ทนงศักดิC ไชยนอก
พ.ท. สุทธิพล สุดหล้า
พ.ต.สิ ปปภาส หล่าจันทึก
พ.ต. แดนชัย ผจญ

001-100-2004-08725-46
001-100-2004-09240-43
001-100-2004-09242-74
001-100-2004-10889-68
001-100-2004-11500-61
001-100-2004-12491-89
001-100-2004-12734-50
001-100-2008-00344-89
001-100-2009-00023-82
001-100-2009-00042-10
001-100-2009-00041-86
001-100-2009-00055-83
001-100-2011-00100-94
001-100-2012-00389-47
001-100-2012-00595-88
001-100-2013-00664-26
001-100-2004-11599-92
001-100-2004-07679-98
001-100-2004-09800-58
001-100-2005-00230-33
001-100-2004-00659-24
001-100-2004-01194-01
001-100-2004-04143-60
001-100-2008-00162-25
001-100-2004-03855-45
001-100-2004-04524-85
001-100-2004-07647-97
001-100-2004-07699-32
001-100-2004-09402-36
001-100-2004-11323-93
001-100-2004-11990-24
001-100-2004-00490-14
001-100-2004-05790-01

สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.บ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.

จํานวนเงิน
8,730.57
6,493.67
5,308.67
7,955.08
4,334.59
920.37
6,888.30
1,385.13
2,670.08
1,670.58
1,442.02
3,038.98
694.46
1,691.17
438.06
1,141.90
10,997.62
6,027.53
4,069.28
6,582.62
5,438.75
6,685.56
7,560.58
5,450.26
11,545.83
21,878.50
13,569.52
9,002.10
13,080.27
12,724.75
5,333.70
1,717.17
7,088.06

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

ชื#อบัญชี
พ.ต.อํานาจ เลาสูงเนิน
พ.ต. ธงชัย อุณชาติ
พ.ต.จํานงค์ พงษ์สมั พันธ์
พ.ต. ภัทรพงษ์พนั ธ์ บัวขาววงศ์ภูธร
พ.ต. วิชญ์วสิ ิ ฐ พูนเกิดมะเริ ง
พ.ต. ปชานันท์ สิ นจริ ยานนท์
พ.ต. สมชาย อัศวคงคารัตน์
ร.ต.สิ รวิชญ์ พุทธา
ร.อ. สุชาติ ปั ดถาพงษ์
ร.ต. จิรวัฒน์ เกืBอทาน
ร.ต. อมรศักดิC ปั จจัยโย
ร.ท. สุรเสกข์ มงคล
ร.ท. ปริ พฒั น์ จันทีนอก
ร.ต. กิตติพงศ์ ประเสริ ฐพงษ์
ร.ท. ประพจน์ ทองคํา
ร.ท. อลงกร เรื องพูน
ร.ท. นริ นทร์ ชัยปั ญหา
ร.ต. ธนกฤต หมอยา
ร.ต. อลงกรณ์ ตานิโก
ร.ต. เดชาพนธ์ ถนัดทาง
ร.ต.ชยุตพัชญ์ โชติชยา
ร.ต. วันรักษ์ สารบาล
ร.ต. จุมพล ขันธนิกร
ร.ต. สมใจ สงไข
จ.ส.อ. ศุภศักดิC บุญกุศล
จ.ส.อ. ประมาณ อังกระโทก
จ.ส.อ. จํารอง ไชยธนารักษ์กลุ
จ.ส.อ. อภิสิทธิC สมจิต
จ.ส.อ. กฤษณ์ กําเนิดเขว้า
จ.ส.อ. สามารถ สิ งหะสุริยะ
จ.ส.อ.วรธน คงคอน
จ.ส.อ. ธีระทัศ พิมพ์สระเกษ
จ.ส.อ. กําพล ดีขนุ ทด

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07648-76
001-100-2004-08220-00
001-100-2004-08676-32
001-100-2004-09114-74
001-100-2004-10869-88
001-100-2004-12582-48
001-100-2004-12696-06
001-100-2004-00200-19
001-100-2004-04913-05
001-100-2004-00704-30
001-100-2004-03205-84
001-100-2004-04778-37
001-100-2004-05592-29
001-100-2004-07123-50
001-100-2004-07628-96
001-100-2004-09222-12
001-100-2004-09650-13
001-100-2004-12194-89
001-100-2005-00160-24
001-100-2004-00390-26
001-100-2004-03055-03
001-100-2004-04384-03
001-100-2004-05913-95
001-100-2004-08137-74
001-100-2004-00242-55
001-100-2004-00340-12
001-100-2004-00620-15
001-100-2004-00706-34
001-100-2004-01202-21
001-100-2004-01863-24
001-100-2004-02747-17
001-100-2004-03035-32
001-100-2004-03755-66

สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.

จํานวนเงิน
2,989.05
11,381.48
9,745.43
4,599.61
7,510.76
3,143.20
10,463.03
9,162.91
12,970.11
3,500.32
7,436.70
4,084.53
7,315.01
8,495.44
9,759.99
3,653.84
6,193.74
5,660.22
1,788.29
9,064.90
23,063.04
6,201.60
5,979.02
18,582.28
8,184.92
8,197.88
12,007.34
6,685.84
4,996.21
10,481.31
10,063.36
4,682.37
2,346.90

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศรัณย์ สิ ทธิเวช
จ.ส.อ. ชูฤกษ์ บุญญานุสนธิC
จ.ส.อ. สุพล มูลอาษา
จ.ส.อ. ทรงศักดิC มอบกระโทก
จ.ส.อ. สาคร สวัสดิCรักษ์
จ.ส.อ. เทียมจิต ฑีฆะสุข
จ.ส.อ. ณัทพงศ์ แสงทอง
จ.ส.อ. สุริยะ ศิริชาติ
จ.ส.อ. สุขสันต์ เทพเทวสันติC
จ.ส.อ. จอมภพ ทวนกระโทก
จ.ส.อ. อรุ ณศักดิC ธนูศร
จ.ส.อ. สฤษดิC ไชยพันโท
จ.ส.อ. อมตะ เจตนาดี
จ.ส.อ. อุทยั ประดับบุตร
จ.ส.อ. สมศักดิC ปานกลาง
จ.ส.ท. อนันต์ เจริ ญสุข
จ.ส.ท. ฉลองกรุ ง ศรี วไิ ล
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ เงื#อนตะคุ
จ.ส.ต. วัลลภ บุญเรา
ส.อ. ประทีป ชอบด่านกลาง
ส.อ. ทิวา ร่ มพุดซา
ส.อ. มาโนช ขาวจันทร์
ส.อ. ศิริวฒั น์ จุย้ ดนตรี
ส.อ.สดุดี วงษานุทศั น์
ส.อ. นิกร ศรทิพย์
ส.อ. ภาสกร บึงอ้อ
ส.ท. ศิวดล ประหา
ส.ท. วรวุฒิ เกิดหมื#นไวย
ส.ท. ฐิติพงษ์พนั ธ์ นาดี
ส.ต. มนัสชัย แสงไชยราช
พ.ท. ชาญชัย จันทร์สุข
พ.ต.ไพบูลย์ วุฒิกมลชัย
พ.ต. ไชยา ชูประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03771-66
001-100-2004-04033-82
001-100-2004-04910-04
001-100-2004-05076-79
001-100-2004-05140-95
001-100-2004-05677-32
001-100-2004-05987-05
001-100-2004-06146-50
001-100-2004-06228-26
001-100-2004-08122-16
001-100-2004-08354-48
001-100-2004-10508-13
001-100-2004-12530-85
001-100-2004-12598-03
001-100-2004-13029-01
001-100-2007-00498-17
001-100-2009-00050-97
001-100-2011-00071-15
001-100-2011-00072-94
001-100-2004-00175-38
001-100-2012-00555-37
001-100-2012-00555-46
001-100-2012-00568-46
001-100-2012-00581-63
001-100-2012-00601-31
001-100-2013-00439-66
001-100-2014-00560-11
001-100-2015-00463-41
001-100-2016-00182-31
001-100-2017-00690-94
001-100-2004-12511-57
001-100-2004-04896-56
001-100-2004-08381-17

สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ย.

