หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08052562
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
นครราชสีมา
เทิง
เทิง
นครปฐม
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
โคกมะตูม-พิษณุโลก
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
โคกมะตูม-พิษณุโลก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
หล่มสัก
ลพบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สกลนคร
เชียงใหม่
พะเยา
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
อุดรธานี
ปัตตานี
ปัตตานี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี
ถนนรัถการ-หาดใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.22
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กส.ทบ.
ขกท.
ขว.ทบ.
ช.3 พัน.302
ช.พัน.6 ร้อย 2
ทภ.4
บชร.3
ป.3 พัน.13
ป.6 พัน.106
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.13
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.21
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.13 พัน.3
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.25
ร.5 พัน.1

วันที่เช็ค : 8 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
493,563.95
3,620.09
195,702.17
779,417.19
509,973.48
205,269.61
12,876.06
146,929.99
135,995.45
513,789.28
135,533.81
91,108.20
448,283.93
659.01
316,407.03
5,746.71
461,472.99
285,033.95
4,386.79
144,357.05
29,839.66
392,307.76
83,771.96
738,741.99
150,106.55
18,589.37
386,578.11
1,909.19
218,541.47
332,320.00
489,396.25
383,680.91
214,555.21

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

สาขา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เชียงใหม่
ชุมแพ
พิษณุโลก
อรัญประเทศ
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
อุดรธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.7 พัน.2
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
รพ.อานันทมหิดล
ร้อย บก.บชร.2
ศฝ.นศท.มทบ.13
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.อ.ด.
สลก.ทบ.
รวม 46 หน่วย

วันที่เช็ค : 8 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
2,103.24
177,969.06
209,104.09
301,453.48
11,373.40
99,006.73
215,597.80
85,067.60
307,419.56
7,269.86
159,085.23
226,410.25
847,838.01
10,980,163.48

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
นราธิวาส
ชุมพร
ราชบุรี
นครราชสีมา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ลพบุรี
พระปฐมเจดีย์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปัตตานี
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สนามเสือป่า
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ชุมพร
ลพบุรี
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ทุ่งสง
หาดใหญ่
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กรม ทพ.46
กรม ทพ.48
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 2
กสษ.3 กส.ทบ.
กอง พธ.สกอ.
กอง รจ.มทบ.11
ช.2
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.3
ทภ.1
บก.พล.ร.4
บชร.3
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.21 พัน.30
ป.3 พัน.3
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
พล.ร.2 รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.2
พัน.บ.41
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 3
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.22 บชร.2

วันที่เช็ค : 8 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
114,089.02
92,094.81
138,204.98
179,274.60
111,758.29
130,000.00
100,000.00
44,148.03
152,106.34
277,000.00
224,024.02
101,000.00
101,000.00
116,521.75
120,373.88
125,014.51
108,233.02
290,000.00
110,000.00
64,645.38
136,000.00
200,000.00
40,000.00
111,785.82
163,887.99
608,000.00
60,000.00
113,290.10
100,000.00
154,019.63
108,529.91
46,354.88
102,950.90

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08052562
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
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
เตาปูน
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
อุบลราชธานี
น่าน
หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
สนามเสือป่า
งามวงศ์วาน
ตาก
ตรัง
นราธิวาส
นราธิวาส
ลําปาง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เลย
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สร.13
พัน.สร.13
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.สห.12
ม.3
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.22
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.42
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยก.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.14
ร.15 พัน.4
ร.151 พัน.2
ร.151 พัน.3
ร.17 พัน.2
ร.19 พัน.1
ร.29
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.การบินทหารบก

วันที่เช็ค : 8 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
398,126.61
100,000.00
197,672.66
794,175.38
100,000.00
92,033.00
59,014.58
130,000.00
220,000.00
134,790.42
417,688.46
589,538.93
480,110.47
65,847.25
150,000.00
1,061,534.54
97,883.35
200,000.00
250,000.00
178,778.74
100,000.00
55,655.08
65,337.27
140,000.00
168,000.00
91,677.30
245,451.13
117,329.29
107,380.67
394,000.00
118,922.51
114,469.53
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 08052562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

สาขา
ร้อยเอ็ด
ปทุมธานี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
ปัตตานี
นครราชสีมา
กองบัญชาการกองทัพบก
กระบี่
ยโสธร
อุตรดิตถ์
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 8 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ศซส.สพ.ทบ.
ศป.
ศร.พัน.1
ศร.พัน.2
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.อ.ต.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 80 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 8 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
170,000.00
79,874.31
100,000.00
86,716.13
278,000.00
105,267.23
144,681.88
160,000.00
600,000.00
64,610.11
107,922.82
891,547.87
43,221.18
93,000.00
15,104,566.56
26,084,730.04

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. ทวีป เที#ยงธรรม
พ.ต. สิ ทธิศกั ดิ> สิ งหะสุริยะ
พ.ต.ธนวัฒน์ ไทยชาติ
ร.อ. ยงยุทธ ดวงสุริยา
ร.อ. หมายรัก ประทาน
ร.อ. พิชยั ยุทธ กุงนอก
ร.อ. สมพวน พลลาภ
ร.อ. พจนา ฤทธิชยั
ร.อ. สรรพสิ ทธิ> อัยลา
ร.อ. ฉัตรชัย สมพมิตร
ร.ท.วรรณชัย ธิพรมมา
ร.ท. ชาญชัย ฦาชา
ร.ท.พงษ์สิทธิ> ต่อสกุล
ร.ท. บุญเริ# ม วิญญายงค์
ร.ท. เกียรติศกั ดิ> อินทร์ลา
ร.ท. บุญหนัก ทิพรักษ์
ร.ต.ชายชัช วรดี
ร.ต. ณัฐพล โชครัมย์
ร.ต. สมศักดิ> วิเชียร
ร.ต. ชิดชัย ศรี ด่านจาก
ร.ท. พรศักดิ> คูสกุล
ร.ต.วิทยา ประทุมภา
จ.ส.อ. ธงชัย ฤทธิ>มาก
จ.ส.อ. ธิติรัตน์ บุญลํIา
จ.ส.อ.ณราวุฒิ รัตนนิมิตร
จ.ส.อ. วิชยั ภูวงษ์
จ.ส.อ.ส่งศักดิ> ชื#นในเมือง
จ.ส.อ. ธีระพันธ์ ผลทิพย์
จ.ส.อ.ฉลอง มหาชัย
จ.ส.อ. โกวิท โอรสรัมย์
จ.ส.อ. กฤษฎา ศักดิ>ธรณี
จ.ส.อ. ปราชฐ์นรงค์ ใต้จนั ทร์กอง
จ.ส.อ. อดุลย์ ขามโนนวัด

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02415-33
001-100-2004-03111-79
001-100-2004-07888-76
001-100-2004-00035-99
001-100-2004-03095-54
001-100-2004-04000-02
001-100-2004-05053-61
001-100-2004-06341-59
001-100-2004-10229-53
001-100-2004-12277-43
001-100-2004-00029-61
001-100-2004-01343-94
001-100-2004-03615-18
001-100-2004-06327-71
001-100-2004-11316-22
001-100-2004-12093-30
001-100-2004-02906-09
001-100-2004-06322-67
001-100-2004-06741-20
001-100-2004-07577-51
001-100-2004-08894-94
001-100-2004-11183-66
001-100-2004-00448-60
001-100-2004-00453-82
001-100-2004-01268-45
001-100-2004-01364-71
001-100-2004-01475-10
001-100-2004-01560-22
001-100-2004-01561-10
001-100-2004-02070-34
001-100-2004-02241-01
001-100-2004-02256-96
001-100-2004-02579-05

กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22

จํานวนเงิน
21,105.38
21,995.03
4,559.50
15,229.68
17,349.33
9,530.96
9,632.81
8,272.75
3,699.76
12,056.78
13,363.97
3,032.92
21,716.88
12,466.05
9,041.92
21,045.60
6,940.01
24,060.01
3,373.82
8,881.92
5,156.65
2,125.18
6,920.66
5,393.78
5,809.69
17,001.75
4,854.42
3,491.34
4,372.94
3,079.82
3,381.03
3,124.31
4,162.32

หน้าที# : 2

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมบัติ การธนะศาษฐ์
จ.ส.อ.สันติภาพ แก้วพรม
จ.ส.อ.พุธรส ทบแป
จ.ส.อ. นพดล อภิญญาภรณ์
จ.ส.อ. ณภัทร ด้วงนิล
ร.ต. ประสิ ทธิ> สี นนเคน
จ.ส.อ.อํานวย โฉมหาญ
จ.ส.อ.ศุภชัย แก้วอุ่นเรื อน
จ.ส.อ.นคร เมืองโคตร
จ.ส.อ. พิชยั สัตนาโค
จ.ส.อ. อรัญชัย ดวงสอนยา
จ.ส.อ. ครองทรัพย์ ป้ อมจัตุรัส
จ.ส.อ.ทรงกริ ช ฤทธิขนั ธ์
จ.ส.อ. เฉลิมชัย แก้วมณี
จ.ส.อ.ทองพูล สี ปิตตา
ร.ต. พัสกร อุ่นตา
จ.ส.อ.จงรักษ์ สิ ทธิพรหม
จ.ส.อ. ประเสริ ฐชัย นามลี
จ.ส.อ. สุรพล งาผักแว่น
จ.ส.ท. ศิริศกั ดิ> จันทร์สว่าง
จ.ส.อ. อุทิศ มะลิลา
จ.ส.อ. ถิรมนัส ธนาดุลชัย
จ.ส.ต. วุฒิชยั เมฆเฉลิม
ส.อ. ประกาศิต นาถมทอง
ส.อ. พิสิษฐ์ สมเภช
ส.อ.อิทธรักษ์ นุอุปละ
ส.ท.นพดล แก้วท่าแค
ส.อ. บุญมา แสนโภชน์
ส.อ. สุรชัย เวรุ นารักษ์
ส.อ. สุวรรณ ขันมาก
ส.อ. อภิวชิ ญ์ ยศตุย้
ส.อ. ศุภเศรษฐ์ อ่อนเกษ
ส.อ. อะคิน บัวริ นทร์

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03220-69
001-100-2004-03922-35
001-100-2004-06126-52
001-100-2004-06461-90
001-100-2004-06490-27
001-100-2004-07848-70
001-100-2004-08047-21
001-100-2004-08444-82
001-100-2004-08743-40
001-100-2004-09751-80
001-100-2004-10131-13
001-100-2004-10687-15
001-100-2004-10731-51
001-100-2004-11178-44
001-100-2004-11302-34
001-100-2004-11812-83
001-100-2004-12031-05
001-100-2004-12603-86
001-100-2004-12829-08
001-100-2005-00826-56
001-100-2007-00294-97
001-100-2004-12724-06
001-100-2009-00032-20
001-100-2008-00389-53
001-100-2012-00171-11
001-100-2012-00171-39
001-100-2012-00172-81
001-100-2012-00173-06
001-100-2012-00173-79
001-100-2012-00175-28
001-100-2012-00175-55
001-100-2012-00175-82
001-100-2012-00176-98

กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22

จํานวนเงิน
4,323.55
10,296.69
3,105.40
2,492.03
6,323.39
3,324.76
6,579.64
2,839.85
6,185.61
10,383.45
5,404.19
10,554.83
3,537.98
1,591.91
4,689.45
4,155.46
3,858.02
7,317.51
9,381.62
4,392.84
1,912.57
8,817.42
4,136.87
771.43
3,013.31
2,648.22
1,647.77
4,430.61
1,136.78
2,449.99
1,157.24
1,315.88
1,615.48

หน้าที# : 3

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ส.อ. อริ สมันต์ ราชิวงศ์
ส.อ.มณี เนตร ภูติยา
ส.อ. อาทิตย์ เงินลาด
ส.อ. สิ ทธิพงษ์ นนทภา
ส.อ. อมรเทพ วิลยั
ส.อ.มนัส สิ งห์ชยั
ส.อ. อนุชิต ษรจันทร์ศรี
ส.อ.บินสยาม ฉันไชย
ส.อ. ชาญชัย มุ่งจอกกลาง
ส.อ. สมใจ ศรี มี
ส.อ. คณิ ต ปลืIมเชืIอ
ส.อ. เฉลิมชัย นิรันดร์ปกรณ์
ส.ท. ประวิทย์ ชาติรัก
ส.ท. สมัคร ฤานาม
ส.อ. สี ทน แย้มยิมI
พ.อ. สุทธิ>เขตต์ ศรี นิลทิน
พ.ท. โสภิต สุขเจริ ญ
พ.ต. พิพฒั น์ ประดุจพงษ์เพชร์
พ.ต. เสกข์สิรภพ อินต๊ะวงศ์
ร.อ. มนตรี คุณโป
ร.อ. สุพล ธิป่าหนาด
ร.อ. คณิ ต โนริ ยา
ร.ท. ธวัชชัย ช้างรบ
ร.ท. นนทวัฒน์ พิศจารย์
ร.ท. สมนึก วงษาไฮ
ร.ท. ธนภัทร ปายแสง
ร.ต. มงคล พลธรรม
ร.ต. ศักดิ>ชยั ชัยรัตนศักดิ>
ร.ต. โกศล สร้อยโพธิ>พนั ธุ์
จ.ส.อ. เฉลิมพล ข่ายทอง
จ.ส.อ. นิทศั น์ สิ งห์คราม
จ.ส.อ. สนัด คิดหา
จ.ส.อ. สําราญ ธิเขียว

