หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08032562
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
สระแก้ว
นาสาร
ปากช่อง
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ปากช่อง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราจีนบุรี
นครศรีธรรมราช
ลพบุรี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พญาไท
โคกมะตูม-พิษณุโลก
กาญจนบุรี
น่าน
ขอนแก่น
ชลบุรี
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
ทุ่งสง
สนามเป้า
ปราจีนบุรี
สุรินทร์
เลย
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
สุรินทร์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.13
กรม ทพ.45
กสษ.2 กส.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ป.2 รอ.
ป.5
ป.71
ป.72
ปตอ.1 พัน.6
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
พบ.
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.2 พัน.10
ม.7
มทบ.14
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.23 พัน.3
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพศ.2
รพศ.2 พัน.2

วันที่เช็ค : 8 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
408,898.76
236,005.06
209,187.45
43,319.94
167,634.87
176,120.66
6,061.25
516,828.40
112,568.55
78,216.40
179,831.37
229,512.45
357,457.43
78,791.14
17,641.11
32,315.68
294,669.29
26,824.86
151,546.85
289,181.10
216,982.19
213,558.85
42,742.26
8,395.81
18,552.74
97,684.73
79,469.94
210,496.13
165,389.48
233,499.63
71,456.03
298,267.03
321,083.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

สาขา
นครนายก
ร้อยเอ็ด
เพชรบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยถนนสรงประภา
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ลพบุรี
ตราด
ยะลา
สตูล
สุโขทัย
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
รร.กส.กส.ทบ.
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ลว.ไกลที่ 6
ร้อย ลว.ไกลที่ 6
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝยว.ทบ.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ท.
สวพ.ทบ.
รวม 51 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
181,954.98
115,574.21
203,824.36
3,897.08
258,546.95
7,459.03
305,945.29
224,557.19
5,285.30
287,194.59
370,176.53
91,983.06
24,754.99
60,102.38
84,037.14
55,148.88
101,636.24
141,934.56
8,114,203.67

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
งามวงศ์วาน
สนามเสือป่า
นครราชสีมา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สุไหงโก-ลก
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
กําแพงเพชร
ยะลา
ยะลา
พระปฐมเจดีย์
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
เสนานิคม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พัทลุง
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สนามเสือป่า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ชุมพร
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กพ.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.12
กรม ทพ.12
กรม ทพ.12
กรม ทพ.35
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กอง รจ.มทบ.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทน.3
ทภ.1
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.3
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.5 พัน.25
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723

วันที่เช็ค : 8 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
121,543.96
101,144.49
110,170.09
80,000.00
250,000.00
37,713.34
60,310.85
110,000.00
187,553.13
121,336.56
318,164.07
200,000.00
70,000.00
86,926.79
100,000.00
100,000.00
72,266.04
110,000.00
220,000.00
106,147.75
110,477.37
48,000.00
53,860.15
130,000.00
141,701.54
60,000.00
150,803.31
120,000.00
86,066.45
100,000.00
210,000.00
50,447.40
82,071.51

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08032562
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
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
เตาปูน
เตาปูน
ราชบุรี
พิษณุโลก
ลพบุรี
กาญจนบุรี
พนัสนิคม
พญาไท
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
นครศรีธรรมราช
อุตรดิตถ์
น่าน
เพชรบูรณ์
ศรีย่าน
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
สุรินทร์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
สนามเป้า
อุดรธานี
ปัตตานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ช.
พล.ร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.41
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.3 พัน.18
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13
ร.153 พัน.1

วันที่เช็ค : 8 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
35,000.00
200,000.00
100,000.00
117,000.00
143,242.14
200,000.00
102,000.00
76,953.89
115,000.00
76,478.05
107,000.00
400,000.00
300,000.00
207,035.55
200,000.00
227,000.00
65,692.81
250,000.00
42,145.32
100,353.91
126,376.55
99,270.01
101,295.66
257,933.88
75,301.92
230,000.00
128,591.97
177,911.80
741,832.23
304,399.22
53,000.00
79,614.48
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08032562
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
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา
นครพนม
ตลาดสันติสุข
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กาญจนบุรี
นครพนม
ราชบุรี
ราชบุรี
สุราษฎร์ธานี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
นครนายก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.3
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ศป.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.22
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.

วันที่เช็ค : 8 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
207,302.45
322,734.94
110,000.00
128,901.45
66,705.23
100,000.00
53,020.05
100,000.00
132,691.15
600,000.00
102,000.00
190,000.00
442,812.90
331,088.04
216,122.00
192,644.83
200,000.00
159,000.00
200,000.00
120,000.00
127,898.55
100,000.00
230,000.00
108,577.36
200,000.00
49,744.21
130,000.00
79,453.14
140,000.00
140,669.86
641,494.84
148,097.96
160,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

สาขา
ชลบุรี
นครพนม
ร้อยเอ็ด
ลําปาง
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานใหญ่
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สวพ.ทบ.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สห.ทบ.
รวม 112 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 8 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
119,000.00
139,441.88
909,416.81
246,890.04
143,701.52
160,000.00
149,000.00
48,000.00
71,428.03
163,045.04
217,903.03
264,277.51
792,341.48
19,102,538.49
27,216,742.16

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
พ.ต. อดิศกั ดิ: ดาวเรรัมย์
พ.ต. มิตรบัญชา ทองโสภา
พ.ต. ชัยชนะ บุญยืน
พ.ต.พศิน ชาวสองคอน
ร.อ. อนุชิต สิ งห์ศรี
ร.ท. สมโภช จรัญยาอ่อน
ร.อ. สิ งหนาท สันติรักษ์โยธิน
ร.ท. สหวัฒน์ ยิง# ยวด
ร.ท. โกสิ นทร์ ชุ่มวงศ์
ร.ท. ทวิช สุพรรณ์
ร.ท.สุระ โสรักนิษฐ์
ร.ท. สะรู ้ ขําสุนทร
ร.ต. สมนึก สร้อยยังสุข
ร.ต. สุรสิ ทธิ: เคนโพธิ:
ร.ต. ปฏิพทั ธ์ เสาวัง
ร.ต. ไพศาล มาลาสิ นธุ์
ร.ต.ประกิต นิยม
ร.ต. สังเวียน รัตนโกสิ น
ร.ต. ณัฎฐพัชร์ ภัทรปรากฎผล
ร.ต. ปราณี พรหมสาขา
ร.ต. อชิตพล เทียมเมฆ
จ.ส.อ. ไชยะ จันทร
จ.ส.อ. ไพโรจน์ จงเจริ ญ
จ.ส.อ. วิรัตน์ เพชรขุนทด
จ.ส.อ. นพดล อุตม์อ่าง
จ.ส.อ. ครมภ์ บุญเป้ า
จ.ส.อ. สุทธี อังคณิ ต
จ.ส.อ. สันติ สุขสาม
จ.ส.อ. วิษณุ ไตรภูมิ
จ.ส.อ. ทศพล พลงาม
จ.ส.อ. เสน่ห์ คุม้ นุ่น
จ.ส.อ.อวยชัย สุขแป้ น
จ.ส.ท. สุดเขต สถาปนากรณ์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00753-47
001-100-2004-05862-41
001-100-2004-11274-61
001-100-2004-11734-97
001-100-2004-00046-13
001-100-2004-00528-96
001-100-2004-03015-70
001-100-2004-05397-66
001-100-2004-06390-75
001-100-2004-08182-29
001-100-2004-09437-56
001-100-2004-10874-46
001-100-2004-01058-79
001-100-2004-02024-64
001-100-2004-03457-50
001-100-2004-04197-09
001-100-2004-04751-03
001-100-2004-06478-34
001-100-2004-06608-62
001-100-2004-10850-68
001-100-2004-13105-57
001-100-2004-01188-28
001-100-2004-03810-53
001-100-2004-04816-90
001-100-2004-04824-40
001-100-2004-07263-80
001-100-2004-07595-73
001-100-2004-12520-59
001-100-2005-00751-88
001-100-2006-00482-99
001-100-2004-01127-09
001-100-2004-11502-65
001-100-2006-00482-80

กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13

จํานวนเงิน
14,810.98
14,778.75
17,577.98
22,310.61
12,404.07
4,241.91
6,111.57
9,442.69
5,849.79
16,581.30
8,505.80
13,470.10
14,371.76
11,724.22
9,046.34
13,797.29
13,644.76
5,171.68
1,557.48
15,340.82
3,729.83
2,997.18
4,047.05
3,414.07
7,295.82
23,684.31
5,550.18
2,795.38
2,556.34
4,658.04
9,013.02
1,700.67
2,892.10

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. เอกชัย ยามโสภา
จ.ส.ต. สมพงษ์ พืNนแสน
จ.ส.ต. ฤชัย พรหมทันใจ
จ.ส.ต. ถนอม พุม่ นาค
จ.ส.ต.นาคินทร์ มาดี
จ.ส.ต. นันทวิทย์ สระอุรัมย์
จ.ส.ต. กฤษณพงษ์ หนูนาง
จ.ส.ต. อรุ ณ ธรรมสงฆ์
จ.ส.ต.สันติ ซื#อตรง
จ.ส.ต. อามร อ่อนวิมล
จ.ส.ต. นพพล จันทร์ลาน
จ.ส.ต. พรชัย เกษรบัว
ส.อ. สุริยา สายแวว
ส.อ. ทิวา สมบุญญา
ส.อ. โยธิน ภูตะคุ
ส.อ. ศิริวฒั น์ ปรี ดาพิลาวรรณ
ส.อ. คมสัน แสนสุวรรณ
ส.อ. ชิณภัทร อรุ ณถิน
ส.อ. จักร์กริ ช ทําดี
ส.อ. นนทกร จงจินตรักษา
ส.อ. ไพวัลย์ ทนกระโทก
ส.อ. พรหมลิขิต โคตรนาริ นทร์
ส.อ. ยงยุทธ ภคมาส
ส.อ. อารี ดีกร
ส.อ. ทัศน์ไท รุ่ งอินทร์
ส.อ. บรรจง คอนบุรี
ส.อ. เชิดศักดิ: สุขสะเกษ
ส.อ. ภานุวฒั น์ เทียมวงษ์
ส.อ. ธนิสร แรกขึNน
ส.ท. เจษฎากร พรหมบุตร
ส.ท. ทวีโรจน์ จันทกิจ
ส.ต. ธวัชชัย พันโบ
พ.ต. บําเพ็ญ คชเวช

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02617-13
001-100-2004-04909-17
001-100-2004-07414-31
001-100-2004-11850-76
001-100-2004-13230-29
001-100-2007-00458-66
001-100-2008-00378-20
001-100-2008-00378-39
001-100-2009-00420-34
001-100-2009-00420-89
001-100-2009-00421-95
001-100-2010-00456-57
001-100-2009-00418-95
001-100-2012-00258-55
001-100-2013-00056-01
001-100-2014-00068-49
001-100-2014-00068-85
001-100-2014-00068-94
001-100-2014-00069-19
001-100-2014-00069-64
001-100-2014-00069-82
001-100-2014-00070-42
001-100-2014-00070-97
001-100-2014-00071-21
001-100-2014-00071-49
001-100-2014-00071-67
001-100-2014-00457-32
001-100-2013-00055-77
001-100-2013-00055-95
001-100-2013-00056-47
001-100-2016-00105-58
001-100-2014-00072-19
001-100-2004-11588-69

กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.13
กรม ทพ.45

จํานวนเงิน
14,552.57
12,994.06
6,858.11
12,484.37
3,631.28
2,263.68
3,053.55
6,637.16
3,763.75
1,585.41
6,211.69
3,580.29
2,195.55
1,032.72
1,052.56
1,040.69
1,204.37
490.92
571.58
4,677.51
1,320.08
1,040.69
930.62
1,002.06
1,430.91
1,649.85
1,247.45
1,462.93
1,005.28
1,069.31
468.18
1,315.69
10,307.01

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
พ.ต. อาคม ทองพวง
ร.ต.พงษ์ศกั ดิ: สันติมานะวงศ์
ร.ท. อุดมพล จันทรทิพย์
ร.ท. ศิริชยั ชนะคช
ร.ต. สมพาร ปั ญญา
ร.ท. สวาสดิ: ฝ้ ายเส็ม
ร.ท. อุเทน จันทะเสน
ร.ท. เทิดไทย รักกิจ
จ.ส.อ. รัตนชัย จัน# แก้ว
จ.ส.อ. บุญเทียม เนตรเจริ ญ
ร.ต. ชัยณรงค์ วังบุญคง
จ.ส.อ. เกษมสันต์ หรับจันทร์
ร.ต สุริยะ บําเพ็ญ
จ.ส.อ. ศุภกฤษ เขตนิมิตร
ร.ต. อานนท์ แสงอรุ ณ
ร.ต. ธนายุต วรวุฒิ ณ อยุธยา
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์ หน่วงเหนี#ยว
จ.ส.อ. สรวิชญ์ ประสพยงค์สกุล
จ.ส.อ. สัญญา เสนา
จ.ส.อ. สมชาย วารี
จ.ส.ต. สมพร ขาวสะอาด
จ.ส.อ. เจริ ญศักดิ: รักษ์วงศ์
จ.ส.ท. อภิชาติ ชิณพงษ์
จ.ส.ท. มงคล พรหมปลอด
จ.ส.ต. วิชาญ สานารี
จ.ส.ต. ฉลอง สังข์สม
จ.ส.ต. พิศณุ ศรี นอก
จ.ส.อ. วัชระ ชารี วนั
จ.ส.ต. จักรพันธ์ ชุมบุญ
จ.ส.ต. ผาภูมิ สงวนพงษ์
ส.อ. สุทธิพงษ์ อินทนะนก
ส.อ. ชัยยศ ศรี ปราง
จ.ส.ต. สุกรี ขวัญคาวิน

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12969-65
001-100-2004-00033-86
001-100-2004-00238-12
001-100-2004-03885-33
001-100-2004-06936-66
001-100-2004-07421-57
001-100-2004-08883-16
001-100-2007-00037-27
001-100-2004-00236-45
001-100-2004-00418-81
001-100-2004-08829-32
001-100-2004-11177-47
001-100-2005-00740-91
001-100-2005-00741-07
001-100-2007-00114-70
001-100-2008-00065-01
001-100-2004-00608-95
001-100-2004-00670-38
001-100-2004-11704-63
001-100-2005-00740-55
001-100-2007-00447-88
001-100-2007-00448-85
001-100-2007-00449-37
001-100-2007-00449-46
001-100-2007-00450-60
001-100-2008-00143-24
001-100-2008-00194-99
001-100-2009-00060-78
001-100-2009-00061-02
001-100-2007-00447-79
001-100-2007-00471-74
001-100-2008-00142-36
001-100-2009-00136-25

กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45

จํานวนเงิน
22,078.61
4,482.23
14,915.04
12,114.07
12,970.14
4,044.78
3,996.49
3,039.67
3,254.36
20,679.22
10,433.07
11,443.88
2,294.37
3,818.70
3,010.12
2,636.48
6,293.06
6,275.42
4,417.32
3,208.45
5,492.16
4,497.45
1,800.23
5,391.22
3,054.41
1,275.94
3,087.28
3,223.15
2,690.91
2,202.76
1,239.29
3,246.56
4,518.69

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. พลวรรธน์ โชติศกั ดิ:สุวรรณ
ส.อ. สมบูรณ์ เหมสลาหมาด
ส.อ. นันทพงค์ ยิง# วัฒนา
ส.อ. นาวิก โคตสี กลุ
ส.อ. นุกลู มูลแก้ว
ส.อ.กิตติศกั ดิ: คงโหรน
ส.อ. ชัยนันท์ ศรี สมุทร
ส.อ. ประพันธ์ เกตุชู
พ.อ. สุเมธ สุปินราษฎร์
พ.ท. คงกฤติ พลเดชวิสยั
พ.ท.พินิจ พุม่ ไพบูลย์
พ.ท. นพรัตน์ ยาวิลาศประดิษฐ์
พ.ท. ชัยศักดิ: ฤทธิธาดา
พ.ท. ชัยวัฒน์ หมอกไชย
พ.ต. อรัญ ทัศสาคร
ร.ท. ศรัญ ถนอมสิ งห์
ร.ท. ธวัชชัย สมสงวน
ร.ท. เสริ มพงษ์ อุดมศักดิ:
ร.ต. บุญจิตร ลงเย
ร.ต. บุญช่วย ทองพูล
ร.ต. พนม ห้วยเรไร
ร.ต. วีระพล ศิริกลุ
ร.ต. สมชาย คําดวง
จ.ส.อ. โกวิท ธุมาชิน
จ.ส.อ. อนุชา กะหมัง
จ.ส.อ. สุภกั ดิ: พรมชน
จ.ส.อ. มานพ เพ็ชรแสง
จ.ส.อ. อาทิตย์ นาทันใจ
จ.ส.อ.พุฒิพฒั น์ โทปั ญญา
จ.ส.อ. ดนัย ดาษดา
จ.ส.อ.บุญเทียม สามารถ
จ.ส.อ. จํารู ญ เชืNอแก้ว
จ.ส.อ. พงษ์ชยั ไชยคุณ

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00344-79
001-100-2007-00442-29
001-100-2009-00118-21
001-100-2011-00175-83
001-100-2012-00359-95
001-100-2008-00143-42
001-100-2009-00061-20
001-100-2011-00255-82
001-100-2004-00168-67
001-100-2004-01589-87
001-100-2004-01730-56
001-100-2004-03156-43
001-100-2004-11210-32
001-100-2006-00470-50
001-100-2004-02057-71
001-100-2004-04890-36
001-100-2004-09507-56
001-100-2009-00458-46
001-100-2004-01964-73
001-100-2004-05106-91
001-100-2004-09270-68
001-100-2004-10079-72
001-100-2004-10904-31
001-100-2004-00534-42
001-100-2004-00737-65
001-100-2004-01353-20
001-100-2004-01374-89
001-100-2004-01590-65
001-100-2004-02057-62
001-100-2004-02994-15
001-100-2004-03732-03
001-100-2004-05435-83
001-100-2004-06299-62

กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.