จํานวนเงิน
6,100.20
5,210.40
3,653.46
3,660.69
9,215.26
11,308.18
21,229.15
9,905.13
8,102.18
6,683.01
50,387.10
9,146.89
3,610.15
12,429.45
7,766.95
3,215.21
2,775.43
3,487.12
3,808.66
8,534.45
1,556.28
1,010.91
2,723.74
1,339.64
621.31
604.01
770.52
525.13
478.05
150.57
18,564.26
7,287.30
5,776.51

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244

ชื#อบัญชี
ร.ต.นงค์ สระแก้ว
จ.ส.อ. ชวน รากทอง
จ.ส.อ. พิเชฐ โภฆัง
จ.ส.ต. นําชัย เวศสุวรรณ
พ.อ. นําพล ผิวผ่อง
พ.ต. เกืBอกูล คุม้ ทรัพย์
ร.อ.ชุมพล พ่วงพี
ร.ต. ยุทธนา เพิ#มพูล
ร.ต.เชษฐา สี ดาพล
ร.ต. เกรี ยงไกร ไพรงาม
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ภาคเดียว
จ.ส.อ. นนทพัทธ์ พันสวัสดิC
จ.ส.อ. สานิตย์ นิลคํา
จ.ส.อ. ขวัญชัย หล่ายจาด
พ.อ. สมศักดิC ตรงงาม
พ.ท. สุมิสก์ วรวงศ์
พ.ท. สุรฤกษ์ โคตรชารี
พ.ต. สามารถ จันทะประเทศ
พ.ต. พิชยั ขุมเงิน
พ.ต. จํานงค์ สงสี
ร.อ. พันธณะ เอ้ตุโพธิC
ร.อ. สงกรานต์ วงชารี
ร.ต. ยอดรัก เตื#อยมา
ร.ท. วิสิทธิC ขันโพธิC
ร.ต. พนมไพร ดวงมาลา
ร.ต. พหล พรมโคตร
ร.ต. สุรสิ ทธิC สุยะลา
ร.ต. อภิคม ปิ ดสายะ
จ.ส.อ. สาคร นนทะชัย
จ.ส.อ. จตุพงศ์ หล้าจันทร์
จ.ส.อ. วุฒิชยั ทองภูเหวด
ส.อ. ปฎิการ ฉัตรศรี
จ.ส.อ. เพิ#มพูน ลาโภ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12878-24
001-100-2004-06612-78
001-100-2004-10030-46
001-100-2004-06944-34
001-100-2004-03722-31
001-100-2004-04486-95
001-100-2004-05728-59
001-100-2004-02035-42
001-100-2004-09470-80
001-100-2006-00270-83
001-100-2004-06238-70
001-100-2004-06310-73
001-100-2004-06680-95
001-100-2004-11855-44
001-100-2004-08871-04
001-100-2004-00015-00
001-100-2004-05601-64
001-100-2004-10774-58
001-100-2004-12421-59
001-100-2004-12436-80
001-100-2004-03181-09
001-100-2004-03983-72
001-100-2004-00335-72
001-100-2004-12421-86
001-100-2004-05883-91
001-100-2004-06401-87
001-100-2004-06745-37
001-100-2008-00411-24
001-100-2004-00452-12
001-100-2004-02130-71
001-100-2004-04695-00
001-100-2004-07125-54
001-100-2004-08652-90

สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.น.ย.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.

จํานวนเงิน
5,812.15
9,825.78
5,746.94
2,633.08
9,276.48
17,545.28
6,994.44
6,135.46
5,156.41
3,308.96
2,737.40
3,197.47
9,330.18
17,898.24
15,678.48
12,487.67
14,140.23
14,723.16
8,618.32
4,898.91
2,911.28
4,333.20
4,330.70
10,976.59
4,170.41
16,211.47
3,321.08
2,653.13
4,196.76
8,180.89
4,319.37
5,714.88
8,956.25

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พิทยาคม เทียมกลาง
จ.ส.อ. ปฏิภาณ มุยเขียว
จ.ส.ท. สันติ ไชยวารี
จ.ส.ท. กรกฏ เรื องจิต
จ.ส.ท. ธานินทร์ เสนผาบ
จ.ส.ต. นิวฒั น์ กล่าวรัมย์
ส.อ. ชยพล ภักดิCกระโทก
ส.อ. ก้องไกร ไชยป่ ายาง
ส.ท. สกุลพัฒน์ บัวหลวง
พ.อ. ชัย บุญเกืBอ
พ.ต. สมพร ศรี คาํ แซง
พ.ต. บํารุ งศิลป์ อินประภา
พ.ต. มงคล เถาชาลี
พ.ต. วิทยา ชัยจันทร์
พ.ต. สุทศั น์ พลทามูล
พ.ต. ปริ วตั ร ปั ดภัย
ร.อ. วรวิทย์ เคหาบาล
ร.ท. ขมนัต พละศักดิC
ร.ต. ธารายุทธ ทองจิตร
ร.ต. ณัฐพัฒน์ ไชยสัจ
ร.ต. ชาญชัย โพธิCสืบ
ร.ต. บุญธรรม สี สง่า
ร.ต. ประวิทย์ อรัญแล
จ.ส.อ. สุรัตน์ สารการ
จ.ส.อ. สุบรรณ อุดมสันติC
จ.ส.อ. สุทศั น์ แสนทัด
จ.ส.อ. ธงชัย สุทธิอาคาร
จ.ส.อ. เฉลิมศรี อินทะนิน
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ วงศ์สง่า
จ.ส.อ. อัฐพงศ์ พยัคฆพันธ์
จ.ส.ท. ศิริพงษ์ ภูมิภาค
จ.ส.ท. คนองเดช บุญทศ
จ.ส.ท. อภิสิทธิC ลุนภูงา

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09697-81
001-100-2004-12323-38
001-100-2004-04415-13
001-100-2009-00055-10
001-100-2009-00074-84
001-100-2004-08071-71
001-100-2007-00429-20
001-100-2013-00366-83
001-100-2014-00352-85
001-100-2004-08583-60
001-100-2004-01055-41
001-100-2004-03398-29
001-100-2004-05068-47
001-100-2004-05086-87
001-100-2004-08252-47
001-100-2004-10216-26
001-100-2004-00982-14
001-100-2004-11649-12
001-100-2004-03741-87
001-100-2004-05822-54
001-100-2004-05885-40
001-100-2004-09862-56
001-100-2005-00304-40
001-100-2004-00956-60
001-100-2004-01514-98
001-100-2004-08193-98
001-100-2004-09727-76
001-100-2004-11067-32
001-100-2004-11178-80
001-100-2009-00031-50
001-100-2004-01187-58
001-100-2004-03061-04
001-100-2007-00491-81

สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.

จํานวนเงิน
11,612.29
4,754.04
5,514.32
1,753.72
690.67
3,647.56
750.32
945.55
683.34
11,589.39
4,479.26
41,465.72
15,313.52
4,758.06
6,061.23
4,613.85
10,120.62
6,180.59
5,505.21
7,815.25
2,747.31
3,537.38
3,181.78
7,740.93
6,200.63
6,455.13
4,365.01
9,090.29
5,423.48
1,482.10
4,245.32
2,483.15
1,334.99

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

ชื#อบัญชี
ส.อ. วุฒิพงษ์ ศรี ตระกูล
ส.อ. ศตวรรษ บุตรนาแพง
ส.ท. อานุพนั ธ์ จ้อยมี
พ.ท. อนุชาติ บุญยะศิลป์
พ.ท. ธนภูมิ สงวนวงศ์
ร.ท. วีระพล มาศเสม
ร.ต. ปกครอง ทองสถิตย์
ร.ต. เอกวุฒิ ช่วยดํา
ร.ต. ธนงชัย หี ตช่วย
จ.ส.อ. วิธรรม เลี#ยมสุวรรณ
จ.ส.อ. เทียบ แสนแก้ว
จ.ส.อ. กัมปนาท หนูแป้ น
จ.ส.ท. กอบโชค ศรี ลาราช
พ.อ. อรรถวุฒิ สิ รยากร
พ.ท. ณรงค์พล คงคามาศ
พ.ท. อภิสิทธิC นาคตุ่น
พ.ต. ปณิ ธาน สิ งหพันธ์
พ.ต.รัฐพงษ์ ภักดีงาม
พ.ต. ดวงดี ค้าสม
พ.ต.วสันต์ ศรี สุข
ร.ท. บุญเพิ#ม บุญแจ้ง
ร.ท. พิเชษฐ บุญปก
ร.ต.ภคพล เทพศาสตรา
ร.ต. เชษฐา จิตรถวิล
ร.ต. ชัชวาลย์ ศรี สุวรรณ
ร.ต.ปกรณ์ เงินปาน
ร.ต.ภัทรเกียรติ แก้วม่วง
ร.ต. ณัฐพล โพธิCเย็น
ร.ต.วีระศักดิC ทิมอํ#า
ร.ต.สุทธิชยั เอี#ยมสอาด
จ.ส.อ. ธวัช ศิริหล้า
จ.ส.อ.พนม บัวสาย
จ.ส.อ.สุวฒั น์ อ่อนเนียม