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00177-40
001-100-2012-00177-77
001-100-2012-00178-38
001-100-2012-00178-47
001-100-2012-00179-35
001-100-2012-00180-22
001-100-2012-00181-10
001-100-2012-00181-29
001-100-2012-00181-38
001-100-2012-00181-56
001-100-2012-00182-17
001-100-2012-00193-86
001-100-2014-00272-59
001-100-2014-00269-77
001-100-2014-00271-70
001-100-2004-07736-34
001-100-2004-01394-96
001-100-2004-03347-81
001-100-2004-05157-02
001-100-2004-03170-58
001-100-2004-03265-97
001-100-2004-07889-28
001-100-2004-02720-83
001-100-2004-08951-12
001-100-2004-09265-46
001-100-2004-10359-39
001-100-2004-00613-71
001-100-2004-09371-99
001-100-2006-00180-21
001-100-2004-01712-61
001-100-2004-02324-83
001-100-2004-02335-89
001-100-2004-02485-09

กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31

จํานวนเงิน
3,086.92
1,573.42
1,541.93
3,010.55
1,613.19
3,043.87
2,007.39
2,800.94
2,261.58
1,674.55
3,741.51
1,567.37
837.20
762.44
2,020.37
7,073.38
8,551.87
7,119.42
6,677.62
7,159.74
7,817.27
7,943.32
4,707.31
4,990.72
5,416.34
6,624.90
2,547.66
11,260.10
1,356.49
3,661.71
3,620.09
9,837.86
6,734.55

หน้าที# : 4

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุทธิชยั ใจจุมปา
จ.ส.อ. น้อม จันทร์แดง
จ.ส.อ. เสถียร ปั นแก้ว
จ.ส.อ. ธนณัฎฐ์ สุขสวัสดิ>
จ.ส.อ. ณพดล มะโน
จ.ส.อ. อัคเรศ ทะโยโส
จ.ส.อ. พงษ์กฤษณ์ รวมสุข
จ.ส.อ. ปั ญญา อินทรเทพ
จ.ส.อ. ทวีพงษ์ สุใจ
จ.ส.อ. ชริ นทร์ อิ#นแก้ว
จ.ส.อ. ชัยวุฒิ วงศ์ชยั
จ.ส.ต. พานิช หอมนาน
จ.ส.ต. วรากร แก้วจุนนั ท์
จ.ส.ต. วิโรจน์ สุนทรชัยนุกลุ
จ.ส.ต. วันใหม่ วิมุตดํารงชัย
จ.ส.ต. วัชชะ ขัติยศ
จ.ส.ต. ทวีศกั ดิ> นํIาสา
จ.ส.ต. สุรนิตย์ บรรจง
ส.อ.ธารา เรื องจินดา
ส.อ. ธานินทร์ บุริโท
ส.ท. เสน่ห์ ทิศลูน
ส.อ. เกียรติศกั ดิ> เหยิบไธสง
ส.อ. สุบรรณ หุมอาจ
ส.อ. วัชระ กาญจนคงคา
ส.อ. กฤษฎา ปั ญญามูล
ส.อ. วิริทธิ>พล เปลี#ยนเสน
ส.อ. ลิขิต สุยะต๊ะ
ส.อ. วรวุฒิ วงศ์เมือง
ส.ต. นิยม เมืองก้อน
พ.อ.(พิเศษ)ชิต แดงปรก
พ.อ.(พิเศษ) จิรวัฒน์ มากทรัพย์
พ.อ. ไชยา กลิ#นพยอม
พ.อ. ประดิษฐ์ ช่างสาน

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02722-05
001-100-2004-03040-27
001-100-2004-05120-24
001-100-2004-05300-20
001-100-2004-08182-74
001-100-2004-09616-55
001-100-2004-09687-19
001-100-2004-09836-02
001-100-2004-11790-84
001-100-2004-11851-46
001-100-2004-12550-47
001-100-2004-00074-98
001-100-2004-05109-65
001-100-2004-08082-40
001-100-2004-09019-72
001-100-2004-13202-26
001-100-2009-00117-60
001-100-2009-00321-70
001-100-2008-00310-75
001-100-2012-00495-45
001-100-2012-00525-30
001-100-2012-00662-05
001-100-2013-00001-47
001-100-2013-00001-83
001-100-2013-00179-61
001-100-2013-00253-31
001-100-2013-00365-86
001-100-2013-00674-61
001-100-2014-00111-97
001-100-2004-00223-72
001-100-2004-01393-35
001-100-2004-07033-07
001-100-2004-03423-73

กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.

จํานวนเงิน
6,552.51
4,645.90
7,294.70
3,336.58
1,326.34
3,056.40
2,019.72
3,773.18
1,458.54
7,336.25
4,255.83
3,210.09
2,510.12
2,173.22
15,384.98
2,160.43
1,086.11
1,227.05
1,163.48
880.86
339.59
1,416.40
1,699.22
1,649.13
232.74
2,130.91
2,114.05
1,290.26
497.32
23,292.46
8,867.60
9,827.18
24,108.23

หน้าที# : 5

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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
พ.อ. เชษฐา พุม่ พันธุ์วงศ์
พ.ท. พัฒนะ ประยูรเทพ
พ.อ. ยุทธนา สมนึก
พ.อ. สุรพงษ์ สิ ริสิทธินนั ท์
พ.อ. พุทธพร เพ็ชรชนะ
พ.อ. เทอดพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
พ.อ. สุพจน์ สามทองกํ#า
พ.อ.หญิง สุปราณี บุญสม
พ.ท.พัฒนศักดิ> กลินทรคามินทร์
พ.ท. ชาตรี ไวยนนท์
พ.ท. วิชาญ เอกอุ
พ.ท. มานพ กสิ บุตร
พ.ท. จิตติ จันทรรัตน์
พ.ท.อนันต์ จันทร์เพ็ญ
พ.ท.ชัยรัตน์ ศรี ภิรมย์
พ.ท. ปราโมทย์ รู ้สมกาย
พ.ท. ฤทธิ>ธี วสุรัตน์
พ.ท.หญิง ดวงมณี กสิ บุตร
พ.ท.หญิง ปิ ยะจิตร ก๋ งแก้ว
พ.ท.หญิง กัญนิภา คงตาล
พ.ท.หญิง มณฑาทิพย์ หาชอบ
พ.ท.หญิง สุนิสา สุขสมบูรณ์
พ.ต. พรเทพ เทพโพธิ>พนั ธ์
พ.ต. พิสูตร วรรณโก
พ.ต. อิสระ ชาญวิทยากุล
พ.ต. โกสิ นทร์ ทองศรี
พ.ต. บรรจง อุรา
พ.ต. รักพงษ์ ตาใจ
ร.อ. อุทิศ ปะนันโต
ร.อ. อนุพงษ์ ฝี ปากเพราะ
ร.อ. ดุสิต เพ็ชรน้อย
ร.อ. พิเชฐ บุตรตาสี
ร.อ. พรสุวรรณ สมประสงค์

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03900-97
001-100-2004-04416-10
001-100-2004-04421-87
001-100-2004-09320-79
001-100-2004-10167-03
001-100-2004-10167-58
001-100-2004-10444-32
001-100-2004-11170-93
001-100-2004-00248-39
001-100-2004-00536-55
001-100-2004-03389-72
001-100-2004-07372-43
001-100-2004-08880-24
001-100-2004-10506-46
001-100-2004-11281-96
001-100-2005-00756-10
001-100-2006-00203-90
001-100-2004-03799-88
001-100-2004-03981-41
001-100-2004-06871-42
001-100-2004-13230-83
001-100-2007-00178-36
001-100-2004-08155-14
001-100-2004-08390-00
001-100-2006-00143-17
001-100-2009-00025-31
001-100-2009-00031-23
001-100-2009-00423-62
001-100-2004-02892-05
001-100-2004-03906-26
001-100-2004-05014-53
001-100-2004-06342-83
001-100-2004-07530-01

กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.

จํานวนเงิน
11,532.56
12,485.74
9,764.94
3,536.58
11,171.21
8,854.33
9,724.28
13,865.71
8,695.67
23,181.54
10,391.73
20,863.81
7,960.15
6,944.70
6,836.96
2,275.91
3,338.40
2,003.35
3,350.98
3,252.38
3,583.19
2,441.25
1,899.91
5,911.64
1,023.40
4,338.68
3,491.69
5,075.07
11,959.01
2,178.71
14,140.55
5,579.61
2,245.13

หน้าที# : 6

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ร.อ. วุฒิชยั พรมสิ ทธิ>
ร.อ. วิระ แสงทอง
ร.อ.ปรัชญา คล้ายศิริ
ร.อ. สุรยุทธ์ แตงอ่อน
ร.ท. วัยวุฒิ เพ็ชรแสง
ร.ท. ธีธชั จันมุณี
ร.ท. สุรพล เป็ งสถาน
ร.ท.สุทธิศกั ดิ> รอดฮิน
ร.ท. จิรพัชร พิลาทอง
ร.ท.สมชาย สุนทรวารี
ร.ท. มณเฑียร กลัดนาค
ร.ท. เฉลิม ช่างเกวียน
ร.ท.ไพโรจน์ ประภาศิริ
ร.ต. ไชยยันต์ วัชรวีรกุล
ร.ต. กิตติพงศ์ วัฒนะบุญญานนท์
ร.ต. ทองคํา ศรี สวัสดิ>
ร.ต. นพพร ทัพรวย
ร.ต. สมหมาย กลิ#นชาติ
ร.ต. สรยุทธ แย้มบาล
ร.ต. ประสิ ทธิ> เหลาโชติ
ร.ต.สมชาย พฤกษาหอมหวล
ร.ท. ณัฐวุฒิ ราศรี
ร.ต. ชลภูมิ สะโรบล ณ อยุธยา
ร.ต. กฤษฎา กูว้ ฒั นะ
ร.ต. สุรสิ ทธิ> ศักดิ>ตานนท์
ร.ต. สุรชาติ คงประจักษ์
ร.ต. เอกทัต สุขสงญาติ
ร.ต. อดุลย์ ประตังทะสา
ร.ต. สมพร แสนศรี (อ.)
ร.ต. สุเทพ แก้วเกตุ
ร.ต.หญิง กรศิมา ชยันตร์สุภาพ
จ.ส.อ.วรพล คนยงค์
จ.ส.อ. ชัยฤกษ์ วรรณสิ ทธิ>

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11170-66
001-100-2004-12572-49
001-100-2006-00165-55
001-100-2010-00006-54
001-100-2004-00977-92
001-100-2004-03139-73
001-100-2004-04808-68
001-100-2004-06870-72
001-100-2004-07327-70
001-100-2004-08429-43
001-100-2004-11170-39
001-100-2004-12385-18
001-100-2006-00166-34
001-100-2004-00104-56
001-100-2004-01976-03
001-100-2004-02393-52
001-100-2004-04136-53
001-100-2004-05530-58
001-100-2004-06992-08
001-100-2004-07051-83
001-100-2004-07244-98
001-100-2004-07688-54
001-100-2004-07690-93
001-100-2004-07715-20
001-100-2004-08091-06
001-100-2004-08374-37
001-100-2004-10245-80
001-100-2004-11282-02
001-100-2004-12698-00
001-100-2004-13015-31
001-100-2017-00212-52
001-100-2004-00247-41
001-100-2004-00247-50

กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.