จํานวนเงิน
2,659.63
10,256.10
2,139.48
898.32
1,088.98
1,527.15
8,398.24
1,604.62
12,958.87
5,149.06
4,130.85
5,071.24
7,005.43
15,094.72
10,747.71
2,489.74
9,204.03
2,118.67
5,256.98
5,396.77
9,870.96
8,020.59
8,603.13
1,995.87
4,816.45
9,785.43
4,178.67
3,466.19
4,997.51
9,418.69
3,405.05
2,070.51
5,511.14

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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. นพดล โคตรณรงค์
จ.ส.อ. อัสณัย เพ็ชรแสง
จ.ส.อ. วุฒิชยั จันทา
จ.ส.อ. อนุชิต ถิระกิจ(อ.)
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ชัยสุวรรณ
จ.ส.อ. ศิริมงคล พลนิกร
จ.ส.อ. เฉลิมชัย โรจนะ
จ.ส.อ. ธานินทร์ ค่าเจริ ญ
จ.ส.อ. นิรันดร์ ใบชา
จ.ส.อ. ยุทธชัย เจียมตน
จ.ส.ท. ริ นรา อาริ สาโพธิ:
จ.ส.อ. ทินกร ชนะศรี
จ.ส.ต.เอนก ฤกษ์งาม
จ.ส.ต. ธีระพล กิ#งบู
ส.อ. ณัฐพล ศรแสง
ส.อ. กฤษฎา ภูแมนนาค
ส.อ. ทศพล พลจันทึก
ส.อ. ประวิทย์ ตุ่นทอง
ส.อ. อภินทั ธ์ จรถวิล
พ.ท. ธีระวัฒน์ วิชากูล
ร.ต. ฉัตรชัย ทาเกตุ
จ.ส.อ. ประพจน์ แสงจุย้ วงษ์
จ.ส.อ. ปราเวศน์ สังสะโอภาส
จ.ส.อ. วิทวัฒน์ เปี# ยมศิริ
จ.ส.อ. ทศพร สอนสุภาพ
พ.อ. อภิวฒั น์ อัสโสรัตน์กลุ
พ.ต. ทศพร อํานาจศิลป์ เจริ ญ
ร.ต. สนิท อิ#มพูล(อ.)
จ.ส.อ. อัศวิน สังศิลปเวช
จ.ส.อ. จิรพงษ์ ประสพหมู่
จ.ส.อ. เรื องฤทธิ: บารมีสา้ ว
จ.ส.อ. วุฒิชยั มัง# สูงเนิน
จ.ส.อ. วุฒิชยั ทาวะรัตน์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07575-48
001-100-2004-07834-19
001-100-2004-09362-60
001-100-2004-11116-28
001-100-2004-12690-31
001-100-2004-12977-15
001-100-2007-00166-97
001-100-2007-00178-72
001-100-2007-00277-63
001-100-2010-00019-81
001-100-2006-00406-40
001-100-2010-00076-11
001-100-2009-00343-27
001-100-2013-00057-62
001-100-2006-00164-03
001-100-2012-00587-29
001-100-2012-00651-18
001-100-2013-00190-39
001-100-2013-00705-35
001-100-2004-02702-43
001-100-2004-01269-60
001-100-2004-02703-59
001-100-2004-02704-01
001-100-2004-12161-63
001-100-2006-00228-02
001-100-2004-04825-10
001-100-2006-00354-44
001-100-2004-04940-10
001-100-2004-00349-24
001-100-2004-00410-03
001-100-2004-02523-71
001-100-2004-03349-67
001-100-2004-03351-06

กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
6,433.41
6,591.77
1,490.71
7,194.39
3,531.31
2,796.98
358.25
1,265.73
1,270.14
1,465.00
2,377.29
1,118.11
2,055.33
1,108.45
3,914.15
1,112.75
804.95
1,309.29
2,225.18
18,868.26
7,736.40
10,927.02
1,184.38
4,603.88
167,634.87
21,815.24
10,667.50
6,698.03
3,565.86
6,138.29
3,880.56
11,240.06
6,762.30

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มานะ หอมตา
จ.ส.อ. โอภาส สุทธิแสน
จ.ส.อ. สุพล ทองสุข
จ.ส.อ. มานพ เมาสูงเนิน
จ.ส.อ. ธนรัตน์ ยศรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. สุชาติ พลสูงเนิน
จ.ส.อ. เจษฎาพร ยวงลําใย
จ.ส.อ. วีระเดช นอสูงเนิน
จ.ส.อ. สมบัติ ฤกษ์ตระกูล
จ.ส.อ. ละพิน ยงสูงเนิน
จ.ส.อ. ประไพ ทองแย้ม
จ.ส.อ. ไพศาล เดชพลกรัง
จ.ส.อ. สมรภูมิ เสฐียรโกเศศ
จ.ส.อ.สมเกียรติ กุเวรไตรย์
ส.อ. วีระ พูนศรี
ส.อ. เชาวลิต นาคพวง
ส.อ. มงคลชัย ณ นคร
พ.ท. กําพล เกตุแก้ว
พ.ท. บุญช่วย หาจัตุรัส
พ.ต. ปริ ญญา ปั ญญาทิพย์
พ.ต.สุขสันต์ ตัNงพานิชวงศ์
ร.อ. สมเจตน์ อินทรวิเชียร
ร.อ. อํานาจ สูตรสุข
ร.อ. วชิระ ทองจํารัส
ร.ท. ณัฐธนวรรธน์ สิ นสุวรรณ
ร.ท. เฉลี#ย ผลนาม
ร.อ. ชาญวิทย์ หอมหวล
ร.ต. สมชาย ภูดี
ร.ต. ธนะเมศฐ์ ชัยธนาเมธีกลุ
ร.ท. เกรี ยงศักดิ: อ่านดอน
ร.ท. เรื องศักดิ: ซื#อสัตย์
ร.ต. วิทยา ดีมิตร
จ.ส.อ. สายชน บุญมี

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03668-41
001-100-2004-05762-80
001-100-2004-06219-42
001-100-2004-06628-79
001-100-2004-06844-91
001-100-2004-07184-24
001-100-2004-07938-69
001-100-2004-08507-84
001-100-2004-08545-13
001-100-2004-08768-89
001-100-2004-10972-03
001-100-2004-12719-66
001-100-2004-12801-13
001-100-2005-00356-30
001-100-2004-05378-65
001-100-2007-00205-66
001-100-2009-00252-77
001-100-2004-00025-36
001-100-2004-03752-38
001-100-2004-05255-87
001-100-2006-00144-32
001-100-2004-03944-91
001-100-2004-05730-16
001-100-2004-00803-85
001-100-2004-07330-61
001-100-2004-12483-39
001-100-2012-00186-06
001-100-2004-01513-19
001-100-2004-03014-28
001-100-2004-08888-02
001-100-2004-11113-27
001-100-2005-00153-80
001-100-2004-00565-82

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
5,250.79
8,361.65
2,203.19
13,115.13
2,178.13
17,513.29
7,874.02
2,307.71
9,099.78
5,327.65
17,087.68
4,505.55
2,016.86
1,145.76
4,445.68
1,492.76
1,427.19
3,131.77
20,952.32
9,837.87
903.17
4,587.91
4,070.79
15,743.79
9,771.77
9,133.53
1,857.53
5,492.41
3,467.89
6,061.25
1,340.82
2,272.42
6,609.38

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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. สอาด ยิมN สิ น
จ.ส.อ. จักรพงษ์ อ่อนตา
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เรื องรุ่ ง
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ฉัตรอารี วงศ์
จ.ส.อ. เทวัญ มากมี
จ.ส.อ. สันติภาพ อินทะนัย
จ.ส.อ. มานพ สาสนศิริ
จ.ส.อ. พันธ์ศกั ดิ: จันทร์อาํ นวย
จ.ส.อ. ปกรณ์ ชมแก้ว
จ.ส.อ. พัฒนพงศ์ วิจิตร์พนั ธุ์
จ.ส.อ. พิศลั ย์ โสชัยยันต์
จ.ส.อ. เกษมศุข ปั ตสา
จ.ส.อ. นิธิโชติ กนกวิทิตพงศ์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ: ทองจันทร์
จ.ส.อ. ไพศาล แป้ นกลํ#า
จ.ส.อ. ขวัญชัย สาลี
จ.ส.อ.ชาญ สี ไสว
จ.ส.อ. จักรกริ ช ปิ ติการ
จ.ส.อ. หัตถชัย สุวรรณา
จ.ส.อ. ณัฐวรรธน์ ยิง# เจริ ญวุฒิภทั ร
จ.ส.อ. ประเวศ ไข่ทา
จ.ส.อ. สมพงษ์ ดงแสง
จ.ส.อ. วิเชฐ มูลดี
จ.ส.อ. พงศ์พศั ตาดทอง
จ.ส.อ. นเรศ เจริ ญแก้วพันสี
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ยุยงค์
จ.ส.อ. แสน แย้มยล
จ.ส.อ. ณรงค์เดช เกิดสันเทียะ
จ.ส.อ. สุบิล ปั ญญาโสด
จ.ส.อ. สุนทร ช่างจัด
จ.ส.อ. มนตรี ศรี บุญเรื อง
จ.ส.อ. เกียรติพงศ์ เรื องพลับพลา
จ.ส.อ.เพ็ญชัยศรี เกิดด้วง

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00731-09
001-100-2004-01480-96
001-100-2004-01670-46
001-100-2004-02272-69
001-100-2004-02368-96
001-100-2004-02924-21
001-100-2004-03064-87
001-100-2004-03150-32
001-100-2004-03611-74
001-100-2004-03755-11
001-100-2004-03884-45
001-100-2004-04322-23
001-100-2004-04635-79
001-100-2004-04938-99
001-100-2004-05011-70
001-100-2004-05105-85
001-100-2004-05217-30
001-100-2004-05568-06
001-100-2004-06243-56
001-100-2004-06673-79
001-100-2004-07618-60
001-100-2004-07678-64
001-100-2004-08012-74
001-100-2004-08293-13
001-100-2004-08323-26
001-100-2004-08385-79
001-100-2004-08425-81
001-100-2004-08502-52
001-100-2004-08611-42
001-100-2004-09620-98
001-100-2004-09733-68
001-100-2004-10053-09
001-100-2004-10214-13

คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
5,284.13
10,533.00
9,772.44
2,688.46
6,532.15
2,861.27
10,181.52
3,544.45
3,080.21
11,676.86
10,839.82
5,761.10
2,462.15
4,913.09
9,315.62
7,090.63
4,085.29
6,217.77
2,742.75
15,601.96
2,984.78
5,790.85
3,404.52
3,911.94
2,844.86
9,858.03
5,612.00
2,398.96
12,162.78
5,768.68
9,732.06
2,862.17
4,077.06

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมัย แสวงสุข
จ.ส.อ. กนก อยูส่ ุ่ม
จ.ส.อ. ทองคํา ดีรักษ์
จ.ส.อ. สิ งขร เริ งรักษ์
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ วีระเดช
จ.ส.อ.ณพล พุฒพันธ์
จ.ส.อ. ศักดิ:ดา บุญมา
จ.ส.อ. อภิเนตร เล็กเจริ ญ
จ.ส.อ. กจรศักดิ: โคตรตาแสง
จ.ส.อ. ณรงค์ ปิ ยวรรณนุกลุ
จ.ส.อ.พูลศักดิ: แก้วเขียว
จ.ส.อ. สุรดิษฐ์ ศรี จนั ทร์สุข
จ.ส.อ. เอกพันธ์ พึ#งสุข
จ.ส.อ. อํานาจ เที#ยงสุข
จ.ส.อ. ธนชัย ใจอารี ย ์
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ สมงาม
จ.ส.ต. สุภาพ เทศบุตร
ส.อ. จรัญ ชุมเมืองอินทร์
ส.อ. ธัญหฤษฎ์ เฉลยลาภ
ส.อ. ยุทธพงษ์ โผพ่วงพันธุ์
ส.อ. สุระจิตร์ ปะวันนา
ส.อ. ชัยวัฒน์ สายโคกสูง
ส.อ. ทินพล พานทอง
ส.อ. ธีระวัฒน์ เสื อสอาด
ส.อ. พนม ฟองงาม
ส.อ. จารุ กิตติ: จันทรารักษ์
ส.อ. วีระศักดิ: สมคําศรี
ส.อ. ปฐม ยอดดี
ส.อ. สุเวท พันธ์เทียน
ส.อ. อัครพล แก้วกิริยา
ส.อ.พิษณุ วงค์งาม
ส.อ. ยุทธการ แจ้งเปี# ยม
ส.อ.เดชฤทธิ: สมนา

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10408-16
001-100-2004-10591-60
001-100-2004-11128-49
001-100-2004-11514-31
001-100-2004-12170-65
001-100-2004-13013-00
001-100-2004-13042-73
001-100-2004-13166-21
001-100-2004-13176-20
001-100-2006-00208-31
001-100-2006-00210-61
001-100-2007-00132-65
001-100-2007-00275-41
001-100-2004-04775-09
001-100-2004-05263-82
001-100-2004-12664-96
001-100-2004-01363-01
001-100-2004-01687-35
001-100-2004-01717-11
001-100-2004-02280-73
001-100-2004-03776-61
001-100-2004-04294-14
001-100-2004-07545-14
001-100-2004-07752-43
001-100-2004-09398-23
001-100-2004-09407-13
001-100-2004-10179-60
001-100-2004-10448-58
001-100-2004-10911-02
001-100-2005-00343-94
001-100-2005-00347-65
001-100-2005-00349-05
001-100-2005-00791-20

คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
8,662.86
23,644.03
4,550.71
1,605.44
1,794.06
797.27
9,278.91
22,586.67
2,122.82
7,045.55
3,332.88
1,631.90
2,645.12
16,926.92
7,287.30
824.89
3,020.83
2,416.12
5,424.17
8,714.69
7,563.78
3,205.96
6,561.75
7,072.33
5,850.66
2,617.45
3,277.96
4,477.47
2,598.34
4,898.43
1,221.89
5,392.85
1,681.37

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
ส.อ. อาสา จําลองแก้ว
ส.อ. ประสงค์ เจริ ญโชควัฒนกุล
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ: สังจะโป๊ ะ
ส.อ.สุทธิศกั ดิ: ห่อเจริ ญ
ส.อ. ยุทธพล ปะวะระ
ส.อ. ฉัตรชัย บุญกร่ าง
จ.ส.ต. อานนท์ ปั นนวน
ส.อ. นพพล กํามา
ส.อ. วีรยุทธ เสื อโนนม่วง
พ.ต. รัฐพล สังคฤกษ์
ร.อ. วรายุ รอดพฤกษ์ภูมิ
ร.ต. พิมูล นาดี
ร.ต.รังสรรค์ เก่งการช่าง
จ.ส.อ. นวัตกรณ์ สุทธโสม
จ.ส.อ. มุ่งกิจ โพธิ:แก้ว
จ.ส.อ. พิชย์ชานล แพบัววิทยาธร
จ.ส.อ. สุทธิชยั เพียกุลเพ็ง
จ.ส.อ. รชิษ เพ็ชรนอก
จ.ส.อ. เทอดศักดิ: นาเจริ ญ
จ.ส.อ. สมภพ อิ#มอารมย์
จ.ส.อ. อภิวชั ร์ ชัยยอด
จ.ส.อ.วรรธนัย ศรี วรสาร
จ.ส.อ. สมจิตต์ สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วิสุทธิศกั ดิ: เพ็ชรคุม้
จ.ส.อ. วุฒิชยั คณะเสน
จ.ส.อ. ขุนแผน มาติดต่อ
จ.ส.อ. ทองสุข พลมา
จ.ส.อ. ยอด ปุราทะกา
จ.ส.ท. วิทวัส ยิมN แฉล้ม
จ.ส.ท. จตุรงค์ นุ่มศรี ปาน
ส.อ. ยุทธภูมิ ทองริ นทร์
ส.อ. ศักดิ:สิทธิ: รักธรรม
ส.อ. พศิน จันทรุ สอน

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00211-86
001-100-2007-00210-88
001-100-2010-00091-50
001-100-2010-00234-79
001-100-2011-00046-77
001-100-2011-00442-77
001-100-2012-00063-91
001-100-2012-00243-60
001-100-2013-00251-73
001-100-2004-08427-85
001-100-2004-00538-31
001-100-2004-06985-91
001-100-2004-09024-58
001-100-2004-00711-74
001-100-2004-02081-58
001-100-2004-03034-99
001-100-2004-03239-89
001-100-2004-03472-26
001-100-2004-06416-81
001-100-2004-08007-98
001-100-2004-08397-81
001-100-2004-08524-72
001-100-2004-09042-16
001-100-2004-09213-01
001-100-2004-09213-10
001-100-2004-11372-55
001-100-2004-12248-25
001-100-2006-00244-93
001-100-2009-00090-20
001-100-2011-00062-77
001-100-2009-00335-59
001-100-2011-00443-10
001-100-2012-00417-74

คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.

จํานวนเงิน
2,982.25
1,911.87
2,039.58
2,627.15
1,685.68
657.95
2,022.50
4,956.03
1,445.28
6,662.68
18,554.91
6,517.87
10,603.63
5,287.39
5,248.65
1,907.64
1,095.02
5,111.40
5,546.52
3,382.89
877.38
2,274.69
5,312.15
1,960.76
2,703.10
3,558.40
12,839.96
2,125.67
2,727.47
2,038.79
1,209.61
820.98
2,796.39

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
ส.อ. ไกรฤกษ์ อ่อนแพง
ส.อ. ไชยพงษ์ กิ#งวรรณ
พ.ต. สุรชัย ดวงแก้ว
ร.ท. นิคม นาคะสรรค์
จ.ส.อ. กิตติชยั ยะนาย
จ.ส.อ. ศุภวัฒน์ นาคสุวรรณ์
ร.ต. นิเอก มานะดี
จ.ส.อ. ภิภพ ชัยสวัสดิ:
จ.ส.อ. คุณากร แย้มศรี
จ.ส.อ.เกรี ยงไกร อินทร์จนั ทร์
จ.ส.อ.ปิ ยะ สุขมาก
จ.ส.อ. ธีรยุทธ แสนเสนาะ
จ.ส.อ. ประจวบ สุขศรี ทอง
จ.ส.อ. นิพนธ์ เกลา
จ.ส.อ. สายธาร คงตอง
จ.ส.อ. สมชาย จําปาทอง
จ.ส.อ. สวงค์ ชูจนั ทร์
จ.ส.อ. นิพนธ์ พิชยั กาล
จ.ส.อ.วัชระ ปั ญจะโรชน์
จ.ส.อ. ธีรยุทธ บุญสิ น
จ.ส.ท. สมพร ขวัญใจ
จ.ส.ต. อรรถกรณ์ ไกรภูมิ
จ.ส.ต. ประกิต คงประพันธ์
ส.อ.เกรี ยงศักดิ: สอนขํา
พ.อ. ปริ ญญา ยิมN รุ่ งเรื อง
พ.ต. ภราณัฐ ศรี สมุทร
พ.ต. พัฒนชัย ตรี สุคนธ์
ร.อ. ดําหริ ห์ สุภาตรี
ร.ท. ประจักษ์ เชยโพธิ:
ร.ต. ภานุวชั ร สุขดี
ร.ต. กฤศ อยูไ่ กล
ร.ต. ขาว นุ่มฝ้ าย
ร.ต. ทวี เพิงN ปลา

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00138-40
001-100-2015-00324-18
001-100-2004-01248-47
001-100-2004-05313-20
001-100-2004-00455-68
001-100-2004-07213-58
001-100-2004-07387-29
001-100-2005-00351-08
001-100-2005-00358-98
001-100-2004-01981-61
001-100-2004-02125-31
001-100-2004-02492-98
001-100-2004-02643-67
001-100-2004-03055-94
001-100-2004-06737-69
001-100-2004-08961-48
001-100-2004-11432-92
001-100-2006-00239-99
001-100-2009-00050-51
001-100-2009-00254-62
001-100-2010-00067-91
001-100-2012-00112-96
001-100-2011-00057-19
001-100-2013-00349-22
001-100-2004-01204-07
001-100-2004-10135-93
001-100-2004-12685-19
001-100-2004-00935-01
001-100-2004-08443-94
001-100-2004-00772-02
001-100-2004-01813-01
001-100-2004-02063-18
001-100-2004-10280-81

ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71

จํานวนเงิน
908.33
496.27
8,249.35
6,386.90
4,271.15
3,108.95
7,710.74
5,609.63
3,136.96
2,376.63
2,767.50
1,916.39
2,988.70
2,898.62
4,999.09
3,925.59
2,386.40
1,673.69
3,548.72
2,147.14
1,991.01
860.99
3,877.79
1,384.46
5,420.75
8,798.48
4,447.11
13,953.86
6,141.97
9,055.61
5,989.77
4,575.32
6,112.79

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
ร.ต. สําเริ ง พงษ์สงั ข์
ร.ท. สุชาติ ทองอาบ
ร.ต. อภินนั ท์ มาศรี
ร.ต. เฉลิมพล กาติZบ
จ.ส.อ. พงศ์นริ นทร์ ชาทอง
จ.ส.อ. พรอนันต์ ราชพลี
จ.ส.อ. ธเนศพล ประไพภักดิ:
จ.ส.อ. บุญลม ปานาลักษณ์
จ.ส.อ. นพดล ดอกไม้
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ: ฤกษ์ตระกูล
จ.ส.อ.ชัยชนะ ศรี เชืNอ
จ.ส.อ. ธนโชติ ไพราม
จ.ส.อ. สุทธินนั ท์ ฤาชา
จ.ส.อ. ชมจันทร์ บินดี
จ.ส.อ. วิชิต สุขประสิ ทธิ:
จ.ส.อ. มาโนชญ์ อรหันต์
จ.ส.อ. มารุ ต ศรี คาํ พันธ์
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ ตาสี
ส.อ. ภคพล อ่อนสา
ส.อ. ประธาน จันทโชติ
ส.อ. สรชัช โพอุทยั
ส.อ. ชัชวาลย์ พิบูล
พ.อ. ธรรมนูญ ลิNมอารี ธรรม
พ.ต. ฉลอง ชะวาลา
ร.อ. เศกสันต์ แตงมีแสง
ร.ท. สมศักดิ: ช้างจัน#
ร.ท. อภิชาติ มากแย้ม
ร.ท. นันทวุฒิ สุตวัฒน์
ร.ต. สุพจน์ วิจารณ์พล
ร.ต. ณกรณ์ คชพิมพ์
ร.ต. ศรี ณรงค์ อุทธาเครื อ
ร.ต. ทวีศกั ดิ: สิ งห์ชยั
จ.ส.อ. สมคิด ธนะสังข์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10281-97
001-100-2004-10282-12
001-100-2004-10282-30
001-100-2004-12361-94
001-100-2004-06243-47
001-100-2004-07386-95
001-100-2004-07390-29
001-100-2004-07777-00
001-100-2004-08482-48
001-100-2004-08764-81
001-100-2004-09953-24
001-100-2004-10281-51
001-100-2004-10282-21
001-100-2004-10282-49
001-100-2004-11006-22
001-100-2004-12222-25
001-100-2007-00155-55
001-100-2010-00071-25
001-100-2010-00432-79
001-100-2010-00433-03
001-100-2011-00492-27
001-100-2014-00377-42
001-100-2004-11827-41
001-100-2004-10864-83
001-100-2004-12525-90
001-100-2004-08293-68
001-100-2004-09412-35
001-100-2004-12810-60
001-100-2004-05964-15
001-100-2004-08516-59
001-100-2004-09286-14
001-100-2004-10244-92
001-100-2004-01501-61

ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.71
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72

จํานวนเงิน
7,613.00
7,795.87
3,473.96
4,475.14
3,720.00
12,232.39
4,843.70
9,043.38
5,153.26
10,821.89
5,934.93
7,825.30
3,087.96
2,139.83
11,711.95
2,288.99
3,965.49
1,724.44
1,716.65
2,607.38
1,856.92
1,303.28
5,144.88
4,563.49
23,228.51
13,371.44
5,936.58
4,043.24
9,828.94
8,999.74
11,350.49
9,804.31
7,722.47

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร ชมภูพนั ธ์
จ.ส.อ. พิศาล สร้อยสุก
จ.ส.อ. สมเกียรติ เพ็งแตงโม
จ.ส.อ.พิษณุ ชื#นสกุล
จ.ส.อ. ชาติชาย แก้วพรหม
จ.ส.อ. มนตรี มีตุม้
จ.ส.อ. ดนตรี พุฒศรี
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ นนท์สกุล
จ.ส.อ. อนันท์ สังคะอ้น
จ.ส.อ. จรัญ สนธิพงษ์
จ.ส.อ. ชํานาญ นามวงษ์
จ.ส.อ. ธนรัตน์ เกิดทรัพย์
จ.ส.อ. วีรชน หม้อนันทา
จ.ส.อ. เฉลิมพล สังวาลย์
จ.ส.ต. อนุวตั ชัยมงคล
จ.ส.ต. กฤตชัย ไชยสาร
จ.ส.ต. อดิพงษ์ เทพอินทร์
จ.ส.ต. นพดล ผิวเฉี ยง
ส.อ. วิจิตร นวลชื#น
ส.อ. ธวัชชัย ดวงจิตร์
ส.อ. บุณพัฒน์ วิไลเนตร
ส.อ. ขวัญจิตร สภาภัก
ส.อ. กฤษณะ เอี#ยมสุภา
ส.อ. ปฐมพร แท้เที#ยง
ส.อ. อนันต์ หอยสังข์
ส.ท. นพเก้า เทียมพิทกั ษ์
ส.ท. อธิศ จัน# แก้ว
พ.ต. เฉลิมเกียรติ มณี นารถ
ร.อ. ศักดิ:สยาม สร้อยคํา
ร.ต. สุรัตร์ชยั มงคลพันธ์
ร.ท. วีระยุทธ กองสงฆ์
ร.ท. สมควร จูงใจ
ร.ท. สมพร โตม่วง

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01955-17
001-100-2004-02482-71
001-100-2004-03166-51
001-100-2004-03234-57
001-100-2004-04295-57
001-100-2004-04575-05
001-100-2004-06938-60
001-100-2004-08072-32
001-100-2004-10681-77
001-100-2006-00235-55
001-100-2006-00249-70
001-100-2006-00353-65
001-100-2007-00149-54
001-100-2010-00002-56
001-100-2010-00170-16
001-100-2011-00008-66
001-100-2012-00035-07
001-100-2012-00440-27
001-100-2010-00409-44
001-100-2010-00432-88
001-100-2010-00433-12
001-100-2011-00180-41
001-100-2013-00166-07
001-100-2013-00277-55
001-100-2014-00708-80
001-100-2014-00219-18
001-100-2017-00037-15
001-100-2004-08241-23
001-100-2004-00437-46
001-100-2004-04949-31
001-100-2004-05308-53
001-100-2004-07808-10
001-100-2004-10824-78

ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ป.72
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6

จํานวนเงิน
3,935.42
15,820.45
5,409.13
7,087.00
17,450.02
6,819.16
6,468.78
10,339.61
7,401.95
2,026.39
6,320.37
10,136.99
4,733.52
3,759.82
1,086.60
2,313.78
1,947.86
885.72
1,474.12
1,494.05
3,033.48
1,714.21
918.52
894.84
651.66
1,279.71
115.20
4,753.10
4,879.10
4,660.74
3,659.65
4,805.23
9,914.09

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

ชื#อบัญชี
ร.ต. ระพี ศรี จนั ทร์
ร.ต. เจริ ญ สมเสี ยง
ร.ต. วิรัตน์ ผดุงพล
ร.ต. ยอด เกตุสุวรรณ
ร.ท. เอนก ห้วยศรี จนั ทร์
ร.ต. ชาติชาย สัมดี
ร.ต. เสกสรร โทสันเทียะ
จ.ส.อ. วีรชล อาษากิจ
จ.ส.อ. พีรวัส พุทธรักษา
จ.ส.อ. สุริยา เปรมจิตต์
จ.ส.อ.วัฒนชัย มาสิ งห์
จ.ส.อ. ไชยา นนทพรม
จ.ส.อ. ประจวบ พูลพังงา
จ.ส.อ. อํานวย พลอยสุข
จ.ส.อ. สมชาย เหมือนแม้น
จ.ส.อ. บรรจง สิ ทธิกลู
จ.ส.อ. สุนาวิน มีงาม
จ.ส.อ. กําพลศักดิ: อินทร์ประสิ ทธิ:
จ.ส.อ. สังคม จุลบุรมย์
จ.ส.อ. ประวิทย์ ช้างจันทร์
ร.ต. ถาวร บานเย็น
จ.ส.อ. สมเกียรติ ศิลรักษา
จ.ส.อ. ธนาชัย จิตธนพาณิ ช
จ.ส.อ. กนกศักดิ: พาใจ
จ.ส.อ. มานพ จันทร์โต
ร.ต. เสน่ห์ ช้อนทอง
จ.ส.อ. ชาญชัย งามระเบียบ
จ.ส.อ. วิรุณ วัชระชัยพงษ์
ร.ต. วสันต์ เดชศรี
จ.ส.อ. มนตรี สิNนภัย
ร.ต. ณรงค์ แก้วเทวี
จ.ส.อ. สิ ทธิ อินทนํNาเงิน
จ.ส.อ.สันติ ปะณะฐี

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00213-00
001-100-2004-02883-67
001-100-2004-04127-88
001-100-2004-04636-49
001-100-2004-08029-45
001-100-2004-09552-38
001-100-2004-10698-84
001-100-2004-00196-60
001-100-2004-00212-58
001-100-2004-00213-46
001-100-2004-00274-92
001-100-2004-00766-01
001-100-2004-01113-02
001-100-2004-01276-59
001-100-2004-01520-80
001-100-2004-01583-85
001-100-2004-01699-38
001-100-2004-02402-97
001-100-2004-02535-65
001-100-2004-02885-34
001-100-2004-03257-29
001-100-2004-03331-62
001-100-2004-03428-50
001-100-2004-03483-77
001-100-2004-03535-28
001-100-2004-03674-06
001-100-2004-03675-30
001-100-2004-03955-24
001-100-2004-04176-31
001-100-2004-04233-95
001-100-2004-04245-52
001-100-2004-04384-94
001-100-2004-04602-71

ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6

จํานวนเงิน
2,427.95
7,574.09
2,304.13
5,967.34
6,229.38
4,791.57
4,021.91
2,603.48
4,861.86
897.65
1,825.54
6,555.56
9,708.28
4,747.21
5,077.63
7,405.98
8,669.39
5,503.98
2,999.76
4,215.89
6,638.85
2,897.27
6,663.65
3,785.82
4,670.33
6,968.31
3,888.73
1,980.08
1,048.36
1,396.39
1,310.90
2,088.07
1,297.51

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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. นคร เอี#ยมดี
จ.ส.อ. วรพจน์ สุขสมกิจ
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ คู่ควร
จ.ส.อ. กันตพัฒน์ โอสถานนท์
จ.ส.อ. สมเจต ชื#นอุรา
จ.ส.อ. กุญชร มวลจุมพล
จ.ส.อ. ปฏิพนั ธ์ พาปาน
ร.ต. ประทีป ฤทธิวาจา
จ.ส.อ. สุนา จันทรา
จ.ส.อ. อรรคโยธิน ม่วงน้อยเจริ ญ
จ.ส.อ. ธนพล จันทร์สุขา
จ.ส.อ. ธัชพล ศรี วงษ์
จ.ส.อ. ปรี ชา เมืองเงิน
จ.ส.อ. หัสบดินทร์ โรจนชีวะ
จ.ส.อ. วิมุติ วงสังวร
จ.ส.อ. วิทยา คงเกษม
ร.ต. ภมร อ่อนน้อม
จ.ส.อ. บุญล้อม แขรัตน์
จ.ส.อ. ณัฐดนัย นาคสุข
จ.ส.อ. จอมพรหม ละอออินทร์
จ.ส.อ. วิชาณ อ้นป้ อม
จ.ส.อ. สมปอง ดีมาก
จ.ส.อ. กฤษฎา มามาก
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง พยอม
จ.ส.อ. บริ รักษ์ ศุภศรี
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ นุสิทธิ:
จ.ส.อ. อาทร โพธิสตั ย์
จ.ส.อ. พิตรพิบูล ชนะเคราะห์
จ.ส.อ. ประยุทธ แพงโคตร
จ.ส.อ. มานิตย์ ศรี ภูนอ้ ย
จ.ส.อ. พยุง เอี#ยมทรัพย์
จ.ส.อ. วิรัตน์ ศิริสมบูรณ์
จ.ส.อ. วีรชัย บุญปัN น

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04971-96
001-100-2004-05332-94
001-100-2004-05783-12
001-100-2004-05980-06
001-100-2004-06373-05
001-100-2004-06692-70
001-100-2004-06980-78
001-100-2004-06986-07
001-100-2004-07282-36
001-100-2004-07341-94
001-100-2004-07536-94
001-100-2004-07587-23
001-100-2004-07743-50
001-100-2004-07804-21
001-100-2004-08308-50
001-100-2004-08350-77
001-100-2004-08395-50
001-100-2004-08487-89
001-100-2004-09169-38
001-100-2004-09194-67
001-100-2004-09626-63
001-100-2004-09748-71
001-100-2004-10230-86
001-100-2004-11205-83
001-100-2004-11321-71
001-100-2004-11416-47
001-100-2004-11610-58
001-100-2004-11924-01
001-100-2004-12142-08
001-100-2004-12278-40
001-100-2004-12410-80
001-100-2004-12417-52
001-100-2004-12555-79

ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6

จํานวนเงิน
5,603.90
1,034.48
2,750.36
4,405.05
6,102.82
4,819.93
3,962.01
1,270.20
6,562.67
2,762.74
4,526.14
5,033.03
2,629.62
1,045.94
6,165.10
12,276.12
1,994.65
1,391.84
3,913.46
1,074.38
4,967.08
2,695.51
702.86
3,382.40
2,347.14
9,950.81
11,378.75
779.08
2,940.44
4,447.97
1,184.93
5,817.97
2,705.92

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กอบกาญจน์ สอนจิตร
จ.ส.อ. ธวัชชัย เฉลิมคราม
จ.ส.อ. ประสาน เพ็ชรใสดี
ส.อ. ชัยรัตน์ ดุษิยามี
จ.ส.อ.เสฎพันธ์ พรมสบุตร
จ.ส.อ. สัญชัย เจียมพรม
จ.ส.อ. เด่นพงษ์ สุวรรณวงค์
จ.ส.อ.ธนาคาร ปั ญญาหอม
จ.ส.ท. วิเชียร สิ งห์การ
จ.ส.ต. สาธิต เชิงพนม
จ.ส.อ. ณทัศน์ กองวุฒิ
จ.ส.อ. สายัณห์ แจ้งจันอัด
จ.ส.อ.ชีวนิ แดงจันทึก
จ.ส.ท. สมรักษ์ ยืนยง
ส.อ. ฐากร สวัสดิกาํ ธร
จ.ส.ท. เจษฎา พุทธสวัสดิ:
ส.อ. อาทิตย์ ไทยแจ่ม
ส.อ. คธาวุธ อินทะชื#น
จ.ส.ต. ประมณฑ์ บุตรพา
ส.อ. พิทกั ษ์ โพธิราช
จ.ส.ต.ชาญชัย ธนะวงศ์
จ.ส.ต. ราชัน ศิริยานต์
จ.ส.ต. ดนัย โฉมศรี
ส.อ. ต่อศักดิ: คล้ายสังข์
ส.อ. ณัฐพันธุ์ ค้อจันทา
ส.อ. พงษ์ทอง ทองดอนง้าว
ส.อ. จักรพงษ์ ก๋ าติZบ
ส.อ. ธนาพล คําธิวงค์
ส.อ. วิราช ศุภลักษณ์
ส.อ. อิสรภาพ จารุ วฒั น์สวัสดิ:
ส.อ. สหพล ก้อนคํา
ส.อ. วิทยา ลุลาภ
ส.ต. พงศ์พสิ นขกร พรมจันทึก

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12711-97
001-100-2004-12871-61
001-100-2004-12915-99
001-100-2004-13186-56
001-100-2006-00241-47
001-100-2007-00135-57
001-100-2009-00090-84
001-100-2009-00090-75
001-100-2011-00405-63
001-100-2004-04536-88
001-100-2007-00375-11
001-100-2009-00291-49
001-100-2009-00363-16
001-100-2011-00075-22
001-100-2004-00742-96
001-100-2004-04592-39
001-100-2009-00362-37
001-100-2011-00405-72
001-100-2011-00407-21
001-100-2012-00003-33
001-100-2012-00412-33
001-100-2013-00136-73
001-100-2013-00139-74
001-100-2013-00436-01
001-100-2013-00436-29
001-100-2014-00171-19
001-100-2014-00171-28
001-100-2014-00173-04
001-100-2012-00593-66
001-100-2014-00506-82
001-100-2014-00508-86
001-100-2014-00657-81
001-100-2014-00509-01

ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6

จํานวนเงิน
2,781.15
4,518.42
2,907.04
476.72
1,007.62
869.81
2,091.69
790.45
1,298.23
1,209.15
1,269.66
1,752.80
529.32
606.16
1,242.75
1,562.21
908.75
1,764.92
1,198.33
765.75
2,072.63
1,673.60
1,046.16
1,621.00
1,659.26
1,290.26
1,607.41
1,024.94
1,621.63
2,057.35
688.91
1,591.89
1,631.40

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
ร.อ.สมบัติ ตัNงใจ
ร.ท. ศศิกิจจ์ เณรตาก้อง
ร.ต.ทับทิม เครื# องเนียม
ร.ต.หญิง สุมณฑา เชิดชู
จ.ส.อ. วิภชั สอดสี
จ.ส.อ. เกษม สกลรัตน์
จ.ส.อ. ทัตศนัย พูชิน
จ.ส.อ. วัชรพงศ์ พลยาง
จ.ส.อ. มานพ ศิริทรัพย์
จ.ส.อ. เมธา กีตา(อ.)
จ.ส.อ. นิพนธ์ จันทร์สุวรรณ์(อ.)
จ.ส.ต. จิรวัฒน์ มีมาก
จ.ส.ต. ฉัตรกาญจน์ คุม้ ฤทธิ:
ส.อ. อนุวฒั น์ พวงสุดรัก
ส.อ. ประดิษฐ์ สัตบุตร
ส.อ.ทวีศกั ดิ: สุทารส
ส.ท. ธีรพล ชุ่มเพ็งพันธุ์
พ.ท.อรรถพล ชูอรุ ณ
จ.ส.อ. รุ่ งทิศ มีแดนไผ่
พ.ต. ประสาท นาริ นทรักษ์
พ.ต.วรวุฒิ นิติพจนานนท์
ร.อ.สาคร อ่อนละมูล
ร.อ.สุวนิ รักษาสุรสาร
ร.อ. เสน่ห์ เสื ออบ
ร.อ. ภูมิพฒั น์ สมใจ
ร.ท. บุญรอด โพธิ:บอน
ร.ต. สมงาม โชคสวัสดิ:
ร.ท. ธรรณ์ญธร ชาตะพา
ร.ท. บุญจัน เวียงสมุด(อ.)
ร.ต. สมศักดิ: ต๊ะมุกดา
จ.ส.อ.เชิญ สิNวนัด
จ.ส.อ.เลิดไชย ปานเพ็ชร์
จ.ส.อ. สุวตั ร จิตนิยม