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00561-74
001-100-2013-00430-18
001-100-2015-00295-93
001-100-2004-02847-87
001-100-2004-08715-29
001-100-2004-01306-99
001-100-2004-01024-56
001-100-2004-05709-21
001-100-2007-00490-02
001-100-2004-02651-62
001-100-2004-09167-52
001-100-2009-00094-91
001-100-2010-00061-62
001-100-2004-02932-80
001-100-2004-03013-76
001-100-2004-07129-52
001-100-2004-10510-16
001-100-2004-04320-74
001-100-2004-11560-56
001-100-2004-13033-62
001-100-2004-10863-95
001-100-2004-12701-07
001-100-2004-03236-88
001-100-2004-04216-07
001-100-2004-06434-85
001-100-2004-08158-33
001-100-2004-08503-59
001-100-2004-10039-67
001-100-2004-10510-61
001-100-2004-11316-40
001-100-2004-01211-23
001-100-2004-01493-32
001-100-2004-01923-89

สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.

จํานวนเงิน
1,260.96
1,093.05
1,021.61
31,770.06
6,362.78
13,892.55
4,590.66
5,831.54
7,390.65
9,032.19
2,110.52
3,169.22
1,402.67
4,719.17
28,957.38
8,101.82
20,155.19
10,515.29
9,352.23
11,236.91
28,483.89
6,911.37
4,760.24
8,686.20
9,078.16
4,958.18
8,748.88
15,357.26
15,733.85
7,763.13
9,561.38
10,618.76
14,561.50

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ญาณวุฒิ เทพา
จ.ส.อ.ศุภกิตติC สว่างศรี
จ.ส.อ.สุชาติ กะมะโน
จ.ส.อ ณรงค์ชยั ไชยสง
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ มิ#งพันธ์
จ.ส.อ. จีรวัฒน์ ปู่ ทอง
จ.ส.ท. สุทธิศกั ดิC สุราเลิศ
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ บุตรวัน
จ.ส.ต. วชิระ เหลาโชติ
ส.ต. ธีรวัฒน์ สูงปานเขา
ส.อ. อนุวฒั น์ คุม้ ฉายา
ส.ท. กฤตพล ธรรมดี
พ.อ. สุรพล แย้มศิริ
พ.ท. สกล ศรี มุกดา
พ.ต. ชาญชัย ฮะวังจู
พ.ต. ไกรสร ผาพรม
พ.ต. พิพฒั น์ ดอนเงิน
ร.ท. ยงค์ยทุ ธิC บุญเรื อง
ร.ท. สมบัติ สอนจันดา
ร.ต. ประนพ ปั ดทา
ร.ต. เสกสรร สุฤทธิC
จ.ส.อ. ธนูฤทธิC ราชวัตร
จ.ส.ต. วิรัตร์ บุญชาญ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC ศรี จนั ทร์มี
จ.ส.อ. เชิดพงษ์ มีชยั
จ.ส.อ. ธรรมวิชญ์ มุ่งดี
จ.ส.อ. อาจหาญ ชื#นวิเศษ
จ.ส.อ. พิพฒั น์ อาจโยธา
จ.ส.อ. วิชาญ ไขประภาย
จ.ส.อ.จันดี นามคง
จ.ส.อ.ศตวรรษ ใบธรรม
จ.ส.อ. เทอดไทย เทพดู่
จ.ส.อ. สนอง วิจารณ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02785-91
001-100-2004-05943-29
001-100-2004-08616-74
001-100-2004-11070-50
001-100-2004-12142-17
001-100-2004-12228-63
001-100-2008-00094-65
001-100-2004-06058-10
001-100-2010-00193-15
001-100-2012-00556-52
001-100-2013-00410-92
001-100-2014-00606-61
001-100-2004-09556-45
001-100-2004-08738-28
001-100-2004-05459-43
001-100-2004-12208-01
001-100-2004-12419-10
001-100-2004-09658-55
001-100-2004-10530-78
001-100-2004-01430-82
001-100-2004-10192-69
001-100-2004-00087-89
001-100-2004-00642-99
001-100-2004-00758-88
001-100-2004-01461-77
001-100-2004-02211-59
001-100-2004-03778-56
001-100-2004-05385-54
001-100-2004-07833-94
001-100-2004-08860-99
001-100-2004-09404-85
001-100-2004-10489-06
001-100-2004-10764-13

สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.

จํานวนเงิน
6,261.15
5,658.34
8,788.23
3,651.22
5,667.53
2,016.52
2,462.53
3,853.54
3,014.14
1,101.50
1,230.20
2,168.63
10,858.23
21,392.88
3,367.16
8,131.09
14,518.92
10,491.08
14,183.09
5,870.67
8,485.74
8,215.31
3,580.11
4,038.12
3,609.51
3,897.20
5,315.73
11,326.22
7,127.95
8,256.24
6,557.12
5,036.62
7,332.32

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. โมกขศักดิC ยาทองไชย
จ.ส.ต. เจริ ญ เฉลยพจน์
พ.ท. ชินวิช สิ มาวัน
พ.ต. ทรงพล คําภู
พ.ต. ประเสริ ฐ ศรี ทะวรรณ์
ร.ท. ศักดิCดา ไตรมูล
ร.ต. จักรพันธ์ ดวงพายัพ
ร.ต ธวัชชัย ใจธรรม
จ.ส.อ. ธรรมรักษ์ คณะพันธ์
จ.ส.อ. ปั ญญา ดาวัลย์
จ.ส.อ. ปิ ติพงษ์ กัลยารัตน์
จ.ส.ต. เกืBอ พิมราช
จ.ส.ท. ฐิติพฒั น์ เชืBอชาญ
จ.ส.อ. สิ งหนาท ชาลีวรรณ
จ.ส.ท. คําผล คุม้ เมือง
ส.อ. ประจวบ สาวิสิทธิC
พ.อ. สมเกียรติ วิจารณ์ธนา
ร.ท. ประวิทย์ เพ็งใย
ร.ท. มณฑล จิตรอําไพ
ร.อ. วีระวงศ์ สูนย์เจริ ญ
ร.ต. ประทีป ฤทธิไกรพิชญ์
ร.ต. พรประเสริ ฐ วงศ์รัตน์
ร.ต.สมพร วีระศรี
ร.ต. อัคริ น พูลสวัสดิC
ร.ต. ธนะรุ จ หาสุข
จ.ส.อ. สมเกียรติ กลิ#นจันทน์คล้าย
จ.ส.อ. นิพล พานถม
จ.ส.อ. จักรพงษ์ พงษ์เปรม
จ.ส.อ. พิสยั นพโสภณ
จ.ส.อ.หญิง พัฒริ นทร์ ประสาทสิ ทธิC
จ.ส.อ.หญิง ณัฐรัตน์ พูลสวัสดิC
จ.ส.อ.หญิง วิริญญา ทองทิพย์
พล.ท. กิตติทศั น์ เปี# ยมสุวรรณ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12689-62
001-100-2011-00012-81
001-100-2004-02499-42
001-100-2004-11603-32
001-100-2004-12353-62
001-100-2004-08308-32
001-100-2007-00123-27
001-100-2008-00353-81
001-100-2004-04125-02
001-100-2004-08457-19
001-100-2004-09391-15
001-100-2004-03548-37
001-100-2004-04348-23
001-100-2004-05536-69
001-100-2008-00412-03
001-100-2013-00031-99
001-100-2004-02453-44
001-100-2004-05496-11
001-100-2004-06393-21
001-100-2007-00275-32
001-100-2004-00866-17
001-100-2004-04241-27
001-100-2004-10949-14
001-100-2004-13007-18
001-100-2005-00470-97
001-100-2004-02727-55
001-100-2004-03487-84
001-100-2004-07816-42
001-100-2004-09804-65
001-100-2005-00006-52
001-100-2005-00170-14
001-100-2005-00603-53
001-100-2004-02097-13

สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.ส.น.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.จ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สธน.ทบ.
สปช.ทบ.