จํานวนเงิน
3,402.55
6,631.49
2,326.94
4,205.71
11,156.67
6,666.99
2,147.25
6,012.55
4,747.91
4,050.66
1,808.59
5,593.35
1,246.75
14,499.02
13,961.14
10,028.32
14,015.88
19,869.78
4,958.84
2,224.72
11,213.03
5,639.92
3,425.43
7,368.13
13,740.85
2,807.78
2,661.59
5,562.44
14,904.77
7,248.48
117.12
7,619.43
966.34

หน้าที# : 7

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. ชาลี พุกยม
จ.ส.อ. ธีรศักดิ> แป้ นพยัคฆ์
จ.ส.อ. กําทร ผาสด
จ.ส.อ. โสรัจ มากผาสุข
จ.ส.อ. เฉลิมสรรค์ ศรี วรรณ์
จ.ส.อ. สวัสดิ> คํากาหลง
จ.ส.อ. มานะ ม่วงอยู่
จ.ส.อ. มนตรี ฉิ นสุมากุล
จ.ส.อ. บริ รักษ์ คีรีวงค์(อ.)
จ.ส.อ. สุพจน์ เสมอใจ
จ.ส.อ. สุมาศ ร้ายปล้อง
จ.ส.อ. ทศพล เกาสังข์
จ.ส.อ.ณัฐทพนธ์ บรรดาศักดิ>(อ.)
จ.ส.อ. ปิ ยะ ชูรอด
จ.ส.อ. ชาญศักดิ> พฤกษเสม
จ.ส.อ. ไพเราะ ประมัย
จ.ส.อ. พิบูลพงศ์ ศรี ยารักษ์
จ.ส.อ. พิษณุ พรมปราบ
จ.ส.อ. พีรพงษ์ ยอดเพ็ชรไทย(อ.)
จ.ส.อ. สมชาย ธนูรัตน์
จ.ส.อ. ประกอบ สวัสดี
จ.ส.อ. วิทยา ศรี วเิ ชียร
จ.ส.อ. วิน แก้วลี
จ.ส.อ. วิรุต สุดใจนิยม
จ.ส.อ. เอกรัตน์ คงศรี
จ.ส.อ. สุทศั เนตรกระจ่าง
จ.ส.อ. วัฒนา สิ ทธิอกั ษร
จ.ส.อ.วินยั ภูศรี
จ.ส.อ. อนุพฒั น์ แป้ นพยัคฆ์
จ.ส.อ. ณัฏฐโชติ สามชัย
จ.ส.อ. ชูเกียรติ ลาภผลพูนทวี
จ.ส.อ. สุพจน์ บัวผาย
จ.ส.อ. นิรัญ แสงสุวรรณ(อ.)

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00247-69
001-100-2004-00357-01
001-100-2004-00558-48
001-100-2004-00728-27
001-100-2004-01610-97
001-100-2004-01710-03
001-100-2004-02066-73
001-100-2004-02956-04
001-100-2004-03055-67
001-100-2004-03792-89
001-100-2004-03879-05
001-100-2004-04601-92
001-100-2004-04817-60
001-100-2004-05067-59
001-100-2004-06575-76
001-100-2004-06729-19
001-100-2004-07266-54
001-100-2004-07280-32
001-100-2004-07414-59
001-100-2004-07566-82
001-100-2004-07593-51
001-100-2004-07661-11
001-100-2004-07754-74
001-100-2004-07901-63
001-100-2004-08407-14
001-100-2004-09117-93
001-100-2004-09138-61
001-100-2004-09138-89
001-100-2004-09194-03
001-100-2004-09215-23
001-100-2004-09395-31
001-100-2004-09547-16
001-100-2004-09743-67

กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.

จํานวนเงิน
5,764.32
1,439.46
3,338.62
4,323.37
5,900.18
5,988.67
6,113.83
1,508.99
2,876.75
6,538.09
9,463.94
4,333.46
5,042.29
3,457.82
2,601.16
4,258.42
1,909.85
1,927.43
6,224.92
8,406.87
2,533.62
5,882.32
4,536.37
602.53
1,784.39
5,971.65
4,441.84
1,553.91
5,276.88
2,861.15
1,649.48
1,116.70
2,002.93

หน้าที# : 8

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. ธรรมรัตน์ พึ#งพรหม
จ.ส.อ. ถาวร พุม่ ถาวร
จ.ส.อ. ภัทรพล ชัยชาติ
จ.ส.อ. สุริยา สรรพช่าง
จ.ส.อ. อดิศร เวชอาภรณ์
จ.ส.อ.สหชาติ เรื องพลับพลา
จ.ส.อ. บรรเจิด ศรี สงั ข์งาม
จ.ส.อ.ภูวดล วิเวกวรรณ์
จ.ส.อ.ประวิทย์ เริ# มภักดิ>
จ.ส.อ. นพพร สมพงษ์ภณั ฑ์
จ.ส.อ.อภิชาติ บัวอุไร
จ.ส.อ. มาโนช บุญเสรี
จ.ส.อ. ธวัชชัย ชูราศรี
จ.ส.อ. พิเชษฐ ใช้บางยาง
จ.ส.อ. ภูมิพทั ธ์ คําประพันธ์
จ.ส.อ. บรรดิษฐ์ ดวงแก้ว
จ.ส.อ.หญิง กานต์ชุดา ธูปทอง
จ.ส.อ.หญิง วัลยา อ่วมใจหนัก
จ.ส.อ.หญิง ภัทิรา มณี โชติ
จ.ส.ท สิ ทธิศกั ดิ> พาจันทึก
จ.ส.ท. ชุมพล เก้าลิIม
จ.ส.ท.หญิง ธิดาวรรณ จุติ
จ.ส.ท.หญิง ทิวาพร ขุนณรงค์
จ.ส.ท. ใหม่ ชดเจริ ญ
จ.ส.ท.หญิง จันธร คงศรี
ส.อ. ปฏิภาณ ทองยินดี
ส.อ.สุนทรจิตร งิIวทอง
ส.อ. อรรถรัตน์ สิ ริมงคลไพบูลย์
ส.อ. พรชัย ชูชาติ
ส.อ. นฤสิ ทธิ> เปลี#ยนละออ
ส.อ. พิเชษฐ์ ผุงเพิ#มตระกูล
ส.อ. ฉัตรชัย ตรี ชยั
ส.ท. พิทยา เจริ ญชัย

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10007-48
001-100-2004-10779-62
001-100-2004-11170-57
001-100-2004-11189-13
001-100-2004-11260-91
001-100-2004-11412-30
001-100-2004-11600-04
001-100-2004-11707-28
001-100-2004-11918-28
001-100-2004-12572-85
001-100-2004-12584-79
001-100-2004-12600-58
001-100-2006-00229-63
001-100-2006-00489-07
001-100-2007-00178-18
001-100-2010-00053-12
001-100-2004-04789-24
001-100-2004-06871-60
001-100-2004-08406-80
001-100-2007-00179-06
001-100-2008-00063-52
001-100-2006-00402-24
001-100-2007-00121-41
001-100-2005-00743-65
001-100-2004-07963-52
001-100-2008-00327-55
001-100-2012-00371-97
001-100-2012-00372-03
001-100-2012-00564-75
001-100-2013-00190-57
001-100-2013-00340-65
001-100-2014-00351-97
001-100-2014-00606-98

กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.
กส.ทบ.

จํานวนเงิน
6,041.61
4,383.85
2,351.83
7,125.73
12,721.94
4,920.60
3,230.71
4,761.17
9,904.45
6,954.47
3,665.15
1,190.49
2,610.16
2,245.06
1,050.49
1,640.42
3,513.00
1,325.95
8,030.44
1,793.73
1,344.80
3,244.59
2,231.39
2,913.08
3,451.15
1,164.48
2,516.02
1,385.70
589.56
2,381.05
1,141.85
465.71
1,091.93

หน้าที# : 9

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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.ท.หญิง มาลินี สงวนศักดิ>
ส.ท.หญิง สุวภี งิIวทอง
พ.อ. สาโรช บุญญาพิชิตเดโช
พ.อ. เกียรติศกั ดิ> ทรัพย์เมฆ
พ.ท.ศุภลักษณ์ เนื#องชมภู
พ.ท. วิษณุ ปทะวานิช
พ.ท. สถาพร ฤกษ์งาม
พ.ท. วัลลภ ภู่วลิ ยั
พ.ท. กฤษฎา บุณยะเสน
พ.ท. ปราโมทย์ สามคุม้ พิมพ์
พ.ท. ชลิต มูยมี ดั
พ.ต.ปรี ชา สุขปลัง#
พ.ต. ฤทธิ>หิรัญ รัตโนภาส
พ.ต. ชาญเกษม นิ#มมณี
พ.ต. เทวินทร์ แวดาโอะ
พ.ต. ปรเมษฐ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ร.อ. ทมะ อธิบดี
ร.อ. ประเวช ชะงาย
ร.อ. สมัย งามศิริ
พ.ต. วุฒิพงษ์ รักษาศรี
ร.อ. อํานวย แก้วแดง
ร.อ. ภูวนาถ ศรี เจริ ญ
ร.อ. พูนสิ น เชืIอตาแสง
ร.อ. ภัทร โจวเจริ ญตระกูล
ร.อ. ซารอฟี หะซา
ร.อ. ชาลี อาศิรัมย์
ร.ท. สุริยะเดช ประจงใส
ร.ท. อนุพงษ์ เกศราแก้ว
ร.ท. เสน่ห์ มะลิซอ้ น
ร.ท. รณรงค์ เพชรสุทธาวาส
ร.ท. วัชร์ชยั นันท์ แผ่นชัยภูมิ
ร.ท. อุเทน หมื#นหารวงศ์
ร.ท. ทวี ดวงติ]บ

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00433-46
001-100-2016-00108-86
001-100-2004-06601-18
001-100-2004-09593-04
001-100-2004-03346-66
001-100-2004-04903-51
001-100-2004-05703-65
001-100-2004-05863-02
001-100-2004-06446-24
001-100-2004-11837-95
001-100-2006-00091-75
001-100-2004-05094-91
001-100-2004-07460-10
001-100-2004-09458-60
001-100-2004-12317-00
001-100-2009-00091-81
001-100-2004-00278-45
001-100-2004-06027-61
001-100-2004-07297-67
001-100-2004-08722-18
001-100-2004-10172-25
001-100-2004-10559-33
001-100-2004-11297-24
001-100-2007-00259-87
001-100-2012-00153-08
001-100-2013-00181-28
001-100-2004-01997-80
001-100-2004-03648-16
001-100-2004-04898-69
001-100-2004-06136-88
001-100-2004-07613-92
001-100-2004-09639-90
001-100-2004-10642-87

กส.ทบ.
กส.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.

จํานวนเงิน
1,140.67
437.09
4,383.30
3,447.57
17,025.28
14,414.39
8,817.64
13,377.69
22,518.53
3,622.40
4,713.46
3,598.27
13,043.85
10,874.41
9,121.65
3,276.37
5,175.65
9,135.69
7,051.94
9,266.27
11,959.44
2,810.56
10,406.59
2,045.59
1,153.26
1,450.43
4,561.76
3,795.85
10,543.18
2,061.78
5,297.47
4,327.74
9,970.93

หน้าที# : 10

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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
ร.ท. วรวัฒน์ มิ#งไชย
ร.ต. วิรัตน์ มงคล
ร.ต.อรรถพร พงศะบุตร
ร.ต. ปิ ยพันธุ์ ใบครุ ฑ
ร.ต.บุญสม ปานกลัม#
ร.ต. พยุงศักดิ> นนทะพันธ์
จ.ส.อ. พิพฒั น์ทนัน ติ]บเต็ม(อ.)
จ.ส.อ. อยุธยา ไวยวาจี
จ.ส.อ. เฉลียว สุขปลอด
จ.ส.อ. น้อย ส้วนโนลี
จ.ส.อ. ปั ญญา สังข์ช่วย(อ.)
จ.ส.อ. วิจิตร มีสตั ย์
จ.ส.อ. กนก ศรี บณ
ั ดิษฐ
จ.ส.อ. ไพวัลย์ วงษ์อ่อน
จ.ส.อ. พะโยง มะโนดี
จ.ส.อ. ภูริภทั ร เสื อเมือง
จ.ส.อ. มานะ ลาลําโกน
จ.ส.อ. เสถียร ทองสิ งหา
จ.ส.อ. วิชิต แสงคุณ
จ.ส.อ. อนุชยั ปิ# นภู่
จ.ส.อ. สุนทร เสื อกลับ
จ.ส.อ. เอกนริ นทร์ ดีสาย
จ.ส.อ. นริ ศ มุ่งกุศล
จ.ส.อ. บํารุ งพงษ์ เหมฤดี
จ.ส.อ. อดิชาติ แก้วสกุลเงิน
จ.ส.อ. เทอดศักดิ> สวัสดี
จ.ส.อ. พัทธกร พันสาย
จ.ส.อ. พีระสวัสดิ> ธงศรี
จ.ส.อ. อภิชาติ สมศิริ
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ เพชรมุข
จ.ส.อ. เด่นชัย ประทุมแฝง
จ.ส.อ. นพสิ ทธิ> หิ รัณย์กลุ ธารี
จ.ส.อ. สมหวัง เงินพงศ์เพ็ชร