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11882-13
001-100-2004-09464-61
001-100-2006-00163-15
001-100-2005-00268-27
001-100-2004-00220-08
001-100-2004-01031-90
001-100-2004-07995-99
001-100-2004-08415-55
001-100-2004-08734-84
001-100-2004-08896-61
001-100-2004-08916-02
001-100-2010-00089-11
001-100-2012-00403-68
001-100-2012-00461-86
001-100-2013-00705-71
001-100-2016-00083-40
001-100-2014-00629-79
001-100-2006-00519-47
001-100-2004-11214-85
001-100-2004-01986-93
001-100-2004-11656-01
001-100-2004-01845-11
001-100-2004-02197-74
001-100-2004-06346-90
001-100-2011-00390-35
001-100-2004-00033-40
001-100-2004-00665-98
001-100-2004-12675-92
001-100-2004-01646-50
001-100-2004-07857-54
001-100-2004-01986-39
001-100-2004-01987-18
001-100-2004-01987-45

ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
พบ.
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

จํานวนเงิน
2,087.13
6,505.83
2,146.91
3,999.74
14,816.84
3,178.69
7,686.85
1,923.79
15,610.40
3,217.96
10,128.60
1,508.51
1,051.70
2,341.54
829.32
696.53
1,060.80
17,641.11
32,315.68
8,872.40
3,451.70
3,726.45
13,925.37
15,012.27
3,150.28
4,693.63
19,458.40
4,914.62
2,907.88
8,398.55
14,877.28
654.23
3,215.49

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมยศ ไทรบุญจันทร์
จ.ส.อ. อุดร สาหร่ าย
จ.ส.อ. ต่อกฤต วัฒนสุนทร
จ.ส.อ.ยงยุทธ์ ทาติด
จ.ส.อ.สมพล ด้วงแก้ว
จ.ส.อ.ไพศาล รู ปทอง
จ.ส.อ.วรวุทธิ: อิ#มเหว่า
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ เบ้าสาธร
จ.ส.อ. ณรงค์เดช รัตนา
จ.ส.อ. ต่อพงษ์ ผาเจริ ญ
จ.ส.อ.อร่ าม คําปาน
จ.ส.อ.กมล รสหวาน
จ.ส.อ.ทศพล รอดแสง
จ.ส.อ. เสกสิ ทธิ: ครจํานงค์
จ.ส.อ.ธาดา ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. วิโรจน์ ไกรชนะ
จ.ส.อ. สมชาย เกษสุวงษ์
จ.ส.อ.รณชัย พลายงาม
จ.ส.อ. ภูดินนั ท์ ชาวดง
จ.ส.อ. เนตร สําเนียงหวาน
จ.ส.อ. ดนุพนั ธ์ แซ่โง้ว
จ.ส.อ. ชวลิต ศรี ไชย
จ.ส.อ.ไตรรงค์ ชูพร
จ.ส.อ.ศรัณย์กร โคตุทา
จ.ส.อ.สัมพันธ์ โต๊ะประดู่
จ.ส.อ. สุเนตร แก่นใจ
จ.ส.อ. สเกน ศรี กศุ ล
จ.ส.อ. ศิวาวุธ วังคํา
จ.ส.อ. ลิขิต เนตรสังข์
จ.ส.อ. ชัยนุชิต รัศมีแก้ว
จ.ส.ต. ชวลิตร ดลประสิ ทธิ:
จ.ส.อ. นพดล อินเตชะ
จ.ส.ต. เอกรัฐ ปรักมาภรณ์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02683-09
001-100-2004-03102-40
001-100-2004-04318-71
001-100-2004-04564-18
001-100-2004-04750-33
001-100-2004-04917-85
001-100-2004-05121-49
001-100-2004-05843-95
001-100-2004-06768-72
001-100-2004-06942-30
001-100-2004-06991-47
001-100-2004-07284-30
001-100-2004-07629-84
001-100-2004-07766-86
001-100-2004-08362-43
001-100-2004-11040-99
001-100-2004-11930-93
001-100-2004-11994-04
001-100-2004-12254-26
001-100-2004-12688-83
001-100-2006-00474-58
001-100-2007-00272-22
001-100-2008-00065-56
001-100-2008-00073-60
001-100-2004-02180-85
001-100-2004-08192-28
001-100-2004-10139-00
001-100-2008-00073-33
001-100-2004-01724-91
001-100-2004-01986-20
001-100-2007-00134-87
001-100-2008-00071-75
001-100-2011-00189-17

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

จํานวนเงิน
3,410.69
2,005.05
11,403.81
2,293.60
3,034.85
4,619.77
1,676.98
4,963.85
2,937.54
5,737.50
675.54
8,411.06
2,269.29
7,984.75
3,071.05
23,642.17
8,132.57
3,420.34
5,466.84
5,808.02
7,956.94
1,431.18
1,159.84
998.05
3,125.32
4,947.71
4,680.83
1,004.83
9,471.79
11,481.13
733.87
2,625.18
1,832.80

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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.ต. เอกชัย พลายงาม
ส.อ.อรรถชัย รุ่ งสว่าง
จ.ส.ท. พลภูมิ แจ่มน้อย
จ.ส.ต. มนัส เชืNอทหาร
ส.อ. อนุสร พจน์มนต์ปิติ
ส.อ. ไพรัตน์ ทองโอภาศ
ส.อ. ณัชพล อบเทศ
ส.ท. คฑาวุธ ทองเสริ ม
ส.อ. ขุนลาง อักขระ
ส.อ. อดิศร อ่อนนิ#ม
จ.ส.อ. โยธิน กาศลังกา
พ.อ. ตระกูล ไทยสมัคร
พ.อ. กฤตติภูมิ หอมหวล
พ.ต. เกียรติศกั ดิ: ไชยคํามิ#ง
พ.ต. สนธยา ปี กกลาง
ร.อ. สุริยนั ต์ พลนอก
ร.อ. นิยม หมวดนา
ร.อ. สุทศั ปุลาสะเก
ร.ท. จิรภัทร วิเศษศรี
ร.ท. บรรจง ดอนผา
ร.ท. สุรารักษ์ สมัยคํา
ร.ต. วิชยั ต้นตะภา
ร.ต. เริ งณรงค์ อ่อนธรรมา
ร.ต. แดนชัย ข้อพิสงั ข์
จ.ส.อ. ประเวส พิลามาศ
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ชอบสูงเนิน
จ.ส.อ. ทวี น้อยสุวรรณา
จ.ส.อ. หาญชัย เรื องสุขสุด
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ จันที
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ พลตืNอ
จ.ส.อ. พนม กุลพิพิธ
จ.ส.อ. เดชาคุณ แสนสี คาํ ม้วน
จ.ส.อ. ชูชาติ สาลาด

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00527-16
001-100-2004-01988-24
001-100-2004-05179-95
001-100-2004-10980-53
001-100-2006-00200-17
001-100-2010-00178-76
001-100-2013-00550-68
001-100-2013-00552-44
001-100-2013-00558-00
001-100-2013-00728-89
001-100-2004-07876-64
001-100-2004-03230-40
001-100-2004-07088-07
001-100-2004-00919-38
001-100-2004-04115-94
001-100-2004-02453-26
001-100-2004-08607-18
001-100-2012-00192-25
001-100-2004-07180-17
001-100-2004-09471-87
001-100-2004-11498-70
001-100-2004-05330-45
001-100-2004-06243-10
001-100-2004-12359-73
001-100-2004-01102-06
001-100-2004-03699-72
001-100-2004-04925-62
001-100-2004-05423-08
001-100-2004-12362-37
001-100-2005-00244-03
001-100-2006-00289-58
001-100-2009-00106-82
001-100-2009-00172-96

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
ม.2 พัน.10
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7

จํานวนเงิน
1,773.84
3,358.22
2,416.82
2,441.76
3,917.75
4,757.69
617.37
1,874.76
1,921.29
1,916.50
26,824.86
9,609.22
11,205.07
16,438.19
7,979.68
8,657.75
2,602.14
6,147.35
5,135.20
3,755.74
7,466.21
9,306.34
1,895.26
5,804.44
4,209.77
7,528.38
3,794.78
1,047.29
2,096.81
1,707.09
1,828.53
3,609.16
2,778.41

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สัญชัย ศิริโชติ
ส.อ. วิทยา ชาวยศ
จ.ส.ท. เลิศมงคล สิ มลา
ส.อ. ณัฐพล เผ่าศิริ
ส.อ. สมชาย อุตมะ
ส.อ. สมหวัง จรัญเสริ ฐ
จ.ส.ต. ณรงค์ คําอ้วน
จ.ส.ต.ล้วน โคตท่าค้อ
จ.ส.ต. โกมินทร์ แก้วบุตตา
จ.ส.ต. วีระศักดิ: มะสี โย
ส.อ. ภาสุ เม้าราษี
ส.อ. ธีระพงษ์ มณี ศรี
ส.อ. วัฒนา ศรี อาภรณ์
ส.อ. ขจรเดช สี หะจันทร์
ส.อ. ทรงพล สิ งขรณ์
ส.ต. เจริ ญ ศรี บุรินทร์
ร.ต. มนัส ยังเจริ ญ
ร.ต. วิมล แรกเรี ยง
จ.ส.อ. ปั ญญา พ่วงแพ
พ.ต. สุรพล ศรี โรจน์
จ.ส.อ. ไสว เสื อสมิง
พ.อ.(พิเศษ) ประชุม พันธ์โสตถี
ส.ท. เอกพงศ์ ปิ# นเกษ
ส.ท. เมธาวัฒน์ สังสุวรรณ
ส.อ. ธวัชชัย วงษ์มล
ส.อ. ทวีวฒั น์ ธุระกิจ
ร.ต. กฤตภาส บูรณ์เจริ ญ
ส.อ. ปฐพี สุทธะแก้ว
ส.ต. สิ ทธิชยั ชํานาญภูมิ
พ.อ.หญิง วรรณทิมา เหรี ยญราชา
พ.ต.หญิง ไพลิน ชินคํา
พ.ต.หญิง ธนะรัตน์ อู่อรุ ณ
พ.ต.หญิง วีระวรรณ เพ็งอินทร์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00038-05
001-100-2007-00060-16
001-100-2008-00110-99
001-100-2008-00230-67
001-100-2008-00371-12
001-100-2009-00199-48
001-100-2009-00439-63
001-100-2010-00229-20
001-100-2012-00119-13
001-100-2013-00159-63
001-100-2014-00280-72
001-100-2014-00281-42
001-100-2014-00282-67
001-100-2013-00562-70
001-100-2014-00280-45
001-100-2014-00282-49
001-100-2004-01454-24
001-100-2004-12561-89
001-100-2004-11860-66
001-100-2004-11194-26
001-100-2004-12236-59
001-100-2004-11566-76
001-100-2015-00325-24
001-100-2016-00106-46
001-100-2006-00123-55
001-100-2011-00177-41
001-100-2004-07167-18
001-100-2012-00340-93
001-100-2015-00719-94
001-100-2004-12984-68
001-100-2004-08405-38
001-100-2004-08710-88
001-100-2004-08711-67

ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.23 พัน.3
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ

จํานวนเงิน
2,208.36
1,533.61
2,033.26
1,743.71
1,931.05
998.63
5,772.03
1,223.94
536.42
1,321.86
1,902.66
1,975.41
1,029.12
553.90
1,150.96
1,029.12
112,485.72
40,448.06
136,247.32
216,982.19
213,558.85
42,742.26
6,556.19
1,839.62
11,993.64
6,559.10
97,684.73
78,886.82
583.12
14,985.99
3,458.99
5,400.11
5,170.05

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
พ.ต.หญิง บุษราภรณ์ เด่นนภารุ จิระ
พ.ต.หญิง กรรณิ กา วัชระเศรณี
พ.ต.หญิง ณัฏฐ์กานต์ อรรถอาภา
พ.ต.หญิง จีรภา เจริ ญสุขมัง# มี
พ.ต.หญิง อนุสรา คงศิริ
ร.อ. นันทกร คําแผ่นชัย
ร.อ.หญิง ฝนทิพย์ จันทร์ณรงค์
ร.อ.หญิง ปรวิศา ภู่งาม
ร.อ.หญิง กุลญาภา สุขโภคี
ร.อ.หญิง พัทริ กา ธิมา
ร.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ ปานทรัพย์
ร.อ.หญิง สุพิชชา สุนนั ต๊ะ
ร.ท. ภพประพัทธ์ รอดพงษ์
ร.ท.หญิง สุภาพร ต่อมยิมN
ร.ท.หญิง กัลยา วงค์ดาว
ร.ท.หญิง วรรณฤดี แซวประโคน
ร.ต. สมรักษ์ ม่วงแก้ว
ร.ต. เสกสรรค์ สุชาติธรรม
ร.ต. แสงเมือง วันสูง
จ.ส.อ. สุทธิเชษฐ เนียมสนิท
จ.ส.อ. สิ ริชยั รังผึNง
จ.ส.อ. ประจักษ์ ชาญตะบะ
จ.ส.อ. สามารถ มากรัตน์
จ.ส.อ. ปรี ชา อินทับ
จ.ส.อ. ทินกร คํานิล
จ.ส.อ.หญิง บัณฑิตา เฉลิมสุข
จ.ส.อ.หญิง รุ่ งวิภาพร จันทร์ตอน
จ.ส.อ.หญิง รชาดา ศรี สวาท
จ.ส.อ.หญิง ลักขณา สอนนิ#ม
จ.ส.อ.หญิง สร้อยสน เรื องฤทธิ:
จ.ส.อ.หญิง จันทร์ธิมา เทศนีย ์
จ.ส.อ.หญิง วิลาวรรณ เหล่าเขตรกิจ
จ.ส.อ.หญิง ญาณิ ศา พรมอุทยั

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10275-96
001-100-2005-00511-33
001-100-2005-00756-83
001-100-2006-00429-85
001-100-2007-00439-10
001-100-2004-06051-48
001-100-2009-00153-40
001-100-2010-00331-93
001-100-2011-00424-73
001-100-2011-00425-25
001-100-2012-00232-64
001-100-2012-00240-41
001-100-2004-01315-55
001-100-2014-00253-76
001-100-2014-00254-82
001-100-2014-00254-91
001-100-2004-08710-60
001-100-2004-09228-32
001-100-2004-11688-39
001-100-2004-00876-61
001-100-2004-01073-54
001-100-2004-03239-52
001-100-2004-06037-42
001-100-2004-12605-35
001-100-2004-12900-40
001-100-2004-03938-72
001-100-2004-04010-10
001-100-2004-04059-46
001-100-2004-05084-92
001-100-2004-05539-97
001-100-2004-05562-04
001-100-2004-06723-80
001-100-2004-07197-06

รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ

จํานวนเงิน
5,815.95
3,092.03
8,194.28
15,649.44
2,489.41
5,027.79
4,383.94
1,469.96
2,336.02
740.72
2,218.30
1,537.38
7,324.69
1,054.60
1,625.04
1,259.66
11,057.27
6,277.36
3,289.77
3,695.44
3,915.33
5,921.17
13,081.83
5,696.60
9,820.72
1,214.15
1,600.70
3,853.79
6,987.86
4,260.44
5,894.55
7,543.27
1,586.65

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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.หญิง ประดุจดาว ฉัตรเจริ ญทรัพย์
จ.ส.อ.หญิง อรุ ณี รักเกตุกิจ
จ.ส.อ.หญิง จารุ ณี สอนนิ#ม
จ.ส.ท. ธนะชัย ธารามรรค์
จ.ส.ท.หญิง ภัทราพร โตสําลี
จ.ส.ท.หญิง ทัพทิม นาคพันธุ์
จ.ส.ท.หญิง ผุสดี นํNาทรง
พ.ต.หญิง คมเนตร อินทร์พินิจ
พ.ต.หญิง กนกพร คําเพลิง
พ.ต.หญิง ณกานดา เชษฐาภณธนันชา
พ.ต.หญิง สุจิตรา อิ#มคง
พ.ต.หญิง กีรตาภรณ์ รสชื#น
พ.ต.หญิง นิธิวดี จันทร์กมล
ร.ท.หญิง วราภรณ์ วรเจริ ญ
ร.ต. พงษ์ไชย สุภรัตนกูล
ร.ต. ไพวรรณ์ ป้ านตัน
ร.ต. สุเทพ ชื#นรอด
จ.ส.อ. จีระเดช มีสมบูรณ์
จ.ส.อ. ไชยา นนทจิตร
จ.ส.อ. ภาสกฤษณ์ ยวงทอง
จ.ส.อ. เศกสรร ศิริไกร
จ.ส.อ. บุญส่ง สาพิมาน
จ.ส.อ. ดําเกิง ขาวเขียว
จ.ส.อ. จรัญ หยวกทอง
จ.ส.อ. สมศักดิ: เณรทอง
จ.ส.อ. ธีระเดช พิมพสุต
จ.ส.อ. กฤต กันทอง
จ.ส.อ. โยธิน แข็งแรง
จ.ส.อ.หญิง สุเนตรา เจริ ญศรี
จ.ส.อ.หญิง วงเดือน กําลังทวี
จ.ส.อ.หญิง กรรณิ การ์ ศรลัมพ์
จ.ส.อ. สันชัย สิ ทธิ
จ.ส.ท. ศิริศกั ดิ: ขันเงิน

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08462-40
001-100-2004-11950-91
001-100-2004-12125-74
001-100-2006-00262-60
001-100-2004-03434-33
001-100-2004-08712-55
001-100-2004-08712-82
001-100-2004-05920-93
001-100-2004-06143-31
001-100-2004-07318-05
001-100-2005-00750-27
001-100-2006-00412-69
001-100-2007-00454-86
001-100-2014-00515-48
001-100-2004-00773-90
001-100-2004-04251-53
001-100-2004-06906-32
001-100-2004-00750-91
001-100-2004-02824-06
001-100-2004-03994-87
001-100-2004-05715-86
001-100-2004-06267-61
001-100-2004-06438-10
001-100-2004-08450-10
001-100-2004-09058-53
001-100-2004-09644-21
001-100-2004-11378-57
001-100-2004-12365-38
001-100-2004-01307-69
001-100-2004-05761-74
001-100-2004-11013-75
001-100-2004-05420-52
001-100-2004-07904-91

รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

จํานวนเงิน
5,347.23
3,205.70
4,279.00
3,183.67
2,671.28
1,757.68
1,120.32
7,005.85
8,184.03
6,232.21
4,600.88
3,764.60
11,260.67
1,410.80
6,663.64
6,649.09
5,413.61
3,856.69
4,355.79
8,588.86
5,701.30
12,223.81
2,508.92
1,274.06
7,678.32
5,243.96
2,527.07
11,703.14
6,390.96
2,479.10
2,026.07
2,697.68
3,927.38