จํานวนเงิน
3,368.89
4,602.47
10,019.64
11,710.26
7,038.51
1,444.12
1,548.02
1,921.58
3,316.50
1,227.38
5,368.50
4,751.24
5,049.03
8,075.73
3,029.18
2,684.36
1,800.01
9,482.63
18,591.44
1,948.04
2,865.57
1,594.83
202.76
1,860.62
2,545.16
1,725.55
719.60
1,962.90
3,443.18
2,695.55
3,256.10
2,470.67
4,989.13

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409

ชื#อบัญชี
พล.ต. ไพบูลย์ คุม้ กลิ#นวงษ์
พล.ต. พลพิพฒั น์ อินทสุวรรณ
พ.อ.(พิเศษ) จิระเทพ วงศาโรจน์
พ.อ.(พิเศษ) เสนาะ สภาพไทย
พ.อ.(พิเศษ) ชวินท์ สุนทรบุระ
พ.อ.(พิเศษ) เสิ มศักดิC แก้วฉาย
พ.อ. (พิเศษ) ภูริพงศ์ บําเพ็ญเพียร
พ.อ.(พิเศษ) กมล กฤษวงศ์
พ.อ.(พิเศษ) อัฏฐพล ลัดใหม่กลุ วัฒน์
พ.อ.(พิเศษ) ฉัตรชัย เมืองศรี นุ่น
พ.อ.(พิเศษ) กษิดิส ก้อนทรัพย์
พ.อ.(พิเศษ) สรวิศ ปานเจริ ญ
พ.อ.(พิเศษ) บัญชา บุญพามี
พ.อ.(พิเศษ) หญิงอรอนงค์ พุกกะคุปต์
พ.อ.(พิเศษ) หญิง มนต์ภสั สร เกตุศรี
พ.อ.(พิเศษ)หญิง สิ รีรัตน์ ร่ วมทอง
พ.อ. ฉัฐวัฒน์ เกษตระทัต
พ.อ. กฤช ธีราวัฒนานนท์
พ.อ. ภูมินทร์ บุญเพ็ง
พ.อ. จํารัส สังข์ป้อม
พ.อ. มงคลชัย มะเฟื อง
พ.อ. อรรคเดช สนลอย
พ.อ. ธนันท์ชยั โฉมรุ่ งนิธินนั ท์
พ.อ.หญิง ปั ณฑ์ชนิต บุญพามี
พ.อ.หญิง ศิริวรรณ สถิตย์กลุ รัตน์
พ.อ.หญิง จันทิมา สว่างวรรณ
พ.อ.หญิง นพมาศ ช้างสาต
พ.อ.หญิง จิตติมา ทองเนียม
พ.อ.หญิง อรทัย สันหนองเมือง
พ.อ.หญิง วรรณา ภูศรี
พ.อ.หญิง มธุราพัณณ์ สุรกิจพิพฒั น์
พ.อ.หญิง ดวงตา ไวประดับ
พ.อ.หญิง ดวงเดือน ธันยาพรสมบัติ

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01246-98
001-100-2004-10427-26
001-100-2004-00763-00
001-100-2004-02418-25
001-100-2004-03653-83
001-100-2004-05054-77
001-100-2004-05372-09
001-100-2004-05818-66
001-100-2004-06090-38
001-100-2004-06421-67
001-100-2004-11187-55
001-100-2004-12165-61
001-100-2004-12527-30
001-100-2004-06457-20
001-100-2004-07462-32
001-100-2004-11976-73
001-100-2004-01045-60
001-100-2004-06162-32
001-100-2004-06510-40
001-100-2004-08095-68
001-100-2004-08097-44
001-100-2004-11530-04
001-100-2004-12412-02
001-100-2004-01274-82
001-100-2004-01854-86
001-100-2004-02494-38
001-100-2004-03862-25
001-100-2004-04738-40
001-100-2004-07979-62
001-100-2004-08357-03
001-100-2004-09001-40
001-100-2004-09889-62
001-100-2004-09921-87

สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.

จํานวนเงิน
6,318.26
11,267.39
3,573.48
4,393.28
3,989.59
5,471.16
7,564.21
12,553.98
14,239.16
2,994.41
5,236.81
2,587.23
3,515.15
5,541.61
15,407.42
8,911.36
2,860.79
5,410.17
6,589.67
7,952.92
3,587.71
1,630.42
5,846.26
4,373.70
9,462.47
20,663.73
14,144.11
30,593.11
6,123.73
10,440.48
10,138.91
4,287.57
3,732.46

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442

ชื#อบัญชี
พ.อ.หญิง ปริ ยา อินทรองพล
พ.อ.หญิง ศรี พรรณ สุทธิวงศ์
พ.อ.หญิง สิ ริมาลย์ สว่างวรรณ
พ.อ.หญิง วราภรณ์ เข็มศรี
พ.ท. อมรสิ ทธิC แพโรจน์
พ.ท.รบอรัญ ดีอ่วม
พ.ท.หญิง ณหทัย สุกลทอง
พ.ท.หญิง อโนชา คงสุวรรณ
พ.ท.หญิง กมลสิ ริ วงศ์ศรี ชนาลัย
พ.ท.หญิง นิตยา ทองคง
พ.ท.หญิง สิ ริลกั ษณ์ กาญจนะภาโส
พ.ท.หญิง วราภรณ์ ภู่ผB ึง
พ.ท.หญิง พนารัตน์ ถาวร
พ.ท.หญิง จารุ วรรณ เหลืองอรุ ณ
พ.ท.หญิง กฤษณี วิเชียรรัตน์
พ.ท.หญิง ณัชชารี ย ์ แจ้งสี
พ.ท.หญิงมรกต มีศิริ
พ.ท.หญิง จีรณัฐ มานะธรรม
พ.ท.หญิง เขมมิกา ขุมนาค
พ.ท.หญิง ปาริ ฉตั ร พงษ์พิสิษฐ
พ.ท.หญิง สุชาวดี สุปิยะ
พ.ท.หญิง กุลยา นังคลาภิวฒั น์
พ.ต. อภิสิทธิC เนียมลาภ
พ.ต. สมนึก พลูโต
พ.ต. ปรี ชา โพธิCอน้
พ.ต. ประวิทย์ โตบัณฑิต
พ.ต.ฐานวัฒน์ วงษ์สุวรรณ
พ.ต.หญิง มสฤณี หนูดาํ
พ.ต.หญิง ฤทัยรัตน์ รับพร
ร.อ. เจตนิพทั ธ์ วิเชียร
ร.อ. พิษณุวตั ร แสงเดือนฉาย
ร.อ. รณชัย นิลสุวรรณ์
ร.อ. สมหมาย นิ#มนวล

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10439-83
001-100-2004-10576-67
001-100-2004-11031-51
001-100-2004-12400-45
001-100-2004-04620-57
001-100-2006-00140-61
001-100-2004-00923-53
001-100-2004-01965-98
001-100-2004-02976-84
001-100-2004-04134-86
001-100-2004-04176-86
001-100-2004-05081-00
001-100-2004-06135-18
001-100-2004-06318-33
001-100-2004-09221-51
001-100-2004-11050-89
001-100-2004-12403-37
001-100-2004-12408-69
001-100-2004-13096-58
001-100-2004-13139-43
001-100-2005-00179-44
001-100-2007-00491-63
001-100-2004-00260-77
001-100-2004-00756-11
001-100-2004-08758-99
001-100-2004-10485-71
001-100-2005-00219-10
001-100-2006-00491-37
001-100-2008-00000-57
001-100-2004-01701-74
001-100-2004-02598-97
001-100-2004-04500-07
001-100-2004-08021-49

สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.