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12521-56
001-100-2004-02049-30
001-100-2004-04979-47
001-100-2004-08641-85
001-100-2004-08809-52
001-100-2004-09730-67
001-100-2004-00267-49
001-100-2004-00279-42
001-100-2004-00323-51
001-100-2004-00501-17
001-100-2004-01002-90
001-100-2004-01602-65
001-100-2004-03683-80
001-100-2004-04226-33
001-100-2004-04779-43
001-100-2004-04900-50
001-100-2004-04991-12
001-100-2004-05342-93
001-100-2004-05709-58
001-100-2004-06392-33
001-100-2004-07654-95
001-100-2004-08080-19
001-100-2004-08145-06
001-100-2004-08335-74
001-100-2004-08733-50
001-100-2004-08772-22
001-100-2004-09947-32
001-100-2004-10304-48
001-100-2004-11434-50
001-100-2004-11517-05
001-100-2004-11789-60
001-100-2004-11816-63
001-100-2004-11957-81

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

จํานวนเงิน
4,168.81
3,454.50
3,603.32
10,998.24
2,395.77
5,595.62
3,565.80
5,436.97
13,863.71
8,742.58
4,662.36
3,622.11
4,263.63
8,360.06
6,022.28
10,292.30
3,302.56
7,189.89
4,636.76
1,251.94
4,144.90
3,351.57
3,520.45
4,459.06
2,793.94
7,263.56
4,156.31
2,757.03
1,085.01
4,593.11
12,063.79
13,936.25
4,409.12

หน้าที# : 11

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.บุญส่ง บุญช่วยชู
จ.ส.อ. อภิเศก ศรี หาจันทร์
จ.ส.ท. เกศฎา จ๊ะราจา
จ.ส.ท. ภูพิงค์ ดอนไพรเมือง
จ.ส.ท. ชโยดม หล่าแสนเมือง
จ.ส.ต. ธีระยุทธ เกษกุล
จ.ส.ต. สายยัน สี จนั ทร์ผอ่ ง
จ.ส.ต. ชาติชาย เขตตลาด
จ.ส.ต. สุเพียร หะยี
ส.อ. อํานาจ ไชยประคอง
ส.อ. ยุทธศักดิ> เพียรเจริ ญ
ส.อ. ธีระ มหิ นทราภรณ์
ส.อ. กรกานต์ หนูทอง
ส.อ. ณัฐพล เสมอภพ
ส.อ. พิชิตชัย ไผ่ป้อง
ส.อ. อนุพงศ์ งอกนาเสี ยว
ส.อ. ยุทธนา จัน# นิลลา
ส.อ. สรศักดิ> สนัน# ทุ่ง
ส.อ. ดาวูด เจะและ
ส.อ. มณชัย คําแสน
ส.อ. ยุวนันต์ ธงเพ่ง
ส.อ. อัสมิง ลาเตะ
ส.อ. ประยงค์ หล่าแสนเมือง
ส.อ. ณัฐพล พรมวงค์
ส.อ. ธนา ไชยช่อฟ้ า
ส.อ. พุฒิพงษ์ แหววรอด
ส.อ. วุฒิชยั เทียนแย้ม
พ.อ. กฤษติจกั ร ชะนะเกตุ
พ.อ. บุญมี บํารุ งทรัพย์
จ.ส.อ. ชุติพนธ์ อรัญทิมา
ร.ท. ประสงค์ ภายสูงเนิน
จ.ส.อ. สนธยา ลอยสนัน# (อ.)
จ.ส.อ. ประวิทย์ คําเห็น

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12070-95
001-100-2004-12458-73
001-100-2004-00279-79
001-100-2006-00010-12
001-100-2006-00155-74
001-100-2004-07047-13
001-100-2007-00259-69
001-100-2008-00161-82
001-100-2008-00403-01
001-100-2004-11609-98
001-100-2004-13132-80
001-100-2005-00792-63
001-100-2006-00009-43
001-100-2006-00341-26
001-100-2006-00470-78
001-100-2006-00471-39
001-100-2006-00471-75
001-100-2007-00051-23
001-100-2007-00305-90
001-100-2008-00303-95
001-100-2008-00304-38
001-100-2008-00304-56
001-100-2008-00304-92
001-100-2009-00081-28
001-100-2010-00342-26
001-100-2010-00429-24
001-100-2014-00382-37
001-100-2004-10469-08
001-100-2005-00167-87
001-100-2006-00206-37
001-100-2004-01508-60
001-100-2004-01212-57
001-100-2004-02092-72

ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.3 พัน.302
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2

จํานวนเงิน
12,870.68
6,511.96
4,364.49
1,438.66
8,932.11
1,569.06
1,813.75
2,702.62
2,160.79
6,102.34
4,557.72
1,261.42
7,566.61
2,013.64
2,619.64
3,177.38
2,028.55
3,696.65
1,794.74
1,166.74
1,806.08
2,321.53
3,574.15
2,629.95
747.57
1,148.08
2,184.32
85,928.10
119,341.51
12,876.06
10,263.12
7,112.42
3,816.53

หน้าที# : 12

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. วีรศักดิ> มณี สาย
จ.ส.อ. เลิศ ทองยวง
จ.ส.อ. วาสพิภพ โพธิ>หล้า
จ.ส.อ. ชาญชัย คล้ากลาง
จ.ส.อ. อําพล พิมพ์เวิน
จ.ส.อ. ปั ญญา ลับภู
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ> หอมจันทร์
จ.ส.อ. กุศล ดวงโภคา
จ.ส.อ. สุระกิจ สะดีวงศ์
จ.ส.อ. ธรรมสิ น ประทุมวัน
จ.ส.อ. สมพร ไชยสิ งห์
จ.ส.อ. คัชชพล นามเชียงใต้(อ.)
จ.ส.อ. นรสิ งห์ อินทรกําแหง
จ.ส.อ. อิทธิฤทธิ> สี ลาพัฒน์
จ.ส.อ. เฉลิมชาติ กุติการ
จ.ส.ท. อํานาจ ขามจะโปะ
จ.ส.ท.ศักดิ>สิทธิ> ศิริเลิศ
จ.ส.ท. ศิวาวุฒิ บุญเหมาะ
จ.ส.ท. ชินวัตร ศรี พลู
จ.ส.อ.สุชา ผิวขาว
จ.ส.ต. ปั ญญา กะฐินใหม่
จ.ส.อ. วัชรศักดิ> บัวชู
พ.อ.(พิเศษ) กฤษณะ ภู่ทอง
พ.อ.(พิเศษ) อํานาจ ศรี มาก
พ.อ. สรศักดิ> เทอดนิธิ
พ.อ. มนตรี พูลทวี
พ.ท. ดํารงค์ฤทธิ> วงศ์โสภา
พ.ท. ประวัติ เรขะรุ จิ
พ.ท. รัฐกิจ แก้วอัด
พ.ท. สําราญ รื# นอุรา
พ.ท. นพดล สว่างไสว
พ.ท. ทวีป อู่นาท
พ.ท. มีชยั สิ งหเดช

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02190-57
001-100-2004-02592-31
001-100-2004-03608-38
001-100-2004-03974-98
001-100-2004-04119-47
001-100-2004-04733-09
001-100-2004-05149-70
001-100-2004-06266-64
001-100-2004-06522-52
001-100-2004-08679-60
001-100-2004-11259-95
001-100-2004-13003-65
001-100-2005-00229-55
001-100-2006-00352-04
001-100-2007-00190-29
001-100-2006-00351-25
001-100-2008-00088-64
001-100-2009-00238-17
001-100-2010-00226-01
001-100-2004-10034-80
001-100-2007-00170-21
001-100-2004-04357-07
001-100-2004-00589-88
001-100-2004-10239-89
001-100-2004-00590-66
001-100-2004-03450-24
001-100-2004-06482-13
001-100-2004-06279-46
001-100-2004-06663-52
001-100-2004-07492-20
001-100-2004-08179-83
001-100-2004-09106-42
001-100-2004-10211-49

ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ช.พัน.6 ร้อย 2
ทภ.4
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3

จํานวนเงิน
3,949.98
10,195.94
10,679.12
663.97
16,009.06
29,147.71
3,002.02
6,678.52
3,415.66
2,476.09
7,326.47
3,777.89
5,849.61
5,962.43
1,355.04
2,294.90
1,882.93
2,519.42
1,392.16
3,253.59
3,905.41
135,995.45
11,418.12
11,092.42
18,314.32
13,769.38
1,937.07
11,699.29
4,680.85
12,757.78
10,453.06
8,866.39
4,409.58

หน้าที# : 13

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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
พ.ท. ประเสริ ฐ จันทร์ศรี ทอง
พ.ต. มงคล ปั ญญาเหมือง
พ.ต. ศักดิ>ชยั ดวงอําไพ
พ.ต. ฑีรพร ถิ#นรัตน์
พ.ต. สมนึก นิ#มทอง
พ.ต.หญิง นวลนารถ บุญอินทร์
พ.ต.หญิง กรรณิ กา หลักหาญ
ร.อ. ณเรศ เพ็ชรประยูร
ร.อ. พงษ์ศกั ดิ> บับภาวัน
ร.อ. สมเกียรติ วิชาพร
ร.ท. สรพิสิษฐ์ เชี#ยววิจิตร
ร.ท. บุญเลิศ พุม่ ทอง
ร.ท. ศาศวัต จันทร์อ#าํ
ร.ท. วินดั ปาระปิ น
ร.ต. บุญชนะ รัศมีจนั ทร์
ร.ต. วีระ ไต๋ เจริ ญ
ร.ต. อุดร จันตะเรื อง
ร.ท. มรกต บุญหล่อ
ร.ต. สมคิด ไชยทาน
ร.ต. ชาญชัย เจริ ญสุข
ร.ต. ฉัตรชัย ลีลา
ร.ต. ประจบ จอนเอม
จ.ส.อ. พงค์พนั ธ์ เพชรล้อมทอง
จ.ส.อ. ศักดิ>ชยั ประสงค์
จ.ส.อ. ธีรบุตร สิ งหบูลย์
จ.ส.อ. ศุภชัย กาสา
จ.ส.อ. จรู ญ แก้วกําแพง
จ.ส.อ. ปราโมทย์ โชติณภาลัย(อ.)
จ.ส.อ. สมนึก จุย้ เรื อง
จ.ส.อ. รัฐศาสตร์ เดชแพ
จ.ส.อ. สุทศั น์ ชัยจันทา
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ โพธิพลู
จ.ส.อ. ดํารงค์ พึ#งเพ็ง

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00305-57
001-100-2004-02129-20
001-100-2004-03514-05
001-100-2004-04393-87
001-100-2004-07915-51
001-100-2004-02719-87
001-100-2004-05391-00
001-100-2004-00157-16
001-100-2004-07735-82
001-100-2004-07484-34
001-100-2004-08134-46
001-100-2004-08358-64
001-100-2004-09044-92
001-100-2004-11317-10
001-100-2004-01362-68
001-100-2004-02306-25
001-100-2004-02317-85
001-100-2004-05220-76
001-100-2004-05246-94
001-100-2004-06707-08
001-100-2004-09165-03
001-100-2004-09507-74
001-100-2004-00721-55
001-100-2004-00968-81
001-100-2004-02536-17
001-100-2004-03087-22
001-100-2004-03260-01
001-100-2004-03685-66
001-100-2004-03907-87
001-100-2004-04273-00
001-100-2004-04780-12
001-100-2004-04833-33
001-100-2004-04833-42

บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3

จํานวนเงิน
9,785.51
13,157.88
12,153.43
5,078.93
6,471.44
2,216.72
2,975.16
12,199.15
4,761.75
6,434.95
3,094.45
3,726.92
2,464.37
4,794.59
9,949.16
3,041.20
7,398.84
12,720.84
10,312.49
1,434.53
5,983.60
10,647.74
4,191.78
2,363.32
3,269.37
12,775.14
6,941.34
1,702.74
5,353.62
3,194.43
1,161.43
4,984.96
1,784.00