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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.ท. ปิ ยะ กาญจนารัตน์
จ.ส.ท. ทนงอาจ ดอนผิวไพร
จ.ส.ต. นัฐการณ์ เวชสุภา
จ.ส.ท. ธิติพงษ์ สี ดาสลุง
จ.ส.ท. สราวุธ ป้ านตัน
ส.อ. ขจรเดช เมืองใจมา
จ.ส.ท. อภิวชั บูรณ์ทอง
จ.ส.ต.ชุมพล ทศกร
ส.อ. นันทวัช จันทร์ดง้
พ.ท. สุทธิ ทุมภา
พ.ต.หญิง รัตนาวดี กองดิน
พ.ต.หญิง จิตรวรรณ สิ งห์ทอง
ร.อ. ปรี ชา จันทร์เพชร
ร.ท. วัชรพล นามวงศ์
จ.ส.อ. สมชาติ แถวเพ็ชร
จ.ส.อ. อภัย สี สด
จ.ส.อ. ยุนนท์ บานเย็น
จ.ส.อ. สําราญ อังกาพย์
จ.ส.อ. ธวัชชัย ไหมทอง
จ.ส.อ. นรากรณ์ แสนกล้า
จ.ส.อ. อภิชาติ คําเพราะ
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ เกิดศิลป์
จ.ส.อ. ภูรินทร์ ผิวทน
จ.ส.อ. ไอศูรย์ เขียวสะอาด
จ.ส.อ. ชาญชัย ม่วงอ่อน
จ.ส.อ. ไพโรจน์ เทียมทัด
จ.ส.อ. ตุลยราช เสน่หา
จ.ส.อ. อดุล แพงสอน
จ.ส.อ. สุรชัย เหมนิธิ
จ.ส.อ. มิตรเสรี พันธ์ยาง
จ.ส.อ. อุดม วงษ์พินิจ
จ.ส.อ.หญิง วรรณธนา ชัยมงคล
จ.ส.อ.หญิง วนิดา โคตรนิมิตร

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10397-59
001-100-2009-00216-06
001-100-2011-00022-26
001-100-2011-00183-88
001-100-2012-00225-57
001-100-2004-11404-44
001-100-2007-00289-02
001-100-2007-00401-99
001-100-2011-00220-17
001-100-2004-12366-26
001-100-2004-03094-48
001-100-2004-07339-55
001-100-2004-12719-39
001-100-2004-12125-29
001-100-2004-00684-44
001-100-2004-00970-20
001-100-2004-04035-59
001-100-2004-04191-89
001-100-2004-04933-67
001-100-2004-05869-95
001-100-2004-06097-28
001-100-2004-06188-05
001-100-2004-07203-77
001-100-2004-09126-68
001-100-2004-10807-17
001-100-2004-10867-11
001-100-2004-11163-68
001-100-2004-11232-70
001-100-2004-11838-74
001-100-2004-12813-34
001-100-2004-12855-52
001-100-2004-04986-81
001-100-2004-05282-74

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

จํานวนเงิน
2,557.43
3,688.26
921.21
2,237.53
1,370.46
3,206.55
2,941.37
2,757.28
1,340.90
17,559.26
3,044.83
14,873.65
4,355.37
17,849.89
4,816.49
3,786.93
5,345.93
4,217.11
3,412.46
10,357.15
3,358.39
5,609.12
2,575.51
5,231.19
4,012.83
7,622.02
5,811.88
4,853.86
5,924.16
6,570.25
10,046.77
2,566.65
1,751.82

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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.หญิง นงลักษณ์ กวัติภา
จ.ส.อ. หญิง นาฏญา สกุลทอง
จ.ส.อ.หญิง สันทนี บุตรบุราณ
จ.ส.อ.หญิง กมลพร ฉลวยศรี
จ.ส.ท. เจษฏพงษ์ ร่ วมศรี
จ.ส.ท.หญิง ยุภา ศรี โสดาพล
จ.ส.ต.สิ ทธิชยั จันทร์ศิลานนท์
จ.ส.ต. สุรศักดิ: จํานงเป็ น
จ.ส.ต. กิติภพ เพ็ชรดี
จ.ส.ต.หญิง ดาราภรณ์ นิเลิศรัมย์
จ.ส.ต.หญิง นุชนาฏ ปุยะติ
ส.อ. เอกลักษณ์ บุญทา
ส.อ. พินิจ เตี#อยมา
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ: ถาวจัตุรัส
ส.อ.ปรัชญา สิ ทธิวงศ์
ส.อ. กฤษฎา มินชัย
ส.อ. สุรเชษฐ สุขจันดี
ส.อ.หญิง ปริ ยานุช วงศ์เคน
ส.อ.หญิง ณัฐกมล กาบทอง
จ.ส.อ.หญิง กมลศิริ กาหาวงศ์
พ.อ. นิมิตร วีระพงศ์
พ.อ. วีระวัตร คําคุณ
พ.อ. สถาพร ชูศรี
พ.อ. เดชา ศรี มงคล
พ.ต. วีระพล ศรี เชืNอ
พ.ต.เมธี สุริยะมณี
พ.ต. เฉลิมศักดิ: แก้วคําลา
พ.ต. อาทิตย์ ดวงจิตร
ร.ท. จตุพล วงษ์ทอง
ร.ต. ธีระยุทธ สุมะลิ
ร.ต.ทวีศกั ดิ: พึ#งสุข
ร.ต. ณัฎฐ์ ณาภูมิ แก้วมณี กานนท์
จ.ส.อ. อภิมุข นิยมจันทร์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05504-59
001-100-2004-08490-70
001-100-2004-12700-82
001-100-2004-12850-66
001-100-2004-08490-61
001-100-2004-06985-64
001-100-2004-00736-04
001-100-2004-03387-23
001-100-2005-00487-68
001-100-2004-00393-36
001-100-2004-08542-58
001-100-2006-00027-29
001-100-2006-00267-74
001-100-2006-00474-03
001-100-2008-00070-23
001-100-2009-00168-80
001-100-2016-00034-33
001-100-2012-00647-39
001-100-2015-00621-18
001-100-2004-10626-14
001-100-2004-03513-26
001-100-2004-05488-34
001-100-2004-06765-44
001-100-2004-07097-18
001-100-2004-10507-70
001-100-2004-11426-73
001-100-2004-12983-16
001-100-2007-00041-06
001-100-2004-07540-91
001-100-2004-07315-59
001-100-2004-11913-69
001-100-2004-12389-25
001-100-2004-01053-65

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2

จํานวนเงิน
13,790.23
9,030.81
13,916.84
2,517.36
2,341.00
1,778.38
3,290.29
5,303.99
1,763.72
1,106.01
2,506.04
710.22
8,699.76
2,453.55
766.73
5,328.28
1,327.92
588.32
726.66
71,456.03
8,674.46
7,799.01
11,879.75
8,220.08
5,313.16
7,967.96
24,562.84
3,919.71
28,141.99
13,927.62
2,272.18
5,014.95
6,412.47

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ดําริ ชัยรัตน์
จ.ส.อ. ภิญโญ บัวบรรจง
จ.ส.อ. สายชล จันตะเภา
จ.ส.อ. สุริเยชน์ บาลนาคม
จ.ส.อ. โอภาส หิ รัญโรจน์
จ.ส.อ. สุเมธ วิเชียรกุล
จ.ส.อ. ประพจน์ ดิสสมศรี
จ.ส.อ. ณฤธร สุคนธชาติ
จ.ส.อ. เด่น ควบคุม
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ สังข์ทอง
จ.ส.อ. ต่อพงศ์ อิทธิกลุ
จ.ส.อ. เอกณัฏฐ์ แก้วมณี กานนท์
จ.ส.อ..เกรี ยงไกร ยืนนาน
จ.ส.อ. รัชภูมิ มีแก้ว
จ.ส.ต. วิชา อินกกผึNง
จ.ส.ต. สุพจน์ สุดเฉลียว
จ.ส.ต. นันทวัฒน์ โกศัยกานนท์
ส.อ. อานัติพงษ์ ลันบุตร
ส.อ. วสุ อภิญาธนาสุข
ส.อ. ปรี ดี ศักดิ:เจริ ญชัยกุล
ส.อ. อรรถชัย สาธุภาค
ส.ท. จิรพันธ์ นากองศรี
ส.ท. วัฒนา อุทธัง
พ.ต. กรฤทธิ จิตรพินิจ
ร.อ. สมศักดิ: สร้อยสน
ร.อ. พันธ์ศกั ดิ: เหมือนวาจา
ร.อ. วิรัตน์ สังข์สี
ร.ท. วันชัย โมระดา
ร.ท. อธิรัตน์ มุ่งสิ น
ร.ท. วิโรจน์ พาพันธุ์
ร.ท. ปิ ยะชาติ ศักดิ:เจริ ญชัยกุล
ร.ท. ถนอม กาละปั ด
ร.ต. โอภาส กรวยในเมือง

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02008-19
001-100-2004-05091-09
001-100-2004-05721-41
001-100-2004-06024-42
001-100-2004-07099-30
001-100-2004-09127-56
001-100-2004-09414-48
001-100-2004-11244-82
001-100-2004-11423-54
001-100-2004-11846-33
001-100-2004-12240-74
001-100-2006-00301-11
001-100-2006-00512-93
001-100-2010-00447-19
001-100-2004-03854-66
001-100-2004-05471-45
001-100-2010-00010-60
001-100-2004-02846-26
001-100-2004-06990-86
001-100-2010-00247-97
001-100-2014-00419-85
001-100-2016-00050-88
001-100-2015-00023-10
001-100-2004-04064-95
001-100-2004-01321-56
001-100-2004-01325-72
001-100-2004-03441-13
001-100-2004-05652-20
001-100-2004-05652-48
001-100-2004-06769-42
001-100-2004-07780-73
001-100-2004-11752-37
001-100-2004-00391-96

รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2

จํานวนเงิน
6,216.80
5,400.81
6,675.39
43,175.56
8,240.26
7,723.58
30,795.28
4,941.93
6,504.83
2,124.90
4,443.75
1,028.09
2,926.61
3,929.98
1,686.74
4,290.47
2,036.66
11,403.33
980.89
5,683.81
2,465.73
749.97
735.48
7,375.84
6,993.94
15,581.30
4,980.12
6,013.09
5,337.48
6,996.01
3,620.67
14,153.32
7,720.50

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
ร.ต. พิชาติ ชูชื#น
ร.ต.ทวี เชืNอบุญ
ร.ต. รณภพ ขุนทองพันธ์
ร.ต. สมัย ปั กกะทานัง
ร.ต. ณกรณ์ มาตขาว
ร.ต. มานะ ผะกาเกษ
ร.ต. มงคล พรศรี
ร.ต. ชอน เกิดโท้
จ.ส.อ. มงคล ทิพย์ณรงค์
จ.ส.อ. เอนก เนียมถนอม
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ: ชาประพันธ์
จ.ส.อ. สมชัย นวลสังข์
จ.ส.อ. วีระพัฒน์ ผิวผ่อง
จ.ส.อ. จักรกฤษ แป๊ ะเส็ง
จ.ส.อ. หัสมา ยูโซ๊ะ
จ.ส.อ. สุรพล ดวงศรี แก้ว
จ.ส.อ. เจริ ญ แม่นมัน#
จ.ส.อ. ประยุทธ เทพธรรม
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ หล้าพรม
จ.ส.อ. สนาม มาลาพันธุ์
จ.ส.อ. สํารวย บัณฑิตย์
จ.ส.อ. สิ ชฌ์ภวิศ ศรี ประวัติ
จ.ส.อ. อํานาจ หงษ์ทอง
จ.ส.ต. สุนทร นนนุศาสตร์
จ.ส.อ. วินยั แสงสว่าง
จ.ส.อ. สุรเดช มีสมโรจน์
จ.ส.ท. ณัฐพล ชื#นเอี#ยม
จ.ส.ท. สานิตย์ วงษ์คาํ
จ.ส.ต. เกรี ยงศักดิ: กาสิ นธุ์พิลา
จ.ส.ต. ฑีฆายุ สุวรรณกูฎ
จ.ส.ต. ฉลองยศ บุญเชื#อม
ส.อ. ธนากร ไข่เฮ็ง
ส.อ. ชัยวัฒน์ อยูส่ บาย

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04027-54
001-100-2004-05127-14
001-100-2004-06331-50
001-100-2004-08070-92
001-100-2004-09306-00
001-100-2004-10200-98
001-100-2004-10561-36
001-100-2004-11934-00
001-100-2004-00728-90
001-100-2004-01086-72
001-100-2004-01087-42
001-100-2004-01192-98
001-100-2004-01888-45
001-100-2004-02573-12
001-100-2004-03312-34
001-100-2004-07470-46
001-100-2004-07912-50
001-100-2004-09593-31
001-100-2004-09884-85
001-100-2004-11076-43
001-100-2004-11118-59
001-100-2004-11673-99
001-100-2004-11911-83
001-100-2004-12527-21
001-100-2004-13071-64
001-100-2010-00447-82
001-100-2006-00465-38
001-100-2009-00238-08
001-100-2004-02716-22
001-100-2004-06692-16
001-100-2008-00122-38
001-100-2011-00176-17
001-100-2012-00554-58

รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2

จํานวนเงิน
5,884.63
9,100.16
18,079.02
21,701.33
8,708.67
11,821.56
5,793.88
8,969.76
7,971.36
4,532.58
11,156.90
4,186.64
7,735.31
4,347.57
7,613.51
5,371.81
6,801.41
4,926.21
5,879.36
1,998.26
8,053.38
30,855.38
6,864.37
4,246.17
3,852.21
2,198.54
6,057.22
5,103.60
4,011.14
3,666.41
908.86
1,791.10
2,122.89

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
พ.อ. วินยั พุกศรี สุข
พ.ท. วิศิษฏ์ พรหมธีระวงศ์
พ.ท. มนต์เทียน กาแก้ว
พ.ท.หญิง กัญญา เกษร
พ.ต. เสวี แก้ววิจิตร
พ.ต.หญิง ทิฆมั พร เวสนุสิทธิ:
ร.ท. อภิสิทธิ: ชุมปั ญญา
ร.ต. พิษณุ แต้มศรี
ร.ท. สันติ ศิริปัญญา
ร.ต.ชนภค โชคนัติ
ร.ต. สมบัติ โพธิ:ชยั
ร.ต. เอนก ภู่ภกั ดี
จ.ส.อ. ต่อศักดิ: เงินเจริ ญ
จ.ส.อ. สมบัติ สํารวจ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ: กองแก้ว
จ.ส.อ. พนม เพ็ชรล้อมทอง
จ.ส.อ. จุมพล พลอยคง
จ.ส.อ.ชนะพงษ์พนั ธ์ ดาวเวียง
จ.ส.อ. ภูมิพฒั น์ เอกเผ่าพันธ์
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ประจันทร์คีรี
จ.ส.อ. สิ ทธิพล คงเวช
จ.ส.อ. วิศณุ หล่อเงิน
จ.ส.อ. รัตนศักดิ: พิลา
จ.ส.ต. อนุทิศ โพธิ:พิจิตร์
จ.ส.ท.วีรพงศ์ ลาภลึก
จ.ส.ต. บุญญฤทธิ: ไพรสิ งห์
ส.อ. ณัฐรัตน์ อารี ยว์ งษ์
ส.ท. สุวฒั น์ จังพานิช
ส.อ. วิชยั โม้แหยม
ส.ต. อนุพงษ์ กรอบรัมย์
จ.ส.อ. อนุชา หนุยจันทึก
จ.ส.อ. สุริยะ ทบทวนน้อย
จ.ส.อ. พิพฒั น์ สวนแก้ว

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07861-79
001-100-2004-09064-09
001-100-2004-00509-40
001-100-2004-01860-96
001-100-2004-07650-15
001-100-2011-00028-91
001-100-2004-03057-70
001-100-2004-05482-05
001-100-2004-06870-27
001-100-2004-02058-41
001-100-2004-02058-78
001-100-2004-06495-86
001-100-2004-09081-79
001-100-2004-00382-49
001-100-2004-02184-74
001-100-2004-04684-68
001-100-2004-04739-38
001-100-2004-05605-35
001-100-2004-05966-00
001-100-2004-06841-18
001-100-2004-08290-58
001-100-2004-10166-24
001-100-2004-10166-33
001-100-2010-00202-87
001-100-2011-00153-90
001-100-2009-00153-59
001-100-2012-00519-48
001-100-2012-00518-87
001-100-2013-00705-17
001-100-2016-00083-04
001-100-2004-00679-04
001-100-2004-03044-98
001-100-2004-06263-09

รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
รร.กส.กส.ทบ.
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6

จํานวนเงิน
13,722.64
3,434.69
3,324.81
3,420.11
2,689.65
2,818.07
11,358.42
6,207.81
2,136.11
6,184.86
6,255.44
21,334.63
16,309.18
4,607.86
7,598.06
3,396.27
19,205.02
888.22
6,814.21
9,542.02
10,910.56
3,169.39
4,250.42
3,269.60
1,840.99
2,041.75
1,103.67
445.09
2,391.32
1,284.11
5,417.28
3,598.26
3,790.95

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมเกียรติ พันทะสาร
จ.ส.อ. รังสิ ต สวนแก้ว
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ: รู ปใหญ่
จ.ส.อ. ชยุต ศรี มาเมือง
จ.ส.อ. อนุชา หลอดสว่าง
จ.ส.อ. วิษณุ ดอนเงิน
จ.ส.อ. อานนท์ เนืNอจันทา
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เลาะหะนะ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ กุลเกษตร
จ.ส.อ.วันชัย บุญสิ นชัย
จ.ส.อ. ฉัตรเพชร ขวัญทองห้าว
จ.ส.อ. สุริยพงษ์ สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. กฤติพฒั น์ ขุมทอง
จ.ส.ต. ชูฉตั ร ชนะบูรณ์
จ.ส.ท. ธงชัย วงศ์ศรี สุข
จ.ส.ท. ธนภพ ทองโกย
จ.ส.ต. สมโภช บุญสวา
ส.อ. ศรัญ_ู ชุมสุข
จ.ส.ต. มนัส ลัทธิรมย์
จ.ส.ท. จักรพันธ์ อินทเรื องศรี
ส.อ. กานต์ บัวลาด
ส.อ.ธีระชัย สิ มสิ งห์
ส.อ. เอกชัย พูลพิพฒั น์
ส.อ. วิชิต บุตรโท
ส.อ. สุรเดช กองอาษา
ส.อ. แสนศักดา รังคะราช
ส.อ. อัฐกร สมมาตย์
จ.ส.ท. พงษ์พิทกั ษ์ ทาโพนงาม
จ.ส.ท. มนัส นันสะอาง
ส.ต. อิสระพงค์ อาจหาญ
จ.ส.ต. ชาตรี มูลศรี
ส.อ. วีรศิลป์ ชินคํา
ส.ท. ศุภกร บุญมาศ