จํานวนเงิน
6,807.23
11,614.78
11,032.87
4,193.20
4,847.12
10,047.25
2,560.23
4,978.48
4,115.24
2,961.64
2,725.77
1,776.55
2,356.41
7,474.61
1,588.99
7,722.29
10,008.67
5,538.40
1,039.97
3,647.18
1,153.92
851.67
4,514.35
4,652.72
4,651.91
3,790.08
4,843.84
2,500.61
815.83
2,880.09
7,569.53
4,882.66
2,667.34

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475

ชื#อบัญชี
ร.อ. นริ นทร์ คล้ายเณร
ร.ท. จักรพงษ์ เรื อนทอง
ร.ท. เกรี ยงศักดิC พิมพ์ดี
ร.ท.ดุสิต พร้อมเลิศ
ร.ท. ณัฏฐวัฒน์ พิพฒั น์จามีกร
ร.อ. มาโนช นาคทอง
ร.ท. อนุพนธ์ แก้วศรี
ร.ท. มงคล ศิริไพบูลย์
ร.ท. ขจรศักดิC หงษ์ทอง
ร.ท. ชัชวาลย์ ศรี อ่อน
ร.ท. มงคล มัง# มี
ร.ท. พัฒนา อ่อนปรี ดา
ร.ท. สุจินต์ ตระกูลกําเนิด
ร.ท. ชลิน ศรี อ่อน
ร.ท.หญิง กนกกร บริ บูรณ์
ร.ท.หญิง อุบลวรรณ ทรัพย์มาก
ร.ต. มานพ นาคเกิด
ร.ต. ธีรศักดิC หนูอิ#ม
ร.ท. ประยูร อินทร์จาํ รู ญ
ร.ต. สุเทพ สุขไสว
ร.ต. พัศวุฒิ ทับทิมหิ น
ร.ต. นคร คาดีวี
ร.ต. กฤษดา ดุมเกษม
ร.ต. อนุชา จิตต์เอืBอ
ร.ต. ณรงค์ชยั คล้อยโพยม
ร.ท. จักรพงษ์ นนทชัย
ร.ต. ไพรัตน์ เพชรย้อย
ร.ต. ชูชาติ เตปุ่ น
ร.ต. จิระศักดิC บุษศิลป์
ร.ต. ผดุงศักดิC วนารักษ์
ร.ต. บัญชา พรมอ่อน
ร.ต. สุธา มารําพึง
ร.ต. สุขมุ คูกิติรัตน์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12316-03
001-100-2004-00382-94
001-100-2004-02967-00
001-100-2004-03059-74
001-100-2004-04227-85
001-100-2004-05820-41
001-100-2004-05840-67
001-100-2004-06807-41
001-100-2004-07282-18
001-100-2004-08940-34
001-100-2004-09438-44
001-100-2004-09900-73
001-100-2004-10229-08
001-100-2004-11847-76
001-100-2004-02257-57
001-100-2014-00732-49
001-100-2004-01301-94
001-100-2004-02093-24
001-100-2004-02955-70
001-100-2004-04172-15
001-100-2004-04218-56
001-100-2004-04518-75
001-100-2004-05370-69
001-100-2004-05745-56
001-100-2004-06234-81
001-100-2004-06347-24
001-100-2004-06372-35
001-100-2004-06679-62
001-100-2004-06775-98
001-100-2004-06884-06
001-100-2004-08290-30
001-100-2004-08337-78
001-100-2004-08723-42

สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.

จํานวนเงิน
2,494.93
1,920.06
3,018.03
10,745.05
2,293.77
4,285.19
4,412.26
5,546.80
2,316.06
5,610.94
2,516.75
2,072.50
1,143.88
4,874.30
3,067.28
882.41
2,257.06
1,469.98
5,088.07
7,495.90
7,680.07
6,405.75
933.82
3,373.87
1,176.44
4,554.42
1,561.79
9,030.84
1,703.99
11,639.82
2,070.22
3,056.09
1,889.47

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

ชื#อบัญชี
ร.ต. สมชาย โสภาชื#น
ร.ท. วิจิตร นาคสง่า
ร.ต. เดชณรงค์ วงษ์สวรรค์
ร.ต. วิวฒั น์ วิโรจน์ศิรศักดิC
ร.ต. ศิวจั น์ ปั ณฐปฐมพัชร์
ร.ต.หญิง ศศธร เฉลยอาสน์
จ.ส.อ. เฉลิมพล ทองนิ#ม
จ.ส.อ. ปวีณ รุ จิฤกษ์
จ.ส.อ.อเนก พันธุ์หว้า
จ.ส.อ. ทวีรัตน์ งามเกรี ยงไกร
จ.ส.อ. สมหมาย ปลัดศรี ช่วย
จ.ส.อ. ชิตพล ณรงค์ศกั ดิC
จ.ส.อ. ทรงศักดิC พรกุณา
จ.ส.อ. เทิดศักดิC ดาวเศรษฐ์
จ.ส.อ. กรธัช กสิ วฒั น์
จ.ส.อ. ธนทัต หอมกลิ#น
จ.ส.อ. สุรชัย เจียมวรกุลชัย
จ.ส.อ. นรภัทร พวงจันทร์
จ.ส.อ. หัฏฐ์กร พรหมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ศรายุทธ ช่างทํา
จ.ส.อ. ยุทธนา สวรรค์ณภูมิ
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ นาคทอง
จ.ส.อ. ดวงชนะ แก้วพิลา
จ.ส.อ. ปั ญญา จริ ยานุกิจ
จ.ส.อ. สุจินต์ ใหลสกุล
จ.ส.อ. คนึง สุทธิวงศ์
จ.ส.อ.บัณฑิต สุขช่วย
จ.ส.อ. กชภูมิ มีศรี
จ.ส.อ. นพศรัณย์ ยิมB พราย
จ.ส.อ. ยศธนา บุญหลี
จ.ส.อ. อรรถพร งามขํา
จ.ส.อ. จักรกฤช มณี นก
จ.ส.อ. สมเกียรติ ชุนไร่ ฟืน

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09331-02
001-100-2004-09422-70
001-100-2004-12238-71
001-100-2004-12597-88
001-100-2012-00282-50
001-100-2004-10794-38
001-100-2004-00821-70
001-100-2004-00874-49
001-100-2004-02551-47
001-100-2004-02708-81
001-100-2004-03386-62
001-100-2004-03455-38
001-100-2004-04656-01
001-100-2004-04911-47
001-100-2004-05654-06
001-100-2004-05662-29
001-100-2004-06328-23
001-100-2004-06384-01
001-100-2004-06982-54
001-100-2004-07045-37
001-100-2004-07952-56
001-100-2004-08536-39
001-100-2004-09349-61
001-100-2004-09468-78
001-100-2004-09484-32
001-100-2004-11571-07
001-100-2004-12100-44
001-100-2004-12400-36
001-100-2004-12617-65
001-100-2004-12677-14
001-100-2004-13148-81
001-100-2005-00227-33
001-100-2005-00227-42

สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.

จํานวนเงิน
3,799.67
2,014.16
2,667.59
945.28
5,520.48
1,371.15
1,855.30
924.89
1,310.45
2,781.97
861.34
3,293.11
24,709.13
1,503.22
1,653.84
974.20
2,108.45
1,994.06
1,527.26
9,868.92
577.34
1,914.15
2,410.48
10,121.20
2,186.47
1,350.96
813.52
2,570.94
2,593.11
2,315.33
464.00
1,656.66
7,092.01

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นัฐพล สร้อยทอง
จ.ส.อ.ขจรวิทย์ สี สวด
จ.ส.อ. ชาตรี ขจัดภัย
จ.ส.อ.หญิง ศุภภาณี หรุ่ นรอด
จ.ส.อ.หญิง ลอองจันทร์ ทองกุญชร
จ.ส.อ.หญิง ศศิวภิ า สุวรรณทวี
จ.ส.อ.หญิง สุชาดา กลัน# การไถ
จ.ส.อ.หญิง พรนภา พรมอ่อน
จ.ส.อ.หญิง จตุพร ทับทองคํา
จ.ส.อ.หญิง อารญา บริ บูรณ์
จ.ส.อ.หญิง อรอนงค์ แสนสุข
จ.ส.อ.หญิง กันยารัตน์ ขําสุวรรณ์
จ.ส.อ.หญิง บุษกร ปัB นอยู่
จ.ส.อ.หญิง อัมพร ครุ ฑบุญ
จ.ส.อ.หญิง คัสริ ยา เฟื# องฟู
จ.ส.อ.หญิง สุนทรี คูกิติรัตน์
จ.ส.อ.หญิง สุองั คะนา เพียอ้ม
จ.ส.ท.หญิง อัญมณี นุย้ หนู
จ.ส.อ. ศักดิCชยั วรรณสาคร
จ.ส.ต.พงษ์พนั ธ์ บุญเขียน
จ.ส.ต.หญิง ภาวิณี อ่วมวงษ์
ส.อ. ธีรภัทร เชยวัดเกาะ
ส.อ. สัณหณัฐ อุตะปะละ
ส.อ. อภิวฒั น์ สมชิต
ส.อ. สันติ สายสื บ
ส.อ. นิพิฐพนธ์ ฤกษ์เอี#ยมขจร
ส.อ.หญิง เปรมวิสา บุญหลี
ส.อ.หญิง เบญญาภา สุขเดชานนท์
ส.อ.หญิง สิ ริวรา เรื อนทอง
ส.ท. ธงรบ อยูน่ วล
ส.ท. สิ รศักดิC วอนเพียร
ส.ท.หญิง นิตยา บุญลือลัน
ส.ท.หญิง วาสนา วนารักษ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00612-00
001-100-2006-00467-50
001-100-2007-00408-43
001-100-2004-00919-65
001-100-2004-02430-54
001-100-2004-04312-24
001-100-2004-05500-42
001-100-2004-06892-92
001-100-2004-08930-35
001-100-2004-09602-67
001-100-2004-09982-15
001-100-2004-10192-50
001-100-2005-00150-70
001-100-2005-00227-51
001-100-2005-00227-60
001-100-2005-00612-37
001-100-2007-00408-34
001-100-2009-00026-38
001-100-2008-00011-71
001-100-2009-00035-12
001-100-2009-00406-01
001-100-2012-00282-96
001-100-2013-00332-79
001-100-2013-00677-17
001-100-2013-00710-11
001-100-2015-00674-50
001-100-2010-00267-86
001-100-2011-00274-29
001-100-2013-00331-54
001-100-2013-00148-21
001-100-2016-00271-32
001-100-2014-00406-49
001-100-2015-00341-97

สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.
สปช.ทบ.

จํานวนเงิน
1,584.67
2,862.63
3,891.23
1,140.42
3,376.39
2,808.24
1,448.52
1,168.11
4,594.73
1,340.89
1,168.95
1,379.30
1,578.12
1,826.20
4,177.03
1,143.69
2,536.15
1,677.58
1,509.97
4,338.75
1,346.61
1,560.99
897.32
3,225.52
1,298.08
497.14
1,655.67
2,310.13
323.08
564.17
100.41
493.89
1,991.39

หน้าที# : 78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574

ชื#อบัญชี
ส.ท. นันทวิทย์ ภูศรี
พ.อ. ภาสพงษ์ จันทร์งาม
พ.ท.พิสนั ต์ สุวรรณภา
พ.ท. ชัยยันต์ สุขดี
พ.ต. ประเสริ ฐ ขลังวิเชียร
พ.ต. ชูโชติ แก้วมณี
พ.ท. ยุทธพงศ์ ศรี คช
พ.ท.หญิง พุทธาภรณ์ ขันทอง
พ.ต. วสันต์ กลิ#นอุบล
พ.ต.กฤษณ์ ทองยัง
พ.ต.กิติศกั ดิC สี คาํ
พ.ต.ปริ ญญา นุกลู กิจ
ร.ท. สันติ เกิดเรื อง
ร.ต. เวชสิ ทธิC สุขสุมิตร
ร.ท. ไตรยศ ธราพร
ร.ต. ชาญณรงค์ สุกริ นทร์
ร.ต.ชาตรี ล้อดงบัง
ร.ต. สุรเชษฐ์ ธนะฤกษ์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ พุทธาเกิด
ร.ต.พงษ์ศกั ดิC นนทวงษ์
จ.ส.อ. สุรศักดิC จิระธีระวุฒิ
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เดชดนู
จ.ส.อ. อนันต์ ชมนาค
จ.ส.อ. ธีรยุทธ ถุงจันทร์
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค บุญยืน
จ.ส.อ. มัน# เขียววิจิตร
จ.ส.อ. วิสิทธิC วงษ์คาํ หาญ
จ.ส.อ.ประยุทธ ไทยเจริ ญ
จ.ส.อ. รัตนศักดิC หอมจรรยา
จ.ส.อ. อาวุธ ละอองนวล
จ.ส.อ. อุทิศ โชพลกรัง
จ.ส.อ. สมทรง ทัง# ทอง
จ.ส.อ. นิพนธ์ อินทะขันธ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00494-91
001-100-2004-00633-33
001-100-2004-01145-94
001-100-2004-08253-99
001-100-2004-08956-44
001-100-2004-10448-76
001-100-2004-11901-11
001-100-2004-08090-90
001-100-2004-00692-03
001-100-2004-02638-54
001-100-2004-11550-57
001-100-2008-00014-63
001-100-2004-07702-57
001-100-2004-07796-92
001-100-2004-02555-27
001-100-2004-04708-89
001-100-2004-05040-25
001-100-2004-05521-10
001-100-2004-07385-43
001-100-2004-11083-32
001-100-2004-00684-08
001-100-2004-00689-30
001-100-2004-01372-21
001-100-2004-03814-51
001-100-2004-03848-29
001-100-2004-07201-19
001-100-2004-07292-08
001-100-2004-07339-37
001-100-2004-07656-80
001-100-2004-08166-01
001-100-2004-08292-98
001-100-2004-08346-61
001-100-2004-10585-96

สปช.ทบ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.

จํานวนเงิน
2,024.37
2,752.26
12,061.18
14,637.55
3,567.87
23,955.42
2,551.14
8,930.77
2,168.69
7,587.81
5,262.10
6,815.44
4,078.26
12,602.98
8,402.51
5,698.88
7,189.64
6,495.75
8,335.57
3,776.61
2,507.35
4,621.68
1,682.37
2,210.37
2,507.57
6,328.74
4,425.83
943.49
1,564.52
3,826.11
3,172.67
3,451.65
1,076.50

หน้าที# : 79

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อัครเดช เสาวภา
จ.ส.อ. วรวัชร์ สุภาพญาณ
จ.ส.อ. ปิ ยวิทย์ ยศภูมี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC สังวาลย์
จ.ส.อ. ทองใส แสนเสน่ห์
จ.ส.อ.หญิง เฉลี#ยม บุตรอินทร์
จ.ส.ท.หญิง จําเนียร อ่อนตา
จ.ส.ต. ปวริ ศร พุม่ ไสว
จ.ส.ท.หญิง กาญจนา เถื#อนแก้ว
ส.อ. เดชา ลําพูน
ส.ท. รณชัย รุ่ งโรจน์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-11207-87
001-100-2004-11857-57
001-100-2004-11998-48
001-100-2005-00801-26
001-100-2006-00383-80
001-100-2004-03203-53
001-100-2004-04435-57
001-100-2011-00184-94
001-100-2005-00815-50
001-100-2011-00182-54
001-100-2013-00591-25

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62
หน่วย

สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 2,585 ราย

จํานวนเงิน
2,147.61
2,773.69
11,273.85
3,615.52
1,004.32
3,027.19
25,509.39
608.70
999.36
596.05
890.42
13,469,375.18

หน้าที# : 80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06032562
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.ท. ยงยุทธ เขียวชอุ่ม
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC แย้มสุข
ส.อ. ณัฐพล สุทธาบุญ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC จินนุกลู
ส.อ. นันตพงษ์ บุตรเมือง
จ.ส.อ. อํานวย ดํารงค์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุรศักดิC จินดานิมิตร (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ท. กิติภูมิ ชูดาํ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธีรดล ศรี สงคราม (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คณิ ต บูรณะธร (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วรวุฒิ แสงรัมย์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อําพล เสนธะระนารถ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชายชาญ ยิมB ชาตย์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระพล อังกระโทก
ส.อ. อัสมิง ลาเตะ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิรัช ตรี รัตนาวิทยา
จ.ส.อ. สุระ สะอาดโอษฐ
พ.อ. ภาณุมาศ ศรี สงั ข์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มารุ ต สุวรรณสิ งห์ (คํBาประกัน 2 ราย)
พ.ต. โรจรัฐ แขชัย
จ.ส.อ. สมชาย รักชาติ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. โยธิน ก้อนชัยภูมิ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยงยุทธ พรามพิทกั ษ์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จักรชัย สูงตรง (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธีร์รัตน์ สุริยะ (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. นพดล ยศปั ญญา (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บรรเจิด ภักดีจอหอ
จ.ส.ต. ธีรพงศ์ มะโนอินทร์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. วรุ ฒ ชอบธรรม
ร.ต. เอกลักษณ์ ไพบูลย์
ร.ต. ธงไชย อาศัยผล
ส.อ. เกียรติศกั ดิC พางาม (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.อ. นิพนธ์ ดอกแก้วกลาง (คํBาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00386-01
001-300-2019-00387-17
001-300-2019-00376-20
001-300-2019-00391-96
001-300-2019-00392-02
001-300-2019-00384-98
001-300-2019-00392-11
001-300-2019-00386-65
001-300-2019-00386-74
001-300-2019-00386-92
001-300-2019-00387-08
001-300-2019-00386-83
001-300-2019-00404-11
001-300-2019-00388-87
001-300-2019-00396-00
001-300-2019-00402-26
001-300-2019-00393-18
001-300-2019-00403-87
001-300-2019-00404-20
001-300-2019-00400-40
001-300-2019-00400-59
001-300-2019-00400-68
001-300-2019-00389-66
001-300-2019-00389-75
001-300-2019-00389-84
001-300-2019-00403-32
001-300-2019-00379-67
001-300-2019-00397-07
001-300-2019-00388-78
001-300-2019-00384-25
001-300-2019-00391-14
001-300-2019-00377-63
001-300-2019-00391-32