หน้าที# : 14

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. สิ ทธิพนั ธ์ คําสุวรรณ์
จ.ส.อ. พิชยั พันธุ์สุมา(อ.)
จ.ส.อ. กล้าณรงค์ ฉัตรมี
จ.ส.อ. ปิ ยพันธ์ ปลัง# ตระกูล
จ.ส.อ. คนึง สุภาวะ
จ.ส.อ. สมชาย นาคเที#ยง
จ.ส.อ. รวิกร กลิ#นทอง
จ.ส.อ. มนัส แก้วทิม
จ.ส.อ. ชัยนันท์ จันทร์บรรจง
จ.ส.อ. พิพฒั น์ กุลศรี
จ.ส.อ. เหมันต์ ศรี ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ โตสงคราม
จ.ส.อ. วุฒิกลู คําอ่อนดี
จ.ส.อ. โยธิน สักเพ็ง
จ.ส.อ. สุวฒั น์ บุญเจริ ญ
จ.ส.อ. วศิน วรปั สสุ
จ.ส.อ. ธานินทร์ ศรี ทอง
จ.ส.อ. เสนาะ เมฆอํ#า
จ.ส.อ. บุญเริ# ม เกิดชัง
จ.ส.อ. ยุทธนา เกษสาคร
จ.ส.อ. น้อม บุญพยอม
จ.ส.อ. ชาติชาย เนาวรัตน์
จ.ส.อ. นพรัตน์ วงค์บุรี
จ.ส.อ. สิ ริกร ศิลปศร
จ.ส.อ. พิเชษฐ ละลอกแก้ว
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ดวนมีสุข
จ.ส.อ. เสน่ห์ คุม้ เกตุ
จ.ส.อ. สมพงษ์ มาเกตุ
จ.ส.อ. อารยะ กําเนิดนก
จ.ส.อ. รณชัย จันทร์พฒ
ุ
จ.ส.อ. วิทวัส เขื#อนเมือง
จ.ส.ท. เชษฐา กมลเวชช์
จ.ส.ท. อํานาจ แสงเทียนประไพ

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04841-65
001-100-2004-05162-42
001-100-2004-05295-38
001-100-2004-05505-01
001-100-2004-05687-86
001-100-2004-06025-85
001-100-2004-06060-04
001-100-2004-06352-64
001-100-2004-06367-31
001-100-2004-06441-47
001-100-2004-06519-52
001-100-2004-06535-61
001-100-2004-06786-58
001-100-2004-08049-89
001-100-2004-08164-98
001-100-2004-08226-20
001-100-2004-08260-60
001-100-2004-08514-19
001-100-2004-08571-21
001-100-2004-08881-58
001-100-2004-09079-67
001-100-2004-09774-61
001-100-2004-10901-49
001-100-2004-10915-46
001-100-2004-11345-86
001-100-2004-11504-96
001-100-2004-11938-17
001-100-2004-11949-04
001-100-2004-12379-53
001-100-2007-00287-26
001-100-2007-00373-53
001-100-2004-03293-36
001-100-2004-03988-31

บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3

จํานวนเงิน
3,283.02
6,105.68
6,264.37
1,040.79
3,252.26
3,382.59
1,641.48
3,804.14
3,689.20
6,140.51
2,175.17
11,499.14
2,367.65
2,175.97
29,963.60
9,287.81
2,069.40
8,084.47
14,050.57
4,178.52
4,629.03
2,512.25
1,042.27
2,031.20
724.93
6,617.75
3,482.03
1,118.92
13,208.30
2,405.96
1,814.68
979.59
5,536.89

หน้าที# : 15

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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.ท. ปิ ยมิตร สุขประเสริ ฐ
จ.ส.ท. จักรภูมิ พรมส้มซ่า
จ.ส.ท. พีระพงษ์ อุ่นเรื อน
จ.ส.ท. ไพโรจน์ โพธิ>แจ่ม
จ.ส.ท. ชุติเดช ทรงรุ่ งเรื อง
จ.ส.ท. พูนทรัพย์ ช่วงโชติ
จ.ส.ท. กฤษดา พรมส้มซ่า
จ.ส.ท. สุรสิ ทธิ> ดํามินเศก
จ.ส.ท. ชูเกียรติ> แก้วมี
จ.ส.ท. พฤฒิพงศ์ จินะธรรม
จ.ส.ต. กฤษณะ ธูปพนม
จ.ส.ต. ชัยธวัช ธูปเรื อง
จ.ส.ต. พีระพงษ์ วังแสง
จ.ส.ต. วิศรุ ต นิคม
จ.ส.ต. เกรี ยงไกร นุวรณ์
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ> ต่างพันธ์
ส.อ. พลาพันธ์ นันต๊ะ
ส.อ. เปล่งพานิชย์ ครุ ธจู
ส.อ. ณัฐวุฒิ ยังมี
ส.อ. ศิริเขตต์ ศิริวฒั น์
ส.อ. ชนาธิป กลํ#าจีน
ส.อ. อรุ ณโรจน์ สุขขี
ส.อ. จักริ นทร์ กิติศกั ดิ>
ส.อ. พิพฒั น์ผล ไทยพินิจ
พ.ท. ภาษิต ประภาพักตร์
ร.ท.กังวาน นันทะจันทร์
ร.ท. ชัยวิชิต แฟสันเทียะ
ร.ท.นพดล ทองหนุน
ร.ท. วรากร โนนจันทร์
ร.ท. อนุชา ปุณณิ ศา
ร.อ. จิรวัฒน์ แก้วจุมพล
ร.ท.อนุศิษฎ์ สายพรม
ร.ท. เรื องยศ ปั กกาเวสูง

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04833-79
001-100-2004-05392-43
001-100-2005-00759-39
001-100-2007-00199-59
001-100-2008-00029-30
001-100-2008-00212-90
001-100-2009-00263-91
001-100-2009-00264-07
001-100-2010-00090-26
001-100-2011-00275-80
001-100-2004-07509-61
001-100-2008-00212-72
001-100-2009-00230-39
001-100-2010-00090-35
001-100-2011-00276-32
001-100-2011-00226-00
001-100-2011-00275-62
001-100-2012-00321-29
001-100-2012-00330-12
001-100-2012-00546-17
001-100-2013-00619-35
001-100-2013-00620-04
001-100-2013-00620-95
001-100-2014-00140-51
001-100-2004-04117-70
001-100-2004-02575-34
001-100-2004-03633-49
001-100-2004-04823-34
001-100-2004-05625-88
001-100-2004-05835-72
001-100-2004-09540-71
001-100-2004-11069-72
001-100-2004-12018-60

บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
บชร.3
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13

จํานวนเงิน
1,385.99
3,622.69
3,324.33
638.94
1,186.05
2,278.45
716.52
2,170.66
2,119.54
1,820.98
989.20
501.62
1,253.09
2,582.17
2,055.19
692.71
1,511.70
693.08
636.77
956.54
1,421.73
1,217.00
905.47
624.68
1,897.05
2,668.02
3,136.94
4,026.01
2,080.92
2,538.07
5,934.63
1,929.51
1,228.03

หน้าที# : 16

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. อนุชิต แสงศรี
ร.ท.. อนันต์ สุธรรมมา
ร.ต. อุทิศ นนทะโคตร
ร.ท. ครรชิต สารสิ ทธิ>
ร.ท. ขรรชัย เย็นสวัสดิ>
ร.ต. อะรัญ ทองนาม
ร.ต. พรชัย หน่ายโย
ร.ต. ประสาน แสนแสง
จ.ส.อ. อริ ยศักดิ> กลีบรังค์
จ.ส.อ.ณรงค์ ลาชะเลา
จ.ส.อ.อํานาจ วันทา
จ.ส.อ. คงฤทธิ> สวัสดิ>นาที
จ.ส.อ. สายสิ นธ์ สาระบูรณ์
จ.ส.อ. ประยูร เทพนวน
จ.ส.อ.พงษ์เทพ ไร่ ดี
จ.ส.อ.วิชยั สัตตะพันธ์
จ.ส.อ.พิเชษฐ เชิดชัยภูมิ
จ.ส.อ.ศิวกร สุตพรหม
จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ประดาสุข
ร.ต.วีระพันธ์ หมีกลุ
จ.ส.อ. ปรี ชา คูนนั ทะ
จ.ส.อ. กิติศกั ดิ> เป้ งคําภา
ร.ต. รักเกียรติ คําสุนทร
จ.ส.อ.ปริ ญญา พรมสี แก้ว
จ.ส.อ.อนุชา ปู่ แตน
จ.ส.อ.ยุทธพล กางทอง
ร.ต.สุรสิ ทธิ> ฤทธิ>อร่ าม
จ.ส.อ.ประศาสตร์ ศรี มนั ตะ
จ.ส.อ. อนุชา นาชัยเงิน
จ.ส.อ. ไพบูลย์ สี แสง
จ.ส.ท.ภวินทร์ ศิริสุวรรณ
จ.ส.อ.อภิชยั บุญเกิด
จ.ส.อ. โกวิทย์ ศรี ทอง

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00368-50
001-100-2004-01017-03
001-100-2004-10027-00
001-100-2004-10645-33
001-100-2004-10810-80
001-100-2004-12543-94
001-100-2004-12940-00
001-100-2004-00079-20
001-100-2004-00129-95
001-100-2004-00153-90
001-100-2004-00928-94
001-100-2004-01015-36
001-100-2004-01016-88
001-100-2004-01962-42
001-100-2004-05025-95
001-100-2004-05203-06
001-100-2004-05291-30
001-100-2004-05309-32
001-100-2004-05352-29
001-100-2004-05682-18
001-100-2004-06820-95
001-100-2004-07514-83
001-100-2004-07833-58
001-100-2004-09491-94
001-100-2004-09524-35
001-100-2004-10070-42
001-100-2004-11153-32
001-100-2004-12778-54
001-100-2007-00135-84
001-100-2005-00352-32
001-100-2006-00520-43
001-100-2004-04562-69
001-100-2009-00258-24

ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13

จํานวนเงิน
2,706.96
2,723.78
4,653.53
4,105.97
2,132.43
2,921.78
3,106.66
3,812.82
3,003.02
2,274.42
4,625.45
2,478.24
1,702.15
2,638.93
2,009.84
2,168.58
2,871.76
3,611.33
1,051.64
5,697.79
2,659.00
1,079.01
10,857.24
3,396.54
7,969.02
5,961.02
2,077.52
4,208.24
962.72
3,520.91
1,119.00
2,219.71
1,060.75

หน้าที# : 17

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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.ต.ณัฐพงษ์ จุนทะกอง
จ.ส.ต. เจษฎา นิลเนตร
ส.อ. อิทธพล คําละมูล
ร.ท. สมศักดิ> กันยารัตน์
ร.ท. สนามชัย บิญมาตร์
ร.ต.ภัทรพงศ์ มัน# ธรรม
ร.ต. วสันต์ ไชยเพชร์
จ.ส.อ. ศตวรรษ อัฒจักร
จ.ส.อ.สําราญ คําเบ้าเมือง
จ.ส.อ. วรวุฒิ บุญจันทร์ตะ๊
จ.ส.อ. อภิชาติ ผสมงาม
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ศิริมา
จ.ส.อ. ภิทกั ษ์ นันจรัส
จ.ส.อ. บุญส่ง ทองสุ
จ.ส.อ.สมหมาย ราวินิช
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ประชานันท์
จ.ส.อ.ชูชาติ พรมสูงยาง
จ.ส.อ. มงคล นามคุณ
จ.ส.อ. ไชยยันต์ มูลศรี
จ.ส.อ. อรรคพล นนทะโชติ
จ.ส.อ. ศิริชยั วรรณภักดี
จ.ส.อ. พีระเชษฐ์ เนตรยัง
จ.ส.อ. เชิดศักดิ> สายขุนทด
จ.ส.อ. ปรี ชา นามกาสา
จ.ส.ต. จักรพล เนืIอจันทา
ส.อ. วุฒิชยั ตุลีกอน
ส.อ. ธนพล สารพันธ์
พ.ท. ณรงค์ ตรงต่อกิจ
พ.ต. ไพโรจน์ คําแปง
พ.ต. อนุสรณ์ หิ รัญศรี
พ.ต. ศุภชัย สุวาท
ร.อ. สยาม ประเสริ ฐสุข
ร.อ. สยาม จินดาขัติ

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00258-79
001-100-2004-06993-50
001-100-2012-00088-21
001-100-2004-09201-80
001-100-2007-00156-16
001-100-2004-00875-73
001-100-2007-00137-97
001-100-2004-00418-54
001-100-2004-00948-01
001-100-2004-02108-52
001-100-2004-02108-70
001-100-2004-03083-97
001-100-2004-04378-39
001-100-2004-04984-87
001-100-2004-05705-23
001-100-2004-05781-90
001-100-2004-07219-87
001-100-2004-08672-89
001-100-2004-09888-74
001-100-2004-11157-85
001-100-2004-13218-36
001-100-2005-00279-23
001-100-2006-00161-93
001-100-2006-00239-17
001-100-2011-00327-59
001-100-2014-00052-84
001-100-2014-00367-89
001-100-2004-12640-90
001-100-2004-03761-30
001-100-2004-05078-00
001-100-2004-06312-95
001-100-2004-06359-63
001-100-2004-11440-51

ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.3 พัน.13
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
925.34
1,198.09
583.44
3,691.69
7,078.33
8,891.65
3,057.17
2,292.31
3,601.80
2,400.91
3,238.22
1,611.87
4,965.15
5,668.08
6,146.64
3,700.26
11,684.59
2,579.14
2,295.24
4,446.76
1,289.38
1,717.31
3,315.94
2,027.65
3,820.19
629.27
958.65
7,969.52
17,095.18
3,620.22
22,596.49
3,022.42
7,338.53

หน้าที# : 18

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

ชื#อบัญชี
ร.ท. ธวัช ภุมมาพันธ์
ร.ท. โสรัจ สื บจากถิ#น
ร.ท. วิศรุ ต พยอมหวล
ร.ท. ธนพิพฒั น์ คันธมาลา
ร.ต. อํานวย สวัสดี
ร.ต.ทศพร โพธิ>เดช
ร.ต. วรพจน์ กุลเวิล
ร.ต. สมพงค์ พงษ์เสื อ
จ.ส.อ. ฤกษ์ฤทธิ> โพธิ>ทอง
จ.ส.อ. ยงยุทธ ทิมเครื อจีน
จ.ส.อ. ศักดิ>ดา สวัสดี
จ.ส.อ. ชาติชาย พราหมณ์โม
จ.ส.อ. รัตนพล แจ้งสว่าง(อ.)
จ.ส.อ. อุดม วงค์วรรณดี
จ.ส.อ. นที หนูเทศ
จ.ส.อ. ศักดิ>ชยั ปั ญสุวรรณ์
จ.ส.อ. บรรพต พุม่ จันทร์
จ.ส.อ.ประวัติ จิตมัน#
จ.ส.อ. จิระศักดิ> ศรลัมภ์
จ.ส.อ. นิติ กาญจนจินดาพล
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ> กฤติยา
จ.ส.อ. อนันต์ รวมทรัพย์
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ บุราสิ ทธิ>
จ.ส.อ. บุญธรรม มวลชู
จ.ส.อ. เฉลิมชาติ พงษ์บา้ นไร่
จ.ส.อ. มิตรชัย ชิดทอง
จ.ส.อ. บัญชา ประสาทชัย
จ.ส.อ. มนัส อินทร์ขาว
จ.ส.อ. โสภณ มีไชโย
จ.ส.อ. กิตติ ศิวลิ ยั
จ.ส.อ. พรชัย ศรี วริ าช
จ.ส.อ. สมสกุล เกตุดี
จ.ส.อ. ณัฏฐวี อุตวัน

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00701-20
001-100-2004-03148-48
001-100-2004-03604-76
001-100-2004-11414-61
001-100-2004-03896-20
001-100-2004-08524-81
001-100-2004-09824-18
001-100-2004-10981-41
001-100-2004-00039-97
001-100-2004-00066-20
001-100-2004-00532-66
001-100-2004-00552-82
001-100-2004-00860-24
001-100-2004-01059-30
001-100-2004-01335-80
001-100-2004-01345-70
001-100-2004-01363-38
001-100-2004-01446-10
001-100-2004-02427-45
001-100-2004-02761-77
001-100-2004-02801-07
001-100-2004-03634-64
001-100-2004-03717-82
001-100-2004-03811-32
001-100-2004-04081-47
001-100-2004-04221-38
001-100-2004-04274-61
001-100-2004-04572-13
001-100-2004-04745-20
001-100-2004-04834-58
001-100-2004-04835-28
001-100-2004-04835-46
001-100-2004-04835-64

พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
15,841.15
3,172.05
9,866.35
2,027.57
4,521.02
1,960.95
4,012.95
5,555.08
4,291.52
1,406.07
2,569.15
7,316.59
1,637.49
10,063.82
909.13
2,805.97
4,148.52
5,273.94
7,936.56
5,113.60
4,111.16
4,077.47
8,936.20
4,015.72
1,796.42
1,943.40
7,966.40
6,069.99
1,159.74
1,404.65
3,706.98
42,704.95
3,597.46

หน้าที# : 19

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. บุญเลิศ ครุ ธจู
จ.ส.อ. ภิญโญ จันทร์เจริ ญ(อ.)
จ.ส.อ. สมโภช นกน้อย
จ.ส.อ. ธาณิ นทร์ ปลอกทอง
จ.ส.อ. ถวัฒชัย เหมือนพงษ์
จ.ส.อ. เผด็จ เลิกนุช
จ.ส.อ. เอนก จันทร์ทา
จ.ส.อ. วรวุฒิ คุณรอด
จ.ส.อ. ขวัญชัย แจ่มโถง
จ.ส.อ. บัญชา เอกโภค
จ.ส.อ. ปราจิม ตังสี วงค์
จ.ส.อ. นคร นารัตน์
จ.ส.อ. ธํารง กมลจันทร์
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ เงินจัน#
จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ มุสิกะสิ นธุ์
จ.ส.อ. สมาน โครงสร้อย
จ.ส.อ. ชวรัตน์ ใจจง
จ.ส.อ. พิษณุวตั ร ธนะสังข์
จ.ส.อ. กฤตติรัฐ ปุ่ นน้อย
จ.ส.อ. โชคดี กวีหิรัญ
จ.ส.อ. เชิดศักดิ> วงศ์เกษมทรัพย์
จ.ส.อ. วิษณุ วัฒนายุ
จ.ส.อ. ทนงศักดิ> ราชหงษ์
จ.ส.อ. อนุเทพ กรี แสง
จ.ส.อ. นิธิฤทธิ> สังข์ทวีสิน
จ.ส.อ. ธนโชติ ลูกศร
จ.ส.อ. ประยูร ตะเคียนราม
จ.ส.อ. มนตรี เฉลยพจน์
จ.ส.อ. วิรัตน์ หอมเนียม
จ.ส.อ. ภูเบศ สิ ริโภคนัย
จ.ส.อ. วิระศักดิ> อุปรัง
จ.ส.อ. มานพ นิ#มนงค์
จ.ส.อ. อนุกลู กล้าหาญ

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04923-31
001-100-2004-06180-09
001-100-2004-06223-49
001-100-2004-06281-85
001-100-2004-06569-39
001-100-2004-06589-55
001-100-2004-06630-63
001-100-2004-06746-16
001-100-2004-07372-89
001-100-2004-07393-02
001-100-2004-07743-69
001-100-2004-07794-34
001-100-2004-07891-94
001-100-2004-08004-06
001-100-2004-08581-66
001-100-2004-08723-24
001-100-2004-08901-44
001-100-2004-08906-94
001-100-2004-08930-44
001-100-2004-08952-00
001-100-2004-09049-88
001-100-2004-09221-06
001-100-2004-09314-50
001-100-2004-09536-74
001-100-2004-09665-44
001-100-2004-09836-93
001-100-2004-10161-01
001-100-2004-10527-50
001-100-2004-10596-74
001-100-2004-11472-61
001-100-2004-11529-26
001-100-2004-11537-67
001-100-2004-11541-64

พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
3,594.45
4,396.76
1,704.97
3,793.16
6,994.74
1,691.21
13,742.97
12,997.09
6,154.68
3,395.87
4,746.97
3,333.11
2,983.23
6,101.05
4,369.96
4,678.99
2,093.06
5,660.44
6,295.80
3,185.05
4,445.91
1,081.42
3,642.73
3,340.97
3,207.06
1,214.27
3,600.86
2,957.69
4,796.25
3,342.34
4,523.26
1,328.23
5,474.70

หน้าที# : 20

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ยอดเอี#ยม
จ.ส.อ. ไสว จําปาศักดิ>
จ.ส.อ. มงคล สุพรมมา
จ.ส.อ. วิชยั ดิษฐวิถี
จ.ส.อ.อภิสิทธิ> ฤทธิ>หิรัญ
จ.ส.อ. ภูวดล เรณุมาร
จ.ส.อ. นิรุตธ์ ติ]บจ๊ะ
จ.ส.อ. ปั ถย์ สงบภัย
จ.ส.ท. ดุษฎี ปริ มิตร
จ.ส.ต. ภูวดล บุญด้วง
จ.ส.ต. วิราวัฒน์ เป็ งศิริ
จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ สระทองดี
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ สายสร้อยเงิน
จ.ส.ต. ไตรพล โพธิ>วจิ ิตร
จ.ส.ต. สิ ริพงศ์ พรมมา
ส.อ. วรพจน์ แสงนาค(อ.)
ส.อ. พิทกั ษ์ แสงจันทร์
ส.อ. สุทธิพงษ์ ท่าผา
ส.อ. ตรัยเทพ กรี ยาอาภรณ์
ส.อ. ศราวุฒิ สุขหนุน
ส.อ. สราวุธ เจริ ญยิง#
ส.ท. เขมชาติ ก่อเกิด
พ.ท.ทองสา มีวงษ์
ร.ท. สุนนั ท์ ชัยศรี
ร.ท. เสฎฐวุฒิศกั ดิ> มีธนเดชดุษฎี
ร.ท. สงกรานต์ อิทธิกลุ (อ.)
ร.ท. วัชระ คําดี
ร.ท. สุชาติ ชาญประโคน
ร.ต. จิรณัท บูระพา
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ไชยช่อฟ้ า
จ.ส.อ. สาคร ลาธุลี
จ.ส.อ. วสันต์ เทพเทวสันติ>(อ.)
จ.ส.อ.สิ ทธิชยั เชิงคีรี

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11654-34
001-100-2004-11797-47
001-100-2004-12383-78
001-100-2004-12964-88
001-100-2004-13228-53
001-100-2007-00191-44
001-100-2007-00275-78
001-100-2008-00324-81
001-100-2008-00324-90
001-100-2004-04839-08
001-100-2008-00379-63
001-100-2009-00415-67
001-100-2009-00415-85
001-100-2010-00030-68
001-100-2010-00422-61
001-100-2004-04953-38
001-100-2011-00104-92
001-100-2012-00497-76
001-100-2013-00096-98
001-100-2013-00117-27
001-100-2016-00228-27
001-100-2018-00408-67
001-100-2004-11776-97
001-100-2004-00470-25
001-100-2004-07947-25
001-100-2004-09248-12
001-100-2004-10381-30
001-100-2004-11535-54
001-100-2004-07665-82
001-100-2004-00769-57
001-100-2004-00865-47
001-100-2004-01553-15
001-100-2004-01619-72

พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

จํานวนเงิน
2,098.24
13,348.69
4,068.45
4,290.49
1,406.55
3,307.79
865.56
2,476.72
1,035.14
1,176.98
2,818.90
787.23
1,440.78
1,624.38
755.89
3,355.09
1,122.14
1,472.03
1,553.63
600.19
242.39
5.04
16,475.77
8,960.53
7,219.61
5,515.84
14,282.80
5,329.15
5,348.58
2,479.78
8,546.04
2,714.94
4,296.41

หน้าที# : 21

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. เกียรติศกั ดิ> วงษ์สมบัติ
จ.ส.อ. ขวัญใจ ไขพันดุง
จ.ส.อ.สิ ทธิศกั ดิ> รวมภักดี
จ.ส.อ. พนัส ดาษดา
จ.ส.อ. สมยง นะวะศรี
จ.ส.อ. จํานง ทรงเยาว์(อ.)
จ.ส.อ. เลื#อน สุขผดุง(อ.)
จ.ส.อ.ศักดา ปลอดสิ ริกลุ
จ.ส.อ. นครชัย รังกลาง
จ.ส.อ. ธวัชชัย พิรักษา
จ.ส.อ.นิติคม ชินนะราม
จ.ส.อ. อุดมศักดิ> ลาภเกิด
จ.ส.อ. ประชา ละว้า
จ.ส.อ. นพดล อาจศิริ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ> ศิลาพงษ์
จ.ส.อ. ไกรกริ ช ครองยุทธ
จ.ส.อ. เทพนริ นทร์ โสภารักษ์(อ.)
จ.ส.อ. ประสาท ศรี ม่วงกลาง
จ.ส.อ.นิมิตร ศิริเรื อง(อ.)
จ.ส.อ. ชยันต์ เจ๊กอร่ าม
จ.ส.อ. สหภพ สกุลสุรินทร์
จ.ส.อ. อิสรภาพ แสงจันทร์
จ.ส.อ. ธนพงศ์ หวังประสพกลาง
จ.ส.อ. กิตติชยั จําปาแดง
จ.ส.อ. กชภูมิ รัตนะ
จ.ส.อ. บรรจง ทองกลาง
จ.ส.อ. โพธิ>ทอง คณะบุตร
จ.ส.อ.ทองดํา ทองห่อ
จ.ส.อ. จันดี อัญโย(อ.)
จ.ส.อ. ศิลป์ ณรงค์ พาติกะบุตร
จ.ส.อ. บุญสม บังศรี
จ.ส.อ. สุรพงษ์ กลิ#นศรี สุข(อ.)
จ.ส.อ. อรรณพ จอมไธสงค์