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08838-43
001-100-2004-10793-13
001-100-2004-11957-18
001-100-2004-12025-68
001-100-2004-13122-36
001-100-2005-00783-34
001-100-2005-00823-37
001-100-2006-00491-91
001-100-2008-00116-55
001-100-2008-00325-79
001-100-2009-00127-96
001-100-2010-00009-46
001-100-2006-00492-43
001-100-2011-00510-55
001-100-2007-00386-35
001-100-2010-00114-92
001-100-2005-00319-44
001-100-2010-00009-37
001-100-2010-00422-34
001-100-2011-00041-36
001-100-2011-00225-85
001-100-2011-00227-61
001-100-2011-00285-16
001-100-2011-00510-82
001-100-2011-00511-16
001-100-2012-00182-71
001-100-2012-00183-32
001-100-2012-00184-02
001-100-2012-00185-36
001-100-2013-00235-64
001-100-2013-00236-52
001-100-2013-00236-70
001-100-2013-00237-86

ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6

จํานวนเงิน
5,596.02
10,094.92
7,725.01
5,810.23
2,757.29
2,037.28
3,592.32
3,376.62
1,688.71
4,893.04
2,530.25
3,133.25
1,892.72
3,018.78
1,823.76
5,443.01
1,912.15
4,292.92
1,432.84
2,064.51
1,941.50
2,505.25
1,993.59
2,943.38
1,665.06
1,917.48
1,607.18
1,607.18
1,607.18
1,301.75
1,334.63
1,306.11
765.23

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
ส.อ. ณัฐพล เผ่าสงคราม
ส.อ. ธวัชชัย ศรี เกิน
ส.อ. ธีรศักดิ: คตภูธร
ส.อ. สุประวิทย์ จรจรัส
ส.ท. มรกต นนนุศาสตร์
ร.อ. ฤทธี มีมาก
ร.อ.วีระวัฒน์ โพธิ:ไทรพิทกั ษ์
ร.ท. ธนกร ภู่ระย้า
ร.ท.ชัชวาล แสงอุทยั
ร.ต. วชิระ แสนชัง#
จ.ส.อ. สุริน ปานพ่วง
จ.ส.อ.แสงอรุ ณ ฤกษ์รอด
จ.ส.อ. นิกลุ สิ มาขันธ์
จ.ส.อ. ปภาวิน บุณยเกตุ
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ศรี ตองอ่อน
จ.ส.อ. ฉัตรชัย บรรลือทรัพย์
จ.ส.อ. บุรินทร์ สมรมิตร
จ.ส.อ. วัฒนโสภณ มโนธรรม
จ.ส.อ. โสภณ พินิจ
จ.ส.อ.สุวจิ กั ขณ์ ทองมาก
จ.ส.อ. ปทิต สมหมัน#
จ.ส.อ. นพดล พรามน้อย
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ: มาลี
จ.ส.อ. อัครเดช พลยุทธ
จ.ส.อ. อุดมทรัพย์ สารแสน
จ.ส.อ. วีระสันต์ ชาววัง
จ.ส.อ. สุรินทร์ พรามน้อย
จ.ส.อ. สนธยา ภัทธิยากูล
จ.ส.อ. อภิชาติ พรมธิมา
จ.ส.อ. ธัชพล เทียมสุวรรณ
จ.ส.อ.บรมัตถ์ เนาวรัตน์
จ.ส.ท. เลิศวรรธน์ สะอาดเอี#ยม
จ.ส.ต. พิมุข วงศ์ขยาย

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00045-59
001-100-2014-00289-20
001-100-2012-00044-27
001-100-2013-00067-34
001-100-2014-00289-39
001-100-2004-02281-43
001-100-2004-08931-96
001-100-2004-07956-72
001-100-2004-09067-91
001-100-2006-00368-05
001-100-2004-00311-30
001-100-2004-03402-78
001-100-2004-03862-16
001-100-2004-04558-53
001-100-2004-05399-60
001-100-2004-06173-65
001-100-2004-08367-84
001-100-2004-08474-43
001-100-2004-09591-00
001-100-2004-09834-99
001-100-2004-11729-02
001-100-2004-11910-04
001-100-2004-13091-53
001-100-2004-13092-05
001-100-2005-00232-73
001-100-2005-00482-36
001-100-2005-00518-87
001-100-2006-00081-49
001-100-2007-00097-76
001-100-2008-00007-38
001-100-2009-00042-92
001-100-2004-07996-05
001-100-2006-00427-63

ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ตถ.พล.ร.6
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1

จํานวนเงิน
1,040.72
1,029.12
585.99
1,630.26
870.48
8,310.65
8,928.73
2,233.31
4,704.19
2,370.51
3,302.09
13,527.37
8,051.14
3,064.69
21,932.21
5,224.16
16,616.11
14,195.68
2,039.07
5,754.27
11,665.88
4,167.10
7,594.72
6,361.50
2,200.05
1,612.92
1,598.37
2,323.51
5,748.70
2,743.59
3,888.53
7,303.35
1,710.19

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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.ต. สุธีร์ พิรักษา
จ.ส.ต.ไชยยันต์ สุวรรณเสวก
จ.ส.ต. เศกสันต์ วรรณสา
ส.อ. ณัฏฐพงศ์ สุราชาติ
ส.อ. ถวิล ปานกลํ#า
ส.อ. วิชยั ดอนเสนา
ส.อ. ไพฑูรย์ ผุยโพนทัน
ส.อ. เอกพงษ์ สุวรรณสังโส
ส.อ. ณัฐวุธ ร้อยชัง#
ส.อ. วีรัช อ่วมพ่วง
ส.อ. อุดมศักดิ: กําปั# นวงศ์
ร.ต. พิสิษฐ์ มูลละ
ร.ต. เสน่ห์ แข็งขัน
จ.ส.อ. สันติ ศรี สมบัติ
จ.ส.อ. สุธานินท์ ชํานาญ
จ.ส.อ.พรชยุตม์ บุบผาวัลย์
จ.ส.อ. มนตรา ผิวอ่อน
จ.ส.อ. สมพงษ์ ผดุงกิจ
จ.ส.อ. เอนก ศรี สุโหง
จ.ส.อ. วิชยั ชาญ ป้ านภูมิ
จ.ส.อ. มังกร เมาะราษี
จ.ส.อ. อมร ยันตะกนก
จ.ส.อ. สําเนียง วงค์ขตั ิ
จ.ส.อ. ทรงศักดิ: ชาติทอง
จ.ส.อ. นิติธร มุ่งงาม
จ.ส.อ. ทวีรัชส์ นาสมทรง
จ.ส.อ. ยุทธนา ละคร
จ.ส.ท.กิตติพงษ์ วรรณทอง
จ.ส.ท. ชาญชัย โสภาศรี
จ.ส.ต. ทรงพล บับภาวัน
จ.ส.ท. ถาวร ทิพศร
จ.ส.ท. สมคิด สมจิตร
จ.ส.ท. อภิศกั ดิ: ไชยนํNาอ้อม

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00011-09
001-100-2009-00053-98
001-100-2011-00020-86
001-100-2004-03453-61
001-100-2004-04762-72
001-100-2004-04822-82
001-100-2010-00262-45
001-100-2013-00124-43
001-100-2013-00603-16
001-100-2013-00603-70
001-100-2015-00370-51
001-100-2004-07903-30
001-100-2004-10419-21
001-100-2004-00285-89
001-100-2004-00999-67
001-100-2004-03052-48
001-100-2004-03208-94
001-100-2004-06035-11
001-100-2004-06122-54
001-100-2004-06793-01
001-100-2004-06793-10
001-100-2004-07012-93
001-100-2004-07110-32
001-100-2004-08655-00
001-100-2004-10968-60
001-100-2004-12107-43
001-100-2005-00468-76
001-100-2004-03016-68
001-100-2004-03205-57
001-100-2004-03588-15
001-100-2004-03818-86
001-100-2004-07666-07
001-100-2004-07716-63

ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ฝรพ.1
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6

จํานวนเงิน
1,959.50
2,770.19
1,904.79
2,803.01
3,752.11
4,207.03
2,191.87
1,590.77
759.80
1,024.60
1,688.10
8,684.22
5,911.58
18,482.56
3,207.24
9,808.21
6,388.13
5,994.19
7,461.37
6,030.51
11,123.94
2,377.54
16,591.37
8,012.52
7,478.43
3,230.31
3,570.21
3,460.45
5,341.89
9,078.28
9,905.28
4,606.14
5,813.28

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. บัญชา ทรงฤทธิ:
จ.ส.ท. วีรชัย คนไว
จ.ส.ท. สายยัณ บุญยิง#
จ.ส.ต. ธนากรณ์ บุญประสาน
จ.ส.ต. กิตติชยั โสภาคํา
จ.ส.ต. ปรี ชา สิ งหาชารี
จ.ส.ต. สุริยนั สมสอาด
จ.ส.ต. นิกร โคสารคุณ
จ.ส.ต. มนัสธะชัย พลภูงา
จ.ส.ต. ศุภกร ขําคม
ส.อ. พงศกร มะโนรัตน์
ส.อ. จิรวัฒน์ ไก่แก้ว
ส.อ. สุรชัย โพธิ:แก้ว
ส.อ. อนุพงษ์ สุภามูล
ส.อ. ศักดิ:ดา สี ลาพัฒน์
ส.อ. นรากร โสภาศรี
ส.อ. วรากร จันทร์เพ็ง
ส.อ. ประจักษ์ ทองขัน
ส.อ. กฤษฎา โพธิสมัคร
ส.อ. อดิศกั ดิ: อินทร์อุ่นโชติ
ส.อ. ธีระศักดิ: สุวรรณรอด
ส.อ. จิตติพงษ์ พลเยีย# ม
ส.อ. พลวัฒน์ ทรงประโคน
ส.อ. เพชร สาโสภา
ส.อ. อภิสิทธิ: ขาวหิ ต
ส.อ. สมชัย ดีจนั ทร์เหนือ
ส.ท. จิรภัทร สี หาบุตร
ส.อ. ทัศพร สุธรรมรังษี
ส.ท. ทศพร แข็งขัน
ส.ท. อัคนี เรื องศรี มน#ั
ส.ท. เนตรน้อย ชะอุ่มเกต
ส.ท. รณชัย เสาะใสย
พ.อ.(พิเศษ) พัชร์ชศักดิ: ปฏิรูปานนท์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13103-99
001-100-2006-00111-07
001-100-2004-00123-48
001-100-2004-03411-34
001-100-2004-06641-23
001-100-2005-00823-64
001-100-2007-00267-46
001-100-2007-00457-87
001-100-2009-00077-67
001-100-2009-00111-31
001-100-2004-05419-74
001-100-2005-00485-73
001-100-2007-00420-72
001-100-2007-00425-68
001-100-2009-00031-32
001-100-2009-00077-58
001-100-2009-00210-59
001-100-2009-00215-72
001-100-2009-00450-22
001-100-2010-00012-00
001-100-2010-00241-31
001-100-2011-00225-67
001-100-2012-00641-37
001-100-2013-00478-10
001-100-2013-00478-56
001-100-2013-00478-74
001-100-2012-00645-26
001-100-2013-00237-13
001-100-2013-00478-01
001-100-2014-00343-65
001-100-2015-00250-56
001-100-2015-00250-65
001-100-2004-02517-25

ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ร้อย ลว.ไกลที# 6
ศปภอ.ทบ.

จํานวนเงิน
3,364.57
3,147.47
7,598.82
3,394.15
1,555.82
3,702.34
11,941.23
4,785.57
6,036.03
2,714.61
2,561.89
3,897.08
3,400.20
4,887.09
2,213.09
3,635.44
2,299.62
2,582.15
3,237.98
2,182.13
1,948.02
1,993.78
1,842.65
1,924.82
1,738.38
1,287.93
719.07
5,177.51
1,315.69
1,019.97
890.64
890.64
8,371.08

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
พ.อ.(พิเศษ) ธานี วาศภูติ
พ.อ.(พิเศษ) กานต์ ขวัญยืน
พ.อ. นพอนันต์ โภคินภควัฒน์
พ.อ. สรเดช สุริยกาญจน์
พ.ท. สุทธิชยั รอดแก้ว
พ.ท. ยศวีร์ คงธนจารุ อนันต์
พ.ท. ประภาส อินทร์นอ้ ย
พ.ต. มนตรี เอี#ยมอารมณ์
พ.ท. วิชยั บุญประสิ ทธิ:
พ.ต. ชาญณรงค์ กิ#งจําปา
พ.ต. พีรวัส นิลบล
พ.ต. ธนิศร ผ่องแผ้ว
พ.ต. วีระ ผกาธูป
พ.ต. วีระพล บุญปัN น
พ.ต.ภูมภัสส์ พุทธิพทั ธ์สกุล
ร.อ. สุคนธ์ เกษประทุม
ร.ท. ธนวิชญ์ พิสุทธิ:เศวต
ร.ท. ปานศิลป์ แก้วปาน(อ.)
ร.ท. ธนศักดิ: สวัสดิชยั
ร.ท. สุพฒั น์ ประเสริ ฐวงศ์
ร.ต. ชยุตน์ พูลคล้าย
ร.ต. เชษฐา เสาให้สกุณีย ์
ร.ต. พีรเดช ทิพย์สุมณฑา
จ.ส.อ. ประยงค์ ทองอยู่
ร.ต. ประวัติ ธิบดีเดช
จ.ส.อ. พัฒนพงค์ เดชาพิทกั ษ์
จ.ส.ท. สวัสดิ: ชูชื#น
จ.ส.อ. สัญญา บุตรธนู
จ.ส.ต. อํานาจพร ใจใสสุข
จ.ส.อ. เอกชัย สี ผN ึง
จ.ส.อ. จักรชัย พูลเจริ ญ
จ.ส.อ. นพดล เรื องวัชรเมธี
จ.ส.อ. มนต์ชยั พุกทอง

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09526-02
001-100-2004-12069-99
001-100-2004-02217-42
001-100-2004-07911-71
001-100-2004-03663-64
001-100-2004-04144-03
001-100-2004-04866-22
001-100-2004-06868-15
001-100-2006-00143-71
001-100-2004-03264-09
001-100-2004-04817-15
001-100-2004-07371-46
001-100-2004-08296-23
001-100-2004-11180-56
001-100-2006-00488-91
001-100-2004-05099-32
001-100-2004-00505-88
001-100-2004-04770-13
001-100-2004-09730-85
001-100-2004-10140-06
001-100-2004-00251-20
001-100-2004-01248-56
001-100-2004-11643-74
001-100-2004-11721-97
001-100-2004-11722-03
001-100-2004-00013-24
001-100-2004-00131-07
001-100-2004-00249-36
001-100-2004-00343-77
001-100-2004-00669-14
001-100-2004-00929-73
001-100-2004-01103-76
001-100-2004-01175-19

ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.

จํานวนเงิน
6,568.88
12,547.93
9,950.35
7,459.03
3,993.87
7,554.18
18,100.06
5,580.59
4,560.06
2,135.79
3,930.24
6,401.08
9,332.73
15,967.46
2,295.37
9,258.85
5,945.06
5,115.50
1,070.12
1,147.84
12,374.07
1,810.01
8,902.25
11,562.20
5,229.93
1,413.51
1,733.06
2,394.89
1,348.95
2,385.39
5,220.13
1,330.37
3,432.46

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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. สุนนั ท์ เหลือบริ บูรณ์
จ.ส.อ. วิจารย์ บุตรภักดี
จ.ส.อ. ทศพล พนอสิ นธุ์
จ.ส.อ. สุนนั ขวัญพราย
จ.ส.อ. สมนึก ศรี เสมอ
จ.ส.อ. ทับทิม อํ#าศรี
จ.ส.อ. เอนก โพดพงษ์
จ.ส.อ. ไชยา แก่นพิทกั
จ.ส.อ. อนันต์ มีบ่อทรัพย์
จ.ส.อ. สมเกียรติ ผ่องพุฒิ
จ.ส.อ. เลิศฤทธิ: อนันต์
จ.ส.อ. สุเทพ อ่อนสุวรรณ
จ.ส.อ. ปพน สิ งห์ศกั ดา
จ.ส.อ. วัลลภ มะนาวหวาน
จ.ส.อ. สุนทร เพ็ญศรี
จ.ส.อ. สมยศ เสี ยงดัง
จ.ส.อ. ชัยนาจ ยันทองใหญ่
จ.ส.อ. ฐิติพล ฟักสอน
จ.ส.อ. ศรี ภูมิ ชูชื#น
จ.ส.อ.ธนกฤติ แพงจ่อย
จ.ส.อ. สมัย กางบุญเรื อง
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ: อ่วมทอง
จ.ส.ต. จรู ญวิทย์ ด้วงวงค์
จ.ส.อ. เอกภพ คําปากูล
จ.ส.ต. สมชาย ยิมN สนิท
จ.ส.ต. ธีระ มีธรรมยุติ
จ.ส.อ. มงคลชัย มานิวาสน์
จ.ส.ต. ศันสนะ พิมพ์แสง
จ.ส.อ. พงษ์เทพ เกียรติสูงเนิน
จ.ส.ต. นัฐพล รสพิกลุ
ส.อ. พงศธร เหมะทัพพะ
ส.อ. ชัยพร ทองรส
ส.อ.ชัยณรงค์ บุญแจ้ง

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01208-14
001-100-2004-01256-15
001-100-2004-01751-79
001-100-2004-03700-11
001-100-2004-04312-51
001-100-2004-04571-98
001-100-2004-05016-84
001-100-2004-05211-83
001-100-2004-06699-97
001-100-2004-06805-29
001-100-2004-07302-77
001-100-2004-07422-90
001-100-2004-07760-57
001-100-2004-07761-27
001-100-2004-08226-57
001-100-2004-08350-95
001-100-2004-09142-31
001-100-2004-11507-97
001-100-2004-11655-86
001-100-2004-11812-01
001-100-2004-12402-21
001-100-2004-12582-75
001-100-2004-12589-74
001-100-2008-00241-63
001-100-2004-11668-31
001-100-2006-00173-50
001-100-2006-00461-76
001-100-2008-00042-39
001-100-2006-00400-39
001-100-2009-00096-40
001-100-2009-00253-01
001-100-2014-00093-32
001-100-2014-00095-36

ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.