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.26
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.9
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขส.ทบ.
ช.11 พัน.111
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทภ.2
ทภ.2
ป.4
ป.6 พัน.23
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.2

จํานวนเงิน
31,899.36
114,558.06
121,903.87
60,000.00
53,000.00
206,049.63
190,636.44
75,357.38
53,116.40
84,127.39
67,855.06
56,644.59
80,953.09
70,000.00
121,605.95
89,082.16
110,000.00
99,478.65
170,000.00
221,028.71
157,363.17
166,000.00
56,572.10
99,018.84
100,000.00
60,255.72
35,756.89
54,097.40
50,000.00
140,000.00
58,940.07
100,000.00
85,724.83

หน้าที# : 81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ส.ต. เดชาพนต์ ฉัตรสุวรรณ (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ชัยพันธ์ ขําสําอางค์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณรงค์ชยั ศิริไชยจํานงค์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ท. เจษฎากร ภูศรี (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุพกิจ ชิตณรงค์
ส.อ. อัศยุทธ เดชฤดี (คํBาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC อยูโ่ สนะ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. องอาจ เสตะพันธ์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิทูลย์ กอบทรัพยากร
จ.ส.ต. มณฑล พึ#งสันเทียะ
ร.ต. สุทศั น์ แก้วจุมพล
ส.ท. ปกครอง มิตรอุดม (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มนตรี ปั ญโญใหญ่ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อํานวย ธรรมสิ ทธิC (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงศา สิ ทธิวงศ์
จ.ส.อ. สุทิน แสนสุข
จ.ส.อ. ชลวิชช์ จําปาแพง
ร.ท. วิทูร รางแดง
จ.ส.อ. สันติ สี แดงบุตร (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จิรันธนิน สายเมือง
จ.ส.อ. สุมานิตย์ ชํากรม
จ.ส.อ. วชิรวิชญ์ วัฒนพุทธิกลุ
จ.ส.อ. ชาตรี คุม้ เขต
จ.ส.อ. ปั ญญา ลาภมงคลนิติ
ร.ท. อุทร กองสดี
จ.ส.อ. ยุทธนา แก้วเสี ยง
จ.ส.อ. วีระชัย คงฤทธิC
จ.ส.อ. อุดร บรรจง (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุวรรณ์ เนืBอดี (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.อ. กันตินนั ท์ ปั ญหาราช (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง จีรัชญ์พฒั น์ ทับทิมดี (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง สุชญาณ์ คุณโคตร (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง พัชราวรรณ ตันระนา (คํBาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00403-05
001-300-2019-00394-42
001-300-2019-00381-24
001-300-2019-00377-09
001-300-2019-00377-54
001-300-2019-00392-75
001-300-2019-00382-58
001-300-2019-00394-79
001-300-2019-00379-30
001-300-2019-00386-47
001-300-2019-00382-30
001-300-2019-00403-78
001-300-2019-00376-93
001-300-2019-00379-12
001-300-2019-00390-08
001-300-2019-00380-90
001-300-2019-00389-02
001-300-2019-00391-05
001-300-2019-00379-03
001-300-2019-00380-81
001-300-2019-00379-49
001-300-2019-00382-03
001-300-2019-00379-58
001-300-2019-00394-88
001-300-2019-00379-21
001-300-2019-00379-94
001-300-2019-00384-61
001-300-2019-00396-82
001-300-2019-00401-56
001-300-2019-00381-79
001-300-2019-00385-77
001-300-2019-00394-15
001-300-2019-00394-24

ปตอ.2 พัน.2
พธ.ทบ.
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.4
พล.ร.6
พล.ร.9
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.12

จํานวนเงิน
100,000.00
148,148.80
63,444.28
45,286.27
100,000.00
65,000.00
56,346.81
83,088.62
282,278.95
70,000.00
150,000.00
56,503.10
76,870.08
120,321.17
62,131.53
42,969.11
60,004.67
100,000.00
140,000.00
60,000.00
230,000.00
110,000.00
111,746.41
130,000.00
118,914.33
50,000.00
330,367.16
100,000.00
62,521.02
117,679.10
100,000.00
100,000.00
100,000.00

หน้าที# : 82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ส.อ. สุนทร สองคร
จ.ส.อ. ธัชกร มหัทธนขจร
ร.อ. ธวัชชัย สิ งหธวัช (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สมหวัง จรัญเสริ ฐ (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วิษณุ บัวเมืองปั ก
ร.ต. ประหยัด โสมสิ ทธิC
จ.ส.อ. พนม สอนเต็ม (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เอมโอฐ
จ.ส.อ. ภูมิศกั ดิC สังยศ
จ.ส.อ. สําเนียง แสนเมือง (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อาทิตย์ โพธิCตาทอง (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อาทิตย์ โพธิCตาทอง (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทนงศักดิC ศรี พลชุม (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นคริ นทร์ จิตมาตย์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ท. สิ นสมุทร สิ# วระคร (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เฉลิมพล อบเทศ
จ.ส.อ. พนม จันทร์กระจ่าง
ส.ท.หญิง นุสบา โมดนิยม (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ยุทธนา สาดกระโทก
ส.อ.หญิง สิ ริลกั ษณ์ ทับทิม
จ.ส.อ. พงศาธิป เจริ ญศรี (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. บุญชอบ ช่วงโชติ (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สัมฤทธิC สุยไสย์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บัญญัติ นัดสูงวงษ์ (คํBาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ภูมิดล หงษ์อินทร์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อินตา ละครชัย (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธง ดงใจ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง ปั ทมา สี อุดทา (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อลงกรณ์ ลําดวนหอม (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.อ. อัครเดช จําปา
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ดํามินเศษ
จ.ส.ต. อรรถกรณ์ นิ#มแสวง (คํBาประกัน 1 ราย)
ร.ท. สมเกียรติ สมบูรณ์

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00388-23
001-300-2019-00406-33
001-300-2019-00382-76
001-300-2019-00395-67
001-300-2019-00387-26
001-300-2019-00387-35
001-300-2019-00387-44
001-300-2019-00387-53
001-300-2019-00387-62
001-300-2019-00387-71
001-300-2019-00387-80
001-300-2019-00387-80
001-300-2019-00387-99
001-300-2019-00388-05
001-300-2019-00388-14
001-300-2019-00382-12
001-300-2019-00390-44
001-300-2019-00402-62
001-300-2019-00379-85
001-300-2019-00386-56
001-300-2019-00382-67
001-300-2019-00392-20
001-300-2019-00401-29
001-300-2019-00401-38
001-300-2019-00395-58
001-300-2019-00395-85
001-300-2019-00381-06
001-300-2019-00381-15
001-300-2019-00395-30
001-300-2019-00391-78
001-300-2019-00379-76
001-300-2019-00383-64
001-300-2019-00389-11

พัน.สห.21
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.3 พัน.26
ม.7
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.8
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.15
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)

จํานวนเงิน
307,674.01
31,451.71
136,616.75
63,444.28
100,000.00
200,000.00
270,000.00
120,000.00
130,984.51
121,454.11
3,000.00
110,925.11
54,800.91
46,370.38
61,004.19
50,000.00
122,245.16
78,381.07
41,963.78
60,000.00
108,455.72
156,567.28
119,108.53
64,230.17
105,223.00
117,000.00
250,000.00
115,000.00
136,000.00
249,365.67
91,449.68
109,730.06
47,508.34