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01785-74
001-100-2004-01859-36
001-100-2004-01976-94
001-100-2004-02069-65
001-100-2004-02122-21
001-100-2004-02257-39
001-100-2004-02480-40
001-100-2004-02544-85
001-100-2004-02748-05
001-100-2004-03512-74
001-100-2004-04493-02
001-100-2004-04842-26
001-100-2004-06817-77
001-100-2004-07027-97
001-100-2004-07424-30
001-100-2004-07721-21
001-100-2004-08532-95
001-100-2004-08672-34
001-100-2004-09345-45
001-100-2004-09367-47
001-100-2004-09525-50
001-100-2004-09525-78
001-100-2004-09581-29
001-100-2004-09625-57
001-100-2004-09674-46
001-100-2004-10648-89
001-100-2004-10746-64
001-100-2004-11041-69
001-100-2004-11245-70
001-100-2004-11465-63
001-100-2004-11494-27
001-100-2004-11989-00
001-100-2004-12601-73

พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

จํานวนเงิน
6,877.61
3,521.09
13,002.40
15,897.44
10,475.88
9,231.79
4,311.83
4,090.75
2,593.93
4,004.62
5,528.66
4,946.98
3,846.66
12,997.83
4,905.68
13,912.02
11,663.60
1,946.97
5,730.82
1,238.67
3,820.51
3,821.02
2,987.40
2,652.62
3,157.70
5,672.99
6,336.16
3,871.49
5,568.38
2,312.00
3,962.05
4,078.63
5,436.02

หน้าที# : 22

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุธาโภชน์ ชัยจัตุรัส
จ.ส.ท. รังสรรค์ เจือจันทึก
จ.ส.ท. สมหมาย จินาวัลย์
จ.ส.ท. นักรบ ชาญศรี
จ.ส.ท. จักรพันธ์ ถมมา
จ.ส.ท. สมคิด ทนกล้า
จ.ส.ต. สมบูรณ์ แรมฉิ มพลี(อ.)
จ.ส.ต. ศักดา ชาวเหนือ
จ.ส.ต. สัมฤทธิ> อัตริ
ส.อ. พสิ ษฐ์ งามศรี ประดิษฐ์(อ.)
ส.อ. ทนงศักดิ> นนทรักษ์
ส.อ. นิยม แป้ นนริ นทร์
ส.อ.ศิริโรจน์ งวดสูงเนิน
ส.อ. นิติภูมิ พรมรัตน์
ส.อ. ศิริยทุ ธ พินิจเครดิต
ส.อ. ปฏิพทั ธ์ จํานงค์กิจ
พ.ท. กฤตินนั ท์ นิโลบล
ร.อ. คงเดช เอมเอี#ยม
ร.ท. สวน พรมเพ็ชร
ร.อ. สมบัติ สอาดอํ#า
ร.ท. ชาญชัย นิลพัฒ
ร.ท. เวทิน อินถา
ร.ท. โยธิน โชติสิริศกั ดิ>
ร.ท. สมหวัง ชาดี
ร.ต.วิศิษฐ์ วรลาภานนท์
จ.ส.อ. อรรคพล ผากิม
ร.ต. สมศักดิ> นันตภาพ
ร.ต. นพนันท์ เรื องชาญ
ร.ต.สถิต อินดีสี
ร.ต.ณฐาภพ รัตนาวรัญ_ู
ร.ท. สายยันต์ ขําดํา
จ.ส.อ. วรวุฒิ ชัง# ใจ
จ.ส.อ. จตุพร มีทอง

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00325-08
001-100-2004-04311-72
001-100-2004-09021-57
001-100-2004-09525-87
001-100-2007-00204-14
001-100-2007-00217-23
001-100-2004-11324-63
001-100-2010-00178-85
001-100-2010-00367-10
001-100-2004-01851-85
001-100-2004-09729-52
001-100-2004-11849-25
001-100-2011-00234-50
001-100-2014-00334-09
001-100-2015-00213-06
001-100-2016-00271-05
001-100-2004-01689-75
001-100-2004-03005-99
001-100-2004-12132-90
001-100-2004-12856-77
001-100-2004-05343-45
001-100-2004-06007-81
001-100-2004-12901-65
001-100-2004-00454-89
001-100-2004-00517-90
001-100-2004-01702-08
001-100-2004-03805-77
001-100-2004-07461-53
001-100-2004-09731-28
001-100-2004-10361-23
001-100-2004-10699-18
001-100-2004-00009-81
001-100-2004-00158-68

พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7

จํานวนเงิน
6,693.71
6,261.95
3,763.15
2,726.28
1,594.88
1,453.48
3,522.51
3,242.66
2,072.43
1,298.30
2,095.27
3,021.08
1,390.62
1,033.88
659.01
665.18
3,259.26
4,978.02
7,322.63
11,427.17
8,608.90
8,961.90
8,960.90
5,807.21
17,611.95
7,239.07
2,671.02
5,570.82
8,971.60
2,538.86
4,355.38
3,028.13
3,180.61

หน้าที# : 23

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. อดุลย์ พานชาตรี
จ.ส.อ. พจนาถ อยูส่ ุข
จ.ส.อ. พรชัย โพธิ>ศรี
ส.อ. ศิวพันธุ์ ทอเตีIย
จ.ส.อ. สมยศ สังข์สุวรรณ
จ.ส.อ. สาธิต วงศ์วเิ ศษ
จ.ส.อ. สงกรานต์ หลวงฤทธิ>
จ.ส.อ. ยุทธชัย อุ่นเรื อง
จ.ส.อ. สุพิศ สายแวว
จ.ส.อ. ศราวุธ พิภา
จ.ส.อ. สมศักดิ> สิ งห์เรื อง
จ.ส.อ. วิราช คําไท้
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ธรรมะ
จ.ส.อ. วิเศษ หาญเสื อเหลือง
จ.ส.อ. วีณฐั รักษ์ชน
จ.ส.อ. กริ ช แก้วพินิจ
จ.ส.อ. สุชาติ สุขใจ
จ.ส.อ. มนัส ธีสุนทรานันท์
จ.ส.อ. แสวง นกคล้าย
จ.ส.อ. ธํารงวิทย์ แดงนา
จ.ส.อ. เผดิมศิลป์ ทิพย์ตุย้
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ กองมูล
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ พูลนุช
จ.ส.อ. สามารถ สอนทรง
จ.ส.อ. นิรัญ ผามอินทร์
จ.ส.อ. สิ ริชยั จงรักษ์
จ.ส.อ. ไพโรจน์ แสนใจยา
จ.ส.อ. เฉลิมพล เขียวกลํ#า
จ.ส.อ. บุญสนอง นรนารถ
จ.ส.อ. อภิชาติ บุญลําพันธ์
จ.ส.อ. สรวิชญ์ แกล้วกล้า
จ.ส.อ. วีรยุทธ ใยดี
จ.ส.อ. พนาชัย ทองเถื#อน

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00248-66
001-100-2004-00778-95
001-100-2004-01101-90
001-100-2004-01891-90
001-100-2004-03041-33
001-100-2004-03140-33
001-100-2004-03147-69
001-100-2004-03512-10
001-100-2004-04010-47
001-100-2004-04215-37
001-100-2004-04627-92
001-100-2004-05380-95
001-100-2004-05766-79
001-100-2004-06643-09
001-100-2004-06895-84
001-100-2004-07120-86
001-100-2004-07145-70
001-100-2004-07171-15
001-100-2004-08320-25
001-100-2004-08320-34
001-100-2004-08320-52
001-100-2004-08320-70
001-100-2004-08321-31
001-100-2004-08321-40
001-100-2004-08321-68
001-100-2004-08321-77
001-100-2004-08321-95
001-100-2004-09089-84
001-100-2004-09204-45
001-100-2004-09969-34
001-100-2004-10084-94
001-100-2004-10151-84
001-100-2004-10387-23

ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7

จํานวนเงิน
8,130.53
5,757.53
7,545.28
4,517.21
8,156.17
4,792.88
5,202.26
7,546.30
7,566.79
3,679.61
16,545.31
4,381.01
2,743.08
2,851.64
9,865.30
7,397.49
8,769.22
3,915.13
3,353.11
3,819.68
3,703.02
3,428.83
5,475.77
4,125.76
2,146.11
3,487.81
6,315.94
5,701.86
4,131.83
5,564.12
2,088.42
3,567.55
27,806.82

หน้าที# : 24

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. พงศกร กาญจนโรจน์
จ.ส.อ.วิเชียร จันทร์กวี
จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ประเสริ ฐสังข์
จ.ส.อ. วุฒิชยั เทพนิมิตร
จ.ส.อ. จักรกริ ช อินซัน
จ.ส.อ. พิษณุ คํายอด
จ.ส.อ. ปั ญญาพล พุม่ จันทร์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ศรี จนั ทร์ทบั
จ.ส.อ. วิโรจน์ แก้วเปีI ย
จ.ส.อ. ประยงค์ ปานเกษม
จ.ส.อ. นฤบดินทร์ เทพจันทร์
จ.ส.อ. พชร หรรษคุณาฒัย
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ จิตรลาวัณย์
จ.ส.อ. มานพ ภู่อ#าํ
จ.ส.อ. ปรัชญา แก้วกล้า
จ.ส.อ. วรพงษ์ จําปาแดง
ส.อ. ตะวัน ไมตรี จิตร
จ.ส.อ. พงค์ศิริ สุกิจปั ญญาธรรม
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ วงค์ศิริกลุ
จ.ส.อ. โชติวทิ ย์ กันทาสุข
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ> บุญเรื อง
จ.ส.อ. นันทชัย แป้ นเพชร
จ.ส.ท. สุเมธ ปาด้วง
จ.ส.ต. กฤษดา ดาวเทียน
จ.ส.ต. สุเมธ เชืIอมัน#
จ.ส.ต. อนุวฒั น์ เที#ยงผดุง
จ.ส.อ. ดอยทอง นรเดชกุล
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ> ช้างสนิท
ส.อ. จตุพล มากลัน#
ส.อ. ขวัญชัย รัตนชื#น
ส.อ. สุวฒั น์ ชอบธรรม
ส.อ. วีระ โนจรมา
ส.อ. ภานุฉตั ร พนมสัย

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10436-19
001-100-2004-11090-49
001-100-2004-11136-53
001-100-2004-11521-39
001-100-2004-11579-12
001-100-2004-11681-21
001-100-2004-11752-46
001-100-2004-12160-39
001-100-2004-12262-30
001-100-2004-12427-79
001-100-2004-12673-52
001-100-2004-12680-69
001-100-2004-12698-19
001-100-2004-13125-00
001-100-2004-13129-80
001-100-2005-00767-43
001-100-2006-00269-69
001-100-2007-00409-04
001-100-2007-00482-52
001-100-2009-00322-68
001-100-2004-08321-59
001-100-2010-00419-16
001-100-2011-00066-48
001-100-2009-00142-35
001-100-2009-00223-40
001-100-2010-00419-52
001-100-2004-10410-28
001-100-2004-11512-37
001-100-2008-00406-57
001-100-2010-00418-46
001-100-2011-00065-41
001-100-2011-00065-69
001-100-2011-00267-21

ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7

จํานวนเงิน
5,746.71
7,511.94
13,613.73
3,487.45
2,411.41
7,879.45
3,562.08
23,304.57
6,928.69
7,280.96
3,153.23
2,730.57
1,345.18
1,677.25
3,112.34
4,875.13
3,017.17
2,295.57
1,416.99
1,445.51
2,639.43
3,452.12
2,086.47
623.77
1,032.94
4,425.56
2,567.36
12,506.94
1,736.54
1,627.26
2,032.61
432.19
2,341.63

หน้าที# : 25

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ประหยัด ขัดโน
ส.อ. พัธยา ยีส# ุ่นแก้ว
ส.อ. ธีรพงศ์ วงค์เทพ
พ.ต. วรชาติ บ้างย่อง
ร.อ. อัศวิน บุญช่วยสุข
ร.อ. มานะชัย พงษ์เสน่ห์
ร.ท. จิรทีปต์ เผ่าแจ้
ร.ท. เอกชัย ดอนกาวิน
ร.ท. สุเทพ เทศมี
ร.ท. สุรพล นามวงษ์ศรี
ร.ท. อภิสิทธิ> เสริ มศรี
ร.ท. พิสิษฐ์ พระเรี ยง(อ.)
ร.ท. ประดิษฐ์ สี มาก
ร.ท. กาวิน บัวอินทร์
ร.ต. วราพงศ์ อุ่นเรื อน
ร.ต. ณรงค์ บุญเรื อง
ร.ต. พีรยศ บัญชาจารุ ภรณ์
ร.ต. เชิดชู ศรี แถลง
ร.ต. สุเนตร เขียวศรี
จ.ส.อ. เหี ยม วงเหิ ม
จ.ส.อ. สมเกียรติ ทวินนั ท์
จ.ส.อ. ประกาล รักษาภักดี
จ.ส.อ. ปราโมทย์ หี บแก้ว
จ.ส.อ. สมาน พระเงิน
จ.ส.อ. ฉกาส งานไว
จ.ส.อ. สมเจตน์ ผ่านชมภู
จ.ส.อ. เสน่ห์ หลวงพรม
จ.ส.อ. นิคม คชรี
จ.ส.อ. กฤษณพงศ์ หมอนทอง
จ.ส.อ. ธนภัทร คลังคนเก่า
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ รอดทับ
จ.ส.อ. ณรงค์ มะจินะ
จ.ส.อ. ทองคํา สี เงินดี