จํานวนเงิน
6,147.68
2,958.50
1,189.90
2,289.75
659.95
2,090.10
13,196.31
1,695.95
4,890.30
6,816.58
9,578.71
4,371.37
1,698.70
4,699.62
2,822.35
1,630.24
1,158.49
4,165.12
1,862.92
1,436.95
3,011.65
3,164.32
4,386.42
2,643.60
4,048.00
1,162.76
1,202.33
1,070.03
2,261.40
4,949.81
2,133.90
1,050.00
537.32

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
พ.อ. เฉลิมพล ประเสริ ฐกุล
พ.ท. ไชยันต์ มุกดาหาญ
พ.ต. ดุสิต ทุมเกิด
ร.อ. วิชยั แหวนเงิน
พ.ต. ประมวล พินิจมนตรี
ร.อ. บรรเจิด อยูด่ ี
ร.อ. พัลลภ โอริ ส
ร.อ. ชาติชาย นิ#มวงษ์
ร.ท. อภินนั ท์ สิ ทธิวงษ์
ร.ต. สนัน# ขุขนั ธิน
ร.ต. ประภาส นวลกมล
ร.ต. พงษ์ศกั ดิ: ศรี เกษม
ร.ต. วินยั พูนทรัพย์
ร.ต. สมหมาย แก่นจันทร์
ร..ต. สมหมาย ดวงสวัสดิ:
ร.ต. สุครี พ บุญผาย
ร.ต. นพพล พริ นทรากูล
ร.ท.หญิง พัชรพร พลังสุข
จ.ส.อ. ลวิตร กุลศรี
จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ มูลพลาศัย
จ.ส.อ. พรชัย ทองอิ#ม
จ.ส.อ. จําเนียร แพนลา
จ.ส.อ. ยศดนัย สุดประเสริ ฐ
จ.ส.อ. พลศักดิ: ภูครองตา
จ.ส.อ. ประสงค์ ช่วยผักแว่น
จ.ส.อ. ปรี ชา เชาวนะ
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ลําบอง
จ.ส.อ. บุญยืน จันทร์เจริ ญ
จ.ส.อ. วสันต์ วงษ์พนั ธ์
จ.ส.อ. อนันต์ ตระกูลทุม
จ.ส.อ. ปั ญญา ศรี ตะปั ญญะ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ: ซื#อสัตย์
จ.ส.อ. วัณชัย นามพุทธา

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06422-00
001-100-2004-09833-47
001-100-2004-03442-65
001-100-2004-07250-99
001-100-2004-10652-95
001-100-2004-06976-26
001-100-2004-07972-72
001-100-2004-11777-58
001-100-2004-03950-38
001-100-2004-09544-79
001-100-2004-02379-92
001-100-2004-03194-45
001-100-2004-03762-19
001-100-2004-08347-77
001-100-2004-09150-81
001-100-2004-09992-32
001-100-2004-10371-59
001-100-2004-03758-49
001-100-2004-02302-27
001-100-2004-02540-50
001-100-2004-02981-60
001-100-2004-04664-79
001-100-2004-04678-03
001-100-2004-04781-55
001-100-2004-05164-91
001-100-2004-05213-69
001-100-2004-06248-06
001-100-2004-06278-12
001-100-2004-06599-63
001-100-2004-07777-37
001-100-2004-10213-34
001-100-2004-10628-36
001-100-2004-11111-14

ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12

จํานวนเงิน
8,060.45
7,437.85
6,673.37
12,446.15
4,987.55
3,241.46
3,517.09
7,139.16
9,959.84
3,730.34
5,568.37
7,808.10
2,103.68
2,555.78
4,979.70
5,006.35
2,085.53
4,316.39
2,190.52
10,434.92
6,385.71
11,066.49
2,428.67
3,045.70
2,419.18
2,495.64
4,625.26
4,951.34
4,340.74
11,966.35
10,739.64
7,822.95
1,851.40

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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. สวัสดิ: อํานาจศิลป์ เจริ ญ
จ.ส.อ. อารมย์ ขวัญมี
จ.ส.อ. ธวัชชัย นาเจริ ญ
จ.ส.อ. แสงสุรีย ์ แพลูกอินทร์
จ.ส.อ. อัคยุทธ พุดสี
ส.อ. พูลศักดิ: ไผ่สมบูรณ์
จ.ส.ต. สมรรถชัย ระวิพนั ธ์
จ.ส.ต. พงษ์ประวิทย์ บุญเริ# ม
ส.อ. ภูมิชยั หารศรี
ส.อ. ปภังกร พรมบุตร
ส.ท.หญิง มานี การฟุ้ ง
พ.ต.พงษ์ศกั ดิ: มุสิกฤกษ์
พ.ต. อาทิตย์ นัยพรม
พ.ต. สุรสิ ทธิ: ชมชื#น
พ.ต. คําพอง พรมศิริ
พ.ต. อนุพงษ์ โสภา
พ.ต. สมศักดิ: วงษาเกษ(อ.)
พ.ต. ลําพูล คําแสง
พ.ท. สุรชัย บุญทน
พ.ต.ประจักร สิ ทธิพรมมา
ร.อ.ประสิ ทธิ: เชืNอพันธ์
ร.อ. กฤษณ์ ศิลา
ร.อ. ธวัชชัย พันธ์ภูทอง
ร.ท. เกรี ยงเดช มาลัย
ร.ท.ภาคิน พรมฤทธิ:
ร.ท. อนันต์ ยอดเพชร
ร.ท. บูรพา ดัดทิพย์
ร.อ.สมรส ดุจดา
ร.ท. อรัญศักดิ: เที#ยงธรรม
ร.ท. ยุทธพงษ์ โสมาศรี
ร.ท. ยุทธศักดิ: พิมพ์เครื อ
ร.ต.สมจิตร ไชยขันธ์
จ.ส.อ. รัชพงศ์ คํากระจาย

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12158-27
001-100-2004-12205-64
001-100-2004-12836-06
001-100-2006-00201-78
001-100-2009-00388-46
001-100-2004-12414-60
001-100-2007-00288-14
001-100-2012-00636-60
001-100-2012-00478-84
001-100-2011-00224-42
001-100-2014-00581-16
001-100-2004-02117-18
001-100-2004-00969-88
001-100-2004-02919-18
001-100-2004-03976-74
001-100-2004-05527-49
001-100-2004-08887-41
001-100-2004-09962-80
001-100-2004-10941-09
001-100-2004-04245-25
001-100-2004-10102-59
001-100-2004-10217-41
001-100-2004-10396-52
001-100-2004-01267-20
001-100-2004-02349-95
001-100-2004-03298-77
001-100-2004-06107-24
001-100-2004-10315-99
001-100-2004-11244-55
001-100-2005-00233-89
001-100-2004-07443-13
001-100-2004-07965-92
001-100-2004-00325-28

ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22

จํานวนเงิน
2,836.15
8,984.15
1,647.23
1,575.96
3,685.74
7,006.21
4,318.88
723.61
3,297.07
1,308.64
791.88
9,377.97
2,387.95
10,565.15
15,228.34
5,398.75
7,056.62
13,307.20
5,285.30
18,902.40
13,050.49
13,160.73
5,130.71
7,908.43
7,817.09
18,151.88
11,927.02
2,183.49
7,081.27
3,028.79
3,392.80
14,636.81
5,096.24

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมศักดิ: นวลงาม
จ.ส.อ. เทอดศักดิ: สะดีวงศ์
จ.ส.อ. พิบูลย์ ศรี สาํ อางค์
จ.ส.อ. จิรพันธุ์ ตันแก้ว
จ.ส.อ. มลเฑียร จูมดอก
จ.ส.อ. ณรงค์ โลบุญ
จ.ส.อ. ชริ นทร์ เจริ ญศิลป์
จ.ส.อ. อัศวิน วงศ์ราษฎร์
จ.ส.อ.ทวีบูรณ์ บุญเรื อง
จ.ส.อ. อนุสรณ์ อนุสนธิ:
จ.ส.ท. คมชาย ตันติธนวัจน์
จ.ส.ท. สงกรานต์ เพชรพันธ์
จ.ส.อ.หญิง กิติยาภรณ์ ไขลาเมา
จ.ส.ท. โยธิน ทองรุ่ งเปลว
จ.ส.ท. นาท กุมรี จิตร
จ.ส.ต. ศุภวัฒน์ สุพรรณนนท์
จ.ส.ต. นิวาส มุขไชยา
ส.อ. บุญรวม โสดาลี
ส.อ. จิรภัทร พรมผล
ส.อ.ทักษดนย์ เดชโยธิน
ส.อ. ชลทรัพย์ วันดีรัตน์
ส.อ. ศักดา แก้วบัวไข
ส.อ. ชัยณรงค์ สิ ทธิชยั
ส.อ. จักรกฤช จําปาหอม
ส.อ. นันทวุฒิ จันทร์ทรงสว่าง
ส.อ. ใหม่ ดวงสนิท
ส.อ.ประมาณ บุตรจันทร์
ส.อ. ปิ ยพัฒน์ แสงสี ดา
ส.อ. วัฒนา บํารุ งผล
พ.ท. พงษ์ศกั ดิ: ไศลรวม
พ.ท.จรัญ ทองพะวา
พ.ท.สมยศ อินทร์ใจเอืNอ
พ.ต. วีรชัย แดงสอาด

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00506-58
001-100-2004-01251-01
001-100-2004-01897-74
001-100-2004-03549-16
001-100-2004-05070-04
001-100-2004-05677-14
001-100-2004-05940-46
001-100-2004-06401-32
001-100-2004-08518-35
001-100-2004-08940-89
001-100-2004-01974-90
001-100-2007-00177-93
001-100-2008-00006-68
001-100-2004-01877-30
001-100-2004-06679-35
001-100-2005-00779-28
001-100-2006-00511-50
001-100-2004-10870-11
001-100-2004-11018-07
001-100-2004-13162-05
001-100-2009-00077-76
001-100-2010-00101-83
001-100-2010-00135-42
001-100-2010-00378-70
001-100-2011-00328-47
001-100-2011-00452-12
001-100-2012-00590-74
001-100-2013-00115-78
001-100-2013-00650-01
001-100-2004-01357-19
001-100-2004-01606-36
001-100-2004-07288-65
001-100-2004-01898-71

ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41

จํานวนเงิน
3,497.01
5,215.04
1,631.23
3,338.37
1,812.89
1,810.39
7,965.43
5,141.44
3,104.02
9,100.44
3,724.16
3,807.99
1,488.36
3,923.22
6,692.03
1,646.99
2,760.43
3,352.21
1,530.88
6,991.07
2,768.35
1,222.21
3,054.73
1,091.32
1,483.61
842.28
1,214.68
1,409.75
783.93
8,339.45
2,792.46
21,731.24
11,926.23

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
พ.ต. วิเชียร สุขสวัสดิ:
พ.ต. อมรฤทธิ: ชลเกษม
ร.อ. ณัฐพงศ์ สังข์สิงห์
ร.ท. บุญเลิศ นาไชย์
ร.ท. ประสาร ทองทิพย์
ร.ท. จําลอง พรหมแก้ว
ร.ท. ธีรวัตร ภู่โชติ
ร.ท. ศรัณย์ จันทร์อ่อน
ร.ท. เริ งศักดิ: สุขเกษม
ร.ต. วรวิทย์ แจ่มสุวรรณ
ร.ต. สิ ทธิพงค์ กุลกิจ
ร.ต.เจตนิพทั ธ์ อินทา
ร.ต. ประยงค์ จารุ วงศา
ร.ต. สมเจตน์ แก้วทอง
ร.ต. ธนกฤต นันทะภู
ร.ต.จารุ ตม์ ทองส้ม
ร.ต. อัมริ นทร์ รามอินทร์
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ถนัดช่างแสง
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ ทองเจริ ญ
จ.ส.อ.พริ สรไรวินท์ เจียรมาศ
จ.ส.อ. อัครวัฒน์ เกียรติตระกูล
จ.ส.อ. วิธี ธรรมชาติ
จ.ส.อ. ประโยค ต่างสี
จ.ส.อ. ฉลอง ชูแสงนิล
จ.ส.อ. นิคม มาศเมฆ
จ.ส.อ. ดนัยมาศ รัตนปราโมทย์
จ.ส.อ. ฉลาด ใจสุข
จ.ส.อ. ชัยกร ใจบุญ
จ.ส.อ. สุนนั ท์ นูเนตร
จ.ส.อ. สุรินทร์ สิ งโหพล
จ.ส.อ. สุวรรณรัตน์ ปรางเพ็ชร
จ.ส.อ.โกวิทย์ จังกินา
จ.ส.อ.สุชาติ รักช้าง

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08047-30
001-100-2004-12217-94
001-100-2004-07871-96
001-100-2004-01554-76
001-100-2004-02026-59
001-100-2004-05890-80
001-100-2004-06078-72
001-100-2004-06216-32
001-100-2004-07504-93
001-100-2004-00993-92
001-100-2004-02479-17
001-100-2004-06518-55
001-100-2004-10077-50
001-100-2004-11818-76
001-100-2005-00250-13
001-100-2007-00062-74
001-100-2007-00081-75
001-100-2004-00118-53
001-100-2004-00181-20
001-100-2004-02889-41
001-100-2004-03357-35
001-100-2004-06289-90
001-100-2004-06392-88
001-100-2004-06615-97
001-100-2004-06973-25
001-100-2004-07002-30
001-100-2004-08153-29
001-100-2004-09180-15
001-100-2004-09712-45
001-100-2006-00201-50
001-100-2006-00448-04
001-100-2008-00153-23
001-100-2008-00159-07

ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41

จํานวนเงิน
13,138.76
18,349.37
5,438.36
11,976.83
5,498.61
5,995.25
4,637.85
3,063.42
12,220.09
7,265.91
18,470.58
3,326.33
4,458.05
4,084.55
2,002.01
2,002.08
8,392.24
5,256.28
5,412.80
44,316.49
13,033.21
3,873.01
25,618.59
6,898.35
7,599.02
22,998.99
7,901.91
5,577.16
5,821.16
3,031.23
4,712.53
4,147.29
3,643.90

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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
จ.ส.อ. ธราดล แก้ววิเชียร
จ.ส.อ. เกษม ชุมศรี
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ: ศรี สุวรรณ
จ.ส.ต. สกนธ์เดช ช้อนทอง
จ.ส.ต.อนุพล ทองสุวรรณ
จ.ส.ต. นครชน ปานนาค
จ.ส.ต.ยศกฤต ศิลป์ ประพันธ์
ส.อ. ทศพล ยศเมฆ
ส.อ. วิทวัส จันทรอาภา
ส.อ.สุพิทยา ชูจุย้
ส.อ. อนุกาญจน์ รัฐกาญจน์
จ.ส.ท.ชาตรี เครื อศรี
พ.ท. บรรเจิด แสงระวี
ร.ต. ธนาชัย จันทศร
จ.ส.อ. คัมภีร์ สมัครสมาน
จ.ส.อ.บุญเยีย# ม สุกแก้ว
จ.ส.ท. ณรงค์ จันทร
จ.ส.ต. เกรี ยง ภุมริ นทร์
จ.ส.ต. พิริยะ มีเติม
พ.อ. เขมชาติ ศุภวโรดม
ร.อ. ชาลี แย้มรัตนกุล
ร.อ. ธนศักดิ: สุวรรณกูฎ
ร.ต. จิรวิทย์ จิรพัฒน์ชยั เดชา
ร.ต.กมลพันธ์ คงชู
จ.ส.อ. อิสมาแอล ยาโกะ
จ.ส.อ. ภูวเดช สงรักษ์
จ.ส.ท. สุรินทร์ ติNงหวัง
ส.อ. อัศจรรย์ กฤษณเปโต
พ.ท. ชาญวิทย์ พรหมศรี
ร.อ. ดัซดาฟี ร์ บินตะสอน
ร.ต. เจษฎา แหหนุ่ม
ร.ต. เอกพจน์ รุ่ งศรี สมบัติ
จ.ส.อ. นพปฎล แก้วกัลยา

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00310-56
001-100-2007-00360-44
001-100-2007-00441-68
001-100-2008-00017-91
001-100-2008-00156-97
001-100-2009-00307-10
001-100-2010-00259-27
001-100-2005-00789-81
001-100-2009-00018-51
001-100-2010-00031-47
001-100-2007-00487-66
001-100-2008-00220-77
001-100-2004-05637-72
001-100-2004-12423-53
001-100-2004-09488-67
001-100-2004-11917-12
001-100-2008-00144-12
001-100-2010-00417-30
001-100-2010-00456-66
001-100-2004-09971-91
001-100-2004-03536-25
001-100-2004-05302-51
001-100-2004-00216-92
001-100-2009-00035-85
001-100-2004-04521-39
001-100-2004-06549-68
001-100-2009-00035-30
001-100-2012-00555-91
001-100-2004-11050-43
001-100-2004-03118-96
001-100-2004-03594-89
001-100-2011-00001-30
001-100-2004-02986-83

ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝยว.ทบ.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ย.ล.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.

จํานวนเงิน
2,376.12
2,698.92
5,484.34
1,474.71
2,325.17
3,137.70
2,825.94
562.69
1,316.08
3,023.27
91,983.06
24,754.99
10,490.91
21,686.81
5,593.25
14,835.88
1,738.60
4,101.79
1,655.14
35,401.91
15,204.96
7,846.22
3,458.17
3,021.97
3,990.31
10,527.77
2,991.07
1,594.76
15,747.51
5,867.21
3,832.32
7,812.16
11,185.36

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
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. ศิริศกั ดิ: เขจรสัตย์
จ.ส.ท. สันติชยั ใจสมุทร
จ.ส.ต. เปาว์ซี สาดอาหลี
จ.ส.ต. วรวิทย์ โต๊ะหมีน
ส.ท. ธนาธิป ชูหมุน
พ.ต. บรรเทิง ระบอบ
พ.ต. สิ นธุ์ พันเลิศ
พ.ต.นวิธาน พรานบุญญฤทธิ:
พ.ท. กานต์ วิชญาลักษณ์
พ.ต. กิตติ นวลแก้ว
พ.ต. ดุสิต อยูน่ #ิม
ร.อ. จุมพล ศรี ปัจฉิ ม
ร.ต.ประสูตร เอี#ยมสี ทอง
จ.ส.อ. รักแดน เมืองวงค์
จ.ส.อ. สมาน แสงสุข
จ.ส.อ. ภุชงค์ เงีNยวเกิด
จ.ส.อ. ทนัน เคยเห็น
จ.ส.อ. รณชัย ดีอ#าํ
จ.ส.อ. เสกสรร แสงอบ
จ.ส.อ. รุ่ งฤทธิ: เรณุมาน
จ.ส.อ. นพดล การะเกษ
จ.ส.อ. พิเชฎฐ์ พลอยระย้า
จ.ส.อ. ธีรพงศ์ มัง# แฟง
จ.ส.ต. อภิชาติ บัวส้ม
ส.อ. ราเมศวร์ ฉันทาพงษ์ภิรมย์
ส.ท. พูนทรัพย์ แก้วกําแพง
พ.อ. วชิรธร ครองสุข
พ.อ.(พิเศษ) นิวตั ิ พิมพ์สอ
พ.อ.(พิเศษ) รณภพ จันทรนิยม
พ.อ. พิทกั ษ์พงศ์ อุณพรรณ
พ.อ. อํานาจ สารันต์
พ.อ. รังสี นิลศาสตร์
พ.อ.หญิง ธมนพัชร์ สิ มากร

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11490-01
001-100-2008-00139-27
001-100-2007-00408-07
001-100-2009-00035-58
001-100-2015-00279-75
001-100-2004-02534-86
001-100-2004-02782-81
001-100-2004-03004-38
001-100-2004-05155-26
001-100-2004-06496-29
001-100-2004-08717-69
001-100-2004-04424-79
001-100-2004-01034-46
001-100-2004-00660-48
001-100-2004-00972-88
001-100-2004-01944-20
001-100-2004-02039-40
001-100-2004-06843-21
001-100-2004-07421-02
001-100-2004-07612-22
001-100-2004-08626-00
001-100-2004-11657-99
001-100-2008-00231-73
001-100-2011-00021-10
001-100-2013-00496-69
001-100-2014-00689-19
001-100-2004-01482-81
001-100-2004-07232-95
001-100-2004-11292-65
001-100-2004-01592-05
001-100-2004-10345-87
001-100-2004-10546-42
001-100-2004-11388-29

สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ต.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สง.สด.จว.ส.ท.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.