หน้าที# : 83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06032562
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
พ.ท. นิเวศ สาตรจําเริ ญ
จ.ส.อ. ประวิทย์ แก้วประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สัญญา คําพิมพ์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วาริ นทร์ กิจการ (คํBาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ภัทรพงศ์ แร่ ทอง (คํBาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ศักดา ยาศาล (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วงศกร อรุ ณมณี (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เกรี ยงไกร อินทร์คาํ
ร.ท. ไพศาล คําสิ งห์
จ.ส.ต. กิตติ นันตะเสน
ร.ท. บรรชา เบ็ญจศิล
จ.ส.อ. ประพันธ์ เด่นอุดม (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วัชริ นทร์ ทับทิมทอง (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เสริ มศิลป์ บุตรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. รัชตะ คํามีแก่น
จ.ส.ท. นพรัตน์ สวนมะไฟ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คมเพชร สกุลพล (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิโรจน์ อ่อนพุทธา (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิสิฐศักดิC เชืBอบุญจันทร์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อยุทธ์ สะแกคุม้
จ.ส.อ. นาวิน เกิดมงคล
ร.ต. ณรงค์ แสนหอม (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เสกสันต์ อุตโรกุล
ส.อ. สุรศักดิC มุ่งหมาย (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เกษมณี พิมพ์พรหม (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนากร คําภาทู (คํBาประกัน 1 ราย)
ร.ท. คําแพง สุภา
จ.ส.อ. พยุง จงบริ บูรณ์
จ.ส.ต. วีรยุทธ พูนสันเทียะ
จ.ส.อ.หญิง นุพรมณี ศรี แดน (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง นงลักษณ์ กวัติภา
จ.ส.อ. สุดธี ทวีพฒั น์
จ.ส.อ. คาร โสภาค

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00390-99
001-300-2019-00385-22
001-300-2019-00392-84
001-300-2019-00402-35
001-300-2019-00392-39
001-300-2019-00392-48
001-300-2019-00392-57
001-300-2019-00377-45
001-300-2019-00393-09
001-300-2019-00389-93
001-300-2019-00382-49
001-300-2019-00386-38
001-300-2019-00380-18
001-300-2019-00381-42
001-300-2019-00394-06
001-300-2019-00394-51
001-300-2019-00404-02
001-300-2019-00394-60
001-300-2019-00403-14
001-300-2019-00386-29
001-300-2019-00385-95
001-300-2019-00395-49
001-300-2019-00388-41
001-300-2019-00376-75
001-300-2019-00398-40
001-300-2019-00398-59
001-300-2019-00391-41
001-300-2019-00385-04
001-300-2019-00385-68
001-300-2019-00399-65
001-300-2019-00385-13
001-300-2019-00382-21
001-300-2019-00384-70

มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.151
ร.151
ร.152
ร.152 พัน.3
ร.16
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.4
ร.29
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.6
ร.6
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
125,055.25
110,000.00
116,875.18
100,000.00
110,619.90
120,980.16
103,000.00
161,000.00
175,848.73
121,390.59
150,000.00
133,589.99
110,000.00
210,612.59
150,725.42
113,851.30
85,119.86
194,000.00
161,000.00
120,000.00
148,000.00
79,757.27
130,000.00
140,000.00
143,474.01
75,713.99
299,918.80
113,189.06
70,000.00
161,122.43
227,289.07
204,939.22
67,188.03

หน้าที# : 84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06032562
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. อนาวิล ภู่ผา่ น (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วีระยุทธ พิมเสน
จ.ส.อ. สง่า อ่องคล้าย (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมรภูมิ เสนสุวรรณ์
ส.อ. นเรศ อักษร
ส.อ. พุฒินยั สุดเสื อ
จ.ส.อ. นิกร แก้วพลกรัง
จ.ส.อ. สราวุฒิ โคมลอย
จ.ส.อ. รังสรรค์ โคตรภูเวียง
ส.ท. ศุภชัย สอนปลัง# (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีรพล ไชยศล
จ.ส.อ. อิทธิพล ศุภรานันท์ (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วุฒิศกั ดิC ดรละคร (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศุภกร ธรรมวงศ์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ภูยาฟ้ า (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ทองไถ้ผา
ร.ต. เอนก ขันธโชติ
จ.ส.อ. ชัชชัย สุขนิรันดร์
จ.ส.อ. พูลศักดิC ขวุนแขวง (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มนต์ตรี แชกระโทก (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทนง มยุโรวาท (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เริ งศักดิC สุขเกษม (คํBาประกัน 2 ราย)
พ.ท. สนิท โตสําราญ
จ.ส.ต. เสกสรร นามศักดิC (คํBาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ชัยศักดิC สมผล
จ.ส.อ. ไชยะรัตน์ มิลินยะโสธร (คํBาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชาญทวี ชํานาญเวช
จ.ส.ต. สรายุทธ เยาวบุตร
พ.ต. สิ นทรัพย์ จรู ญเพ็ญ
ร.อ. สุวทิ ย์ ปริ นทอง (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทธินนั ท์ อุ่นเมืองเพีย
พ.ท. ณภัทร ทองสําฤทธิC (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนสมบัติ แสงสี ดา (คํBาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00402-53
001-300-2019-00381-88
001-300-2019-00403-50
001-300-2019-00403-69
001-300-2019-00381-97
001-300-2019-00391-50
001-300-2019-00384-16
001-300-2019-00384-43
001-300-2019-00390-80
001-300-2019-00397-89
001-300-2019-00384-34
001-300-2019-00385-31
001-300-2019-00380-72
001-300-2019-00391-23
001-300-2019-00399-92
001-300-2019-00394-33
001-300-2019-00390-17
001-300-2019-00395-76
001-300-2019-00395-03
001-300-2019-00384-89
001-300-2019-00380-09
001-300-2019-00381-51
001-300-2019-00384-52
001-300-2019-00398-95
001-300-2019-00393-90
001-300-2019-00389-39
001-300-2019-00391-87
001-300-2019-00405-45
001-300-2019-00383-82
001-300-2019-00383-91
001-300-2019-00384-07
001-300-2019-00396-91
001-300-2019-00394-97

รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.1
รพศ.4 พัน.2
รร.กง.กง.ทบ.
รร.การบินทหารบก
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.สพ.สพ.ทบ.
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ลว.ไกลที# 1
วพม.
ศคย.ทบ.
ศป.
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศสร.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.อ.ย.
สง.สด.จว.อ.ย.

จํานวนเงิน
90,205.44
150,000.00
138,082.30
55,000.00
100,000.00
55,000.00
40,000.00
73,129.31
57,269.20
100,000.00
187,000.00
61,123.10
109,000.00
115,000.00
148,785.83
29,000.00
53,247.18
108,807.06
174,640.24
177,000.00
130,000.00
192,909.74
220,000.00
100,000.00
33,829.54
100,000.00
190,000.00
100,799.35
70,622.42
116,047.08
48,600.35
180,423.15
96,428.80

หน้าที# : 85

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 6 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 06032562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

พ.ท. ศรศิลป์ ศิลปสมศักดิC
จ.ส.อ.หญิง สุภคั ธ์ ฉัตรรัตนมาลัย
พ.ท. ยุทธศิลป์ มาสมบูรณ์ (คํBาประกัน 2 ราย)
พ.ต. วรวิทย์ ปาริ จฉัตต์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั บุญถ้วน (คํBาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั บุญถ้วน (คํBาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. เทิดศักดิC ทับพุม่ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เชาว์วลั แล่น
ร.ต. ธีรยุทธ มิวนั เปีB ย (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประจักษ์ สุกมุ าลย์ (คํBาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤษณชัย คมเฉลียว (คํBาประกัน 2 ราย)

001-300-2019-00390-26
001-300-2019-00393-72
001-300-2019-00395-21
001-300-2019-00395-12
001-300-2019-00381-33
001-300-2019-00381-33
001-300-2019-00385-86
001-300-2019-00388-50
001-300-2019-00400-04
001-300-2019-00404-39
001-300-2019-00404-48

วันที#เช็ค : 6 มี.ค. 62
หน่วย

สตน.ทบ.
สบ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 176 ราย
รวมเช็คเลขที# 06032562 2,761 ราย
รวมสัง# จ่ายทัBงหมด 2,761 ราย

จํานวนเงิน
166,264.35
15,000.00
198,000.00
121,000.00
0.03
57,590.41
53,444.99
100,000.00
50,981.10
106,984.37
102,322.14
19,672,399.92
33,141,775.10
33,141,775.10