จํานวนเงิน
4,011.50
2,594.13
707.87
2,468.66
922.16
8,470.41
6,007.48
9,187.66
5,129.66
2,939.51
2,791.30
10,838.41
13,507.22
3,085.73
4,381.74
1,379.68
5,000.30
3,479.58
1,546.98
6,135.83
2,445.49
9,293.92
1,433.34
2,858.27
523.64
1,200.09
2,651.32
4,664.55
15,937.49
2,874.60
7,628.86
5,663.76
8,882.75

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276

ชื#อบัญชี
พ.อ.หญิง สายพิณ สุนทร
พ.ท. ชนะ ภู่ระหงษ์
พ.ท. ทวีศกั ดิ: จันทร์กะพ้อ
พ.ท. กิตติวทิ ย์ วรรคตอน
พ.ต. สุรจิตร คําพุฒ
ร.ท. วิทยา สาทร
ร.ท. ศิริพงษ์ วงษ์ถนอม
ร.ท. ไมตรี อินทนานนท์
ร.ต. นที ชายชล
ร.ต.หญิง อาภารัตน์ เจียจวบศิลป์
จ.ส.อ. ชวลิต ยินดี
จ.ส.อ. ปานเทพ กมลศิริ
จ.ส.อ. ธวัช อุดมสาลี
จ.ส.อ. พายุ สารเนตร
จ.ส.อ. จักรพันธ์ สว่างสาลี
จ.ส.อ.หญิง พรชนก วัฒนะ
จ.ส.ท. สันติประชา ขวัญชุม
จ.ส.ต. สราวุฒิ เวฬุกาญจนา
ส.อ. เสกสรร จาระมิตร
ส.อ. ตะวัน รักดี
ส.อ. จิระพงษ์ สวัสดิ: ชูโต
ส.อ.หญิง ปั ฐมาภรณ์ ศรี พรหม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10667-35
001-100-2004-06563-28
001-100-2004-12814-22
001-100-2006-00142-29
001-100-2004-02166-16
001-100-2004-01879-89
001-100-2004-06363-97
001-100-2004-09645-82
001-100-2009-00435-38
001-100-2004-13136-06
001-100-2004-01769-29
001-100-2004-04279-75
001-100-2004-07249-48
001-100-2005-00740-28
001-100-2011-00019-71
001-100-2004-00031-37
001-100-2007-00385-01
001-100-2004-04931-90
001-100-2007-00384-77
001-100-2009-00162-97
001-100-2010-00208-16
001-100-2011-00432-41

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62
หน่วย

สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
สวพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1,276 ราย

จํานวนเงิน
12,582.72
6,506.34
4,433.05
5,724.21
13,988.69
2,816.65
3,792.67
1,708.69
2,633.45
12,989.07
7,280.73
3,063.70
1,563.64
3,537.31
1,050.04
1,847.57
1,687.36
429.26
917.65
1,472.49
2,390.90
1,215.04
8,114,203.67

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชัชวาล ธัญวัฒกี (คํNาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ชัยรัตน์ จันทร์ปลูก
ส.อ. สิ ทธิพงษ์ คุม้ แก้ว (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นนทวัฒน์ นนตรี นอก (คํNาประกัน 1 ราย)
ส.ท. ทักษ์ดนัย อุตรกุล (คํNาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. เอกพจน์ โสวัณณะ
ร.ท. รณฤทธิ: สารเฉวตร
จ.ส.อ. ณประคุณ ดวงแก้ว
จ.ส.ต. รังสรรค์ พวงศรี
ร.อ. มณฑล ชื#นหมีN
ร.ท. ภูริชญ์ จินาเฟย (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อดุลย์ สิ นบุญยก (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สุเทพ เกษตรสกุล (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุริยนั ยุติวฒั น์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วิรัช คนอยู่
จ.ส.อ. กิตติ ใจดี
จ.ส.อ. ศุภฤทธิ: แม่นสอนลา
จ.ส.อ. เชาว์วลิต กลิ#นอ่อน
จ.ส.อ. พรพจน์ คุม้ เวช
จ.ส.อ. วุฒิชยั แสงศรี (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปิ ยะพงษ์ กันทะวงศ์
จ.ส.อ. ชาติชาย เสลบรรพต์ (คํNาประกัน 2 ราย)
พ.ต. สมศักดิ: อนันต์กา้ นตง (คํNาประกัน 1 ราย)
ส.อ. อภิชาต เขียวอ่อน (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คําพัน จุลพันธ์
พ.อ. วรโชติ กาญจนโรจน์ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พงษ์วไิ ล ยาทองไชย
ส.อ.หญิง ณฐณี ย ์ คําเพราะ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภัทราวุธ ปทุมวัน
ร.อ. อภิวชิ ญ์ ทองม่วง (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พีรพล ชอบทวี (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรรณศักดิ: หงษ์ทอง (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ไกรฤกษ์ อ่อนแพง (คํNาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00397-25
001-300-2019-00406-79
001-300-2019-00406-51
001-300-2019-00415-80
001-300-2019-00415-99
001-300-2019-00409-34
001-300-2019-00410-03
001-300-2019-00411-00
001-300-2019-00412-98
001-300-2019-00395-94
001-300-2019-00417-39
001-300-2019-00369-13
001-300-2019-00417-11
001-300-2019-00417-20
001-300-2019-00420-20
001-300-2019-00410-12
001-300-2019-00411-55
001-300-2019-00413-04
001-300-2019-00415-17
001-300-2019-00406-06
001-300-2019-00397-70
001-300-2019-00418-27
001-300-2019-00412-25
001-300-2019-00400-77
001-300-2019-00397-61
001-300-2019-00418-45
001-300-2019-00405-90
001-300-2019-00402-08
001-300-2019-00398-31
001-300-2019-00400-31
001-300-2019-00399-01
001-300-2019-00409-89
001-300-2019-00402-99

กก.พธ.ทบ.
กพ.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.12
กรม ทพ.12
กรม ทพ.12
กรม ทพ.35
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กอง รจ.มทบ.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทน.3
ทภ.1
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.3
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.

จํานวนเงิน
121,543.96
101,144.49
110,170.09
30,000.00
50,000.00
250,000.00
37,713.34
110,000.00
60,310.85
187,553.13
84,104.03
121,336.56
97,030.02
137,030.02
200,000.00
100,000.00
86,926.79
70,000.00
100,000.00
72,266.04
110,000.00
220,000.00
106,147.75
110,477.37
48,000.00
53,860.15
141,701.54
130,000.00
60,000.00
150,803.31
120,000.00
86,066.45
100,000.00

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 08032562
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. กอบศักดิ: นาคหาญ (คํNาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สุวชั ชัย ยิมN แย้ม (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุเมธ อุ่นละไม้ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. มานะ นามมูลศี (คํNาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สมัย ราชอาด (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุญญาฤทธิ: อยูเ่ ย็น (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นนทิชา ตังนู (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยุทธจักร พรหมบุตร (คํNาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ทวีศกั ดิ: หร่ ายวงศ์
ส.ท. ภูรีวฒั น์ แถมมีทรัพย์ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปฏิภาณ กฤษณะพันธุ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชาคริ ต คงสุขมาก (คํNาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ธนภัทร ปัN นสังข์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต. จเรศ อ่อนคําตา (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง เสาวณี ย ์ ชัยชาญ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง หนึ#งฤทัย แสงทอง (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง คนึงนิตย์ ชุนสอาด (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง อภิญญา ดาวเรรัมย์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง จุฑาทิพย์ ยกทรัพย์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง วิภาดา รอดทอง (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง นรี รัตน์ จิตรักษ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ร.ต. บุญเทิน แหยมคง (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คฑาวุฒิ วิลยั (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภัทรพงษ์ ยะแก้ว (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงศ์ปณต ระวังภัย (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิชาญ พัฒนโภครัตนา (คํNาประกัน 1 ราย)
ส.อ.หญิง สุนทรี เมฆดํารงศรี (คํNาประกัน 2 ราย)
พ.อ. พัฒนพล กลิ#นอังกาบ
จ.ส.อ. เศกสัน ดังสท้าน (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชานนท์ จันทร์ลาด (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิชญ์ธินนั ต์ ยอดเพชร (คํNาประกัน 2 ราย)
ร.อ. รุ่ งชัย ใจเรื อง (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ฉลองรัตน ชะฎาแก้ว (คํNาประกัน 1 ราย)

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00402-71
001-300-2019-00416-87
001-300-2019-00411-19
001-300-2019-00407-67
001-300-2019-00410-94
001-300-2019-00401-47
001-300-2019-00407-76
001-300-2019-00406-97
001-300-2019-00411-64
001-300-2019-00396-37
001-300-2019-00416-05
001-300-2019-00402-80
001-300-2019-00419-97
001-300-2019-00416-32
001-300-2019-00383-00
001-300-2019-00383-19
001-300-2019-00383-28
001-300-2019-00383-37
001-300-2019-00400-86
001-300-2019-00400-95
001-300-2019-00401-01
001-300-2019-00396-55
001-300-2019-00417-75
001-300-2019-00417-84
001-300-2019-00402-44
001-300-2019-00401-10
001-300-2019-00416-23
001-300-2019-00406-88
001-300-2019-00407-85
001-300-2019-00417-02
001-300-2019-00403-41
001-300-2019-00397-98
001-300-2019-00408-91

ป.5 พัน.25
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พล.ช.
พล.ร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.12
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.3 พัน.18
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
210,000.00
82,071.51
50,447.40
35,000.00
200,000.00
117,000.00
100,000.00
143,242.14
200,000.00
102,000.00
76,953.89
115,000.00
76,478.05
107,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
207,035.55
100,000.00
100,000.00
227,000.00
65,692.81
250,000.00
42,145.32
100,353.91
126,376.55
99,270.01
101,295.66
126,666.93

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 08032562
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. ณพัส โฉมพิชญะ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. กิตติชยั ลีราช
พ.ท. ธีระวัฒนศักดิ: สถานพงศ์
ร.ต. วิเชียร ด้วงโพนทัน (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สังวร ต่อสงค์ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัฒนา เฮ้าปาน (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. โชคดี วาสุ
จ.ส.อ. ทศพล มงคลแก่นทราย (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประไพ พจน์จาํ เนียร
จ.ส.อ. ภราดร จันทรอาภา
จ.ส.อ.หญิง ชวัลภัสสร์ เจียรมาศ
ส.ท. บัณฑิต พลหลา (คํNาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. อนุกลุ คุณหม่อม
ส.อ. มณเฑียร วงษ์วเิ ศษ
ร.อ. ประภาส โคตรชมภู
ส.ท. อฤทธิ: สุขขวัญ (คํNาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สระวุทธ โคกแปะ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พาสกร ใจซื#อ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สดาวุฒิ พลภา (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อธิวฒั น์ อุทยั ศรี (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ทองแดง
ส.อ. มนตรี รอดเสถียร (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จักรกฤษ ศรี หาวงศ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จักรกฤษ ศรี หาวงศ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. จิรวัฒน์ เม่งช่วย (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บรรจง อุตรักษ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ยงยุทธ สมศรี (คํNาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธีรพล จันทสมุทร (คํNาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ไชยา ศักดิ:บุญญารัตน์
ส.ต.หญิง สุภาพร ชัยเจริ ญ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธวัชชัย หุ่นเครื อ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมชาย การะสุข (คํNาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00409-07
001-300-2019-00409-16
001-300-2019-00405-36
001-300-2019-00398-86
001-300-2019-00403-23
001-300-2019-00416-96
001-300-2019-00404-66
001-300-2019-00404-75
001-300-2019-00404-84
001-300-2019-00404-93
001-300-2019-00405-09
001-300-2019-00405-18
001-300-2019-00406-60
001-300-2019-00412-89
001-300-2019-00412-52
001-300-2019-00397-43
001-300-2019-00397-52
001-300-2019-00400-13
001-300-2019-00399-74
001-300-2019-00399-83
001-300-2019-00400-22
001-300-2019-00409-52
001-300-2019-00405-54
001-300-2019-00407-21
001-300-2019-00407-21
001-300-2019-00399-10
001-300-2019-00416-14
001-300-2019-00416-78
001-300-2019-00418-36
001-300-2019-00396-73
001-300-2019-00406-42
001-300-2019-00399-29
001-300-2019-00399-38

มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.13
ร.153 พัน.1
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.3
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี

จํานวนเงิน
57,951.22
73,315.73
230,000.00
75,301.92
177,911.80
128,591.97
140,000.00
66,512.40
172,090.04
130,000.00
200,000.00
33,229.79
304,399.22
30,000.00
23,000.00
79,614.48
100,000.00
128,908.66
140,000.00
182,734.94
78,393.79
110,000.00
128,901.45
16,410.46
50,294.77
100,000.00
132,691.15
53,020.05
100,000.00
600,000.00
102,000.00
104,130.72
138,682.18

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

001-300-2019-00399-47
จ.ส.อ. ธนันชัย คงกระจ่าง
001-300-2019-00404-57
จ.ส.อ. ศักภบ เย็นจิตร (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00401-65
จ.ส.อ. ธนาดล จันทร์เชาว์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00401-74
จ.ส.อ. โอภาส มะลิวงศ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. เทพทักษิณ ช่วยหนุนตระกูล (คํNาประกัน 1 ราย)001-300-2019-00401-83
001-300-2019-00420-39
พ.ท.หญิง อ้อยทิพย์ สุรฤทธิพงศ์
001-300-2019-00420-57
ร.ท. วิทยา อบเทียน
001-300-2019-00420-48
จ.ส.อ. วิโรจน์ แก้วกิริยา
001-300-2019-00396-28
จ.ส.อ. มนัส แฉล้มทอง (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00414-65
จ.ส.อ. ภาสกร ถนอมชื#น
001-300-2019-00396-19
ส.อ. เมธี มิตราช (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00405-27
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ คําสมมาตร์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00402-17
พ.อ.(พิเศษ) ชัยณรงค์ แก้วประสิ ทธิ:
001-300-2019-00396-64
จ.ส.อ. จีรพัฒน์ คุณารักษ์ (คํNาประกัน 1 ราย)
001-300-2019-00407-03
จ.ส.อ. ชนะภัย หวังคู่กลาง (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00407-30
ร.ต. สมศักดิ: ศรี ขวัญ
001-300-2019-00397-16
จ.ส.อ. ชาญชัย อุสาย (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00406-24
ร.ท. แดง อวดเขต (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00413-40
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ ศิวะโสภา (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00417-57
จ.ส.อ. จรุ ณ วรรณนิยม (คํNาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศรายุทธ พิศาลวนิชย์กลุ (คํNาประกัน 2 ราย) 001-300-2019-00403-96
001-300-2019-00399-56
ร.ต. ทวีศกั ดิ: ปัN นโอ้ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00397-34
พล.อส. ไพโรจน์ สนทอง (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00401-92
จ.ส.อ. ปรัชญา ปั ดสาคํา (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00408-64
พ.ต. ถนอม แก้วคํา
001-300-2019-00408-73
จ.ส.อ. กนก เขมะกนก (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00408-82
จ.ส.ท. ศราวุฒิ อุ่นแทน (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00396-46
ร.อ. พุฒิพฒั น์ รวีไตรศักดิ: (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00414-47
จ.ส.อ. บุญนาค สุภรพงษ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00410-21
จ.ส.ต. ทศพร ดวนขันธ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00413-31
ร.ต. กิตติศกั ดิ: พินิจดํา (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00405-63
พ.อ. มิตรประชา รู ้เจน
001-300-2019-00405-81
จ.ส.อ. ณภัทร วิจารจันทร์

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62
หน่วย

รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ศป.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.22
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.15 พล.ร.15
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.

จํานวนเงิน
200,000.00
190,000.00
131,330.26
114,586.47
85,171.31
61,376.69
100,000.00
54,745.31
72,644.83
200,000.00
120,000.00
159,000.00
200,000.00
120,000.00
127,898.55
100,000.00
230,000.00
200,000.00
108,577.36
49,744.21
130,000.00
140,000.00
79,453.14
140,669.86
400,000.00
112,494.84
129,000.00
148,097.96
160,000.00
119,000.00
139,441.88
562,444.29
280,000.00

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 8 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 08032562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 8 มี.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00405-72
ส.อ. อภิพล หนันดูน (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00398-04
จ.ส.อ. เจริ ญ กงวงษา (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00398-13
จ.ส.อ. บรรเจิด รักชาติ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00410-67
จ.ส.อ. เจด็ด วงศ์ปู่บัว (คํNาประกัน 1 ราย)
001-300-2019-00410-76
จ.ส.อ. สิ รภพ อ่อนในชาติ
001-300-2019-00410-85
ส.ท. สมพงษ์ อนุมาตย์
001-300-2019-00408-55
จ.ส.อ. ยอด ฤทธิเรื องเดช (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00414-74
จ.ส.อ.หญิง พรชนก วัฒนะ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00419-06
พ.ต. นิพนธ์ ศรี ไพโรจน์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00418-90
ร.ต. มนตรี ไพริ นทร์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00398-68
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ: เอนกแสน (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00398-77
จ.ส.อ. อดิศร อินทร์พรหม (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00409-98
จ.ส.อ.หญิง วรรณฑิภา รัตนมโนรมย์ (คํNาประกัน 1 ราย)
001-300-2019-00398-22
ส.อ. พรเทพ แสงพันธ์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00406-15
ส.อ.หญิง นิภา อิ#มอกใจ
001-300-2019-00420-66
จ.ส.อ. จักรพงษ์ พลรังสิ ต (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00420-75
จ.ส.อ. บัณฑิต แก่นสาร (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00420-84
จ.ส.อ.หญิง ปรานอม มีศุข
001-300-2019-00420-93
ส.อ. ธีรยุทธ ผ่อนผกา (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00421-09
ส.อ. ธีรศักดิ: พระวิสตั ย์ (คํNาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00421-18
ส.ต. อนุสรณ์ หอมไกล (คํNาประกัน 2 ราย)

สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ป.
สง.สด.จว.ล.ป.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สวพ.ทบ.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 153 ราย
รวมเช็คเลขที# 08032562 1,429 ราย
รวมสัง# จ่ายทัNงหมด 1,429 ราย

จํานวนเงิน
66,972.52
116,140.74
130,749.30
40,000.00
63,701.52
40,000.00
160,000.00
149,000.00
71,903.03
146,000.00
144,277.51
120,000.00
71,428.03
163,045.04
48,000.00
113,857.56
150,000.00
182,491.78
100,000.00
145,992.14
100,000.00
19,102,538.49
27,216,742.16
27,216,742.16