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00478-11
001-100-2012-00362-04
001-100-2015-00053-99
001-100-2009-00095-61
001-100-2004-04376-08
001-100-2004-06905-53
001-100-2004-00870-78
001-100-2004-00894-47
001-100-2004-04374-86
001-100-2004-04375-38
001-100-2004-04375-83
001-100-2004-05251-16
001-100-2004-08342-81
001-100-2004-09026-52
001-100-2004-02608-39
001-100-2004-04371-21
001-100-2004-04377-14
001-100-2004-07445-53
001-100-2004-08367-93
001-100-2004-00145-40
001-100-2004-00949-53
001-100-2004-01567-94
001-100-2004-02112-13
001-100-2004-02148-03
001-100-2004-02438-14
001-100-2004-02860-59
001-100-2004-03172-61
001-100-2004-03745-49
001-100-2004-04061-76
001-100-2004-04096-96
001-100-2004-04370-60
001-100-2004-04371-30
001-100-2004-04371-76

ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.2 พัน.7
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1

จํานวนเงิน
2,486.34
1,125.70
734.11
4,294.53
1,998.33
6,507.04
3,681.47
2,877.22
8,507.70
5,987.86
10,240.04
3,703.30
3,823.77
2,710.02
1,821.86
2,615.73
5,694.64
2,805.87
5,899.94
3,758.79
2,492.28
2,605.14
13,836.83
3,849.08
3,328.64
1,638.86
3,338.96
2,880.36
937.70
822.91
4,712.35
5,872.82
4,739.61

หน้าที# : 26

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ. ประกาษิต นันติดอย
จ.ส.อ. รุ่ ง โสระฎา
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ไกรฤทธิ>
จ.ส.อ. วิจิตร เพ่งพิศ
จ.ส.อ. สายชล ทองนึก
จ.ส.อ. อภิวฒั นากร คําแก้ว
จ.ส.อ. อาคม ฮอพิมาย
จ.ส.อ. สุระภักดิ> โม่งปราณี ต
จ.ส.อ. ธราพงศ์ จันทร์ทรงสว่าง
จ.ส.อ. วิเศษ กุดตุ่ย
จ.ส.อ. มีชยั เศรษฐวิทยา
จ.ส.อ. อุทยั กองศิลา
จ.ส.อ. ชูชาติ คล่องดี
จ.ส.อ. วรรณจักร คล้ายกรุ ด
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิ> พรหมสาขา ณ สกลนคร
จ.ส.อ. วีระพงศ์ ญาณะ
จ.ส.อ. สุทิน ยางชัยภูมิ
จ.ส.อ. สุรศักดิ> รักเสมอ
จ.ส.อ. ขวัญทอง ตันเยีย# น
จ.ส.อ. ปาราเมศ สี พรม
จ.ส.อ. รัฐพล กาทุ่ง
จ.ส.อ. ปริ ญญา เนติปรี ชา
จ.ส.อ. สุนนั ท์ บุญจรัส
จ.ส.อ. สัญญา ธรรมสละ
จ.ส.อ. รัชตพล มังคละแสน
จ.ส.อ. กิตนัย หมื#นสุวรรณ์
จ.ส.อ. กรุ งศรี พิบูลย์
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชอบใจ
จ.ส.อ. ขวัญชัย พรมโพธิ>
จ.ส.อ. ศักดิ>สิทธิ> แสนทวีสุข
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ แจ่มฟ้ า
จ.ส.อ. ภาสกร บํารุ งรัตน์
จ.ส.อ. นิรุต จันทคุณ

001-100-2004-04372-55
001-100-2004-04373-52
001-100-2004-04373-61
001-100-2004-04373-70
001-100-2004-04374-40
001-100-2004-04375-65
001-100-2004-04376-17
001-100-2004-04376-62
001-100-2004-04377-23
001-100-2004-04994-95
001-100-2004-05125-01
001-100-2004-05163-85
001-100-2004-05729-74
001-100-2004-06174-17
001-100-2004-06815-91
001-100-2004-07035-01
001-100-2004-07247-17
001-100-2004-08987-20
001-100-2004-09647-68
001-100-2004-09921-05
001-100-2004-10151-11
001-100-2004-10887-82
001-100-2004-11024-35
001-100-2004-11162-52
001-100-2004-11199-85
001-100-2004-11540-58
001-100-2004-11962-30
001-100-2004-12493-56
001-100-2004-12769-61
001-100-2004-13059-44
001-100-2005-00253-50
001-100-2006-00280-91
001-100-2006-00370-44

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1

จํานวนเงิน
3,108.05
2,885.94
1,863.66
4,013.53
2,048.16
1,789.98
9,223.33
2,201.76
3,875.56
3,134.64
2,650.04
2,589.67
1,667.81
2,963.74
4,203.16
3,445.59
2,517.54
1,239.42
6,765.85
3,016.09
2,090.04
2,439.81
2,697.98
4,193.71
1,744.81
1,192.21
10,802.20
1,373.83
2,773.23
16,154.57
3,062.68
512.87
1,768.06

หน้าที# : 27

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. นพพร เดชพงษ์
จ.ส.อ. อิสระพงษ์ รอญยุทธ
จ.ส.ท. สมภพ แก้วเบี#ยง
จ.ส.ท. ไพรศาล นันติ
จ.ส.ท. ณัฐนภ เพ็งเรื อง
จ.ส.ท. อธิพงษ์ มะลิตน้
จ.ส.ท. ไพรโรจน์ เตชัย
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ภูอาบอ่อน
จ.ส.ท. กิตติศกั ดิ> เปีI ยอ่อน
จ.ส.ท. ณัฐพล ยาใจ
จ.ส.ท. สุรัตน์ ศรี สลุง
จ.ส.ต. ธีรพงศ์ มาชมภู
จ.ส.ต. จิรเดช แน่นอุดร
ส.อ. พีระวัฒน์ วงษา
จ.ส.ต. กิตติพงษ์ สายจันเกตุ
จ.ส.ต. วุฒิพงศ์ แสงสุวรรณดี
ส.อ. ยุทธกิตติ> เพชรรุ่ ง
ส.อ.ไพรัตน์ น้อยลา
ส.อ. พันธ์ยทุ ธภูมิ บ้งพรม
ส.อ. ยุทธภูมิ ขอบแก้ว
ส.อ. อรรถพล กิจทวี
ส.อ. พงษ์ศิริ ทวีชยั
ส.อ. นัฐวุธ บัวระบัติ
ส.อ.วัชเรนทร์ เนตรภู่
ส.อ. มนูญ ป้ องสุข
ส.อ. ภาคภูมิ หาญรักษ์
ส.อ. อิสระพงศ์ เครื อหงษ์
ส.อ. วราวุฒิ มายา
ส.อ. ชลนที เจริ ญกลิ#น
ส.อ. วิราชา กลิ#นสี สุข
ส.อ. วัชรพงษ์ สมปอง
ส.ท. เกรี ยงไกร เขียวทอง
ร.ต. จักรพงศ์ อยูโ่ ต

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00244-29
001-100-2009-00096-86
001-100-2007-00015-07
001-100-2007-00455-47
001-100-2008-00028-97
001-100-2009-00094-73
001-100-2010-00096-64
001-100-2011-00339-07
001-100-2011-00408-91
001-100-2012-00136-83
001-100-2012-00138-14
001-100-2011-00433-39
001-100-2012-00137-62
001-100-2012-00147-61
001-100-2013-00553-32
001-100-2013-00556-97
001-100-2012-00137-26
001-100-2012-00137-99
001-100-2012-00563-78
001-100-2012-00566-88
001-100-2012-00568-64
001-100-2013-00553-87
001-100-2013-00571-90
001-100-2014-00211-49
001-100-2014-00534-76
001-100-2014-00636-22
001-100-2015-00119-92
001-100-2015-00375-65
001-100-2015-00375-92
001-100-2016-00081-91
001-100-2016-00429-55
001-100-2015-00748-58
001-100-2004-12641-88

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.13

จํานวนเงิน
2,666.82
1,116.19
1,394.66
2,766.17
1,055.34
530.50
577.24
1,592.65
1,121.57
2,183.46
1,506.62
3,103.63
3,232.38
1,052.50
296.05
174.24
1,078.64
763.22
3,774.58
3,290.77
982.57
311.29
1,169.16
525.70
392.37
511.92
498.39
1,342.26
1,342.41
155.30
278.11
254.07
4,386.79

หน้าที# : 28

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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
พ.อ. ยศธศักดิ> พวงเกษ
พ.อ.หญิง กมลชนก มาศิริ
จ.ส.อ.วุฒิรัตน์ อินทะกนก
จ.ส.อ. สนธยา วระดี
จ.ส.อ. ณัฐพล ปะธรรมยาเต
พ.อ. ฉัตรมงคล คนขยัน
พ.อ.หญิง ชฎารัตน์ กลัน# เสนาะ
พ.ท. ไพสิ ฐ ข้ามแปด
พ.ท. สงวน สุนะเทพ
พ.ต. วิทยา เกิดลาภ
พ.ต. ไวพจน์ อาจดวงดี
ร.อ.สมาธิ ศิริพลู
ร.ท. สุริยนั ต์ รามาตย์
ร.ต. ธนงศักดิ> ศรี โคตร
ร.ต. สมพร สายบัว
ร.ต. อภิวฒั น์ ขันธะโคตร
ร.ต. สุขมุ หมายชอบ
ร.ต. ธีรเชษฐ์ โต่นวุธ
ร.ต. บุญเลิศ บุญเฮ้า
ร.ต. ศักดิ>ชยั เข็มณรงค์
จ.ส.อ.หญิง กฤชภานุช ซึ#งพรหม
จ.ส.อ. ดํารง ทองแรง
จ.ส.อ. ฉัตรชัย จิตรมนตรี
จ.ส.อ. ชาตรี ยงบรรทม
จ.ส.อ. ภูริภทั ร หงษ์ภู
จ.ส.อ. ชนสรณ์ กันลัยพันธุ์
จ.ส.อ. ชูชาติ รัตนะอาษา
จ.ส.ต. โกศล คุม้ บ้านชาติ
จ.ส.อ. บัญชา อาสาวิเศษ
จ.ส.อ. พรมมี ชูบุญ
จ.ส.อ. วีระวัฒน์ หนุดตะแสง
จ.ส.อ. กฤษขจร วงษ์รัตนะ
จ.ส.อ. วิมล ขันบรรจง

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12427-97
001-100-2004-12295-29
001-100-2004-01660-47
001-100-2004-04198-51
001-100-2004-11135-83
001-100-2004-02786-52
001-100-2004-07116-34
001-100-2004-05749-45
001-100-2004-08238-87
001-100-2004-09302-48
001-100-2004-09939-37
001-100-2004-04657-35
001-100-2004-03496-31
001-100-2004-02666-11
001-100-2004-03506-91
001-100-2004-03573-93
001-100-2004-04892-49
001-100-2004-11478-09
001-100-2004-12222-16
001-100-2004-12377-40
001-100-2004-05568-88
001-100-2004-00513-74
001-100-2004-00743-93
001-100-2004-01503-38
001-100-2004-01888-81
001-100-2004-02545-28
001-100-2004-02652-32
001-100-2004-02826-82
001-100-2004-03363-63
001-100-2004-03672-02
001-100-2004-03823-99
001-100-2004-03831-12
001-100-2004-04464-84

มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

จํานวนเงิน
144,357.05
15,942.27
3,492.04
6,165.34
4,240.01
16,436.98
13,523.50
32,082.65
6,032.83
1,552.73
3,570.11
3,850.72
3,143.30
24,247.86
7,634.16
7,032.71
1,765.33
5,936.87
13,157.35
2,839.27
5,204.82
6,817.03
2,197.25
8,646.53
10,085.65
1,106.35
3,072.41
4,278.58
6,343.05
9,811.13
2,018.82
11,984.04
9,164.97

หน้าที# : 29

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นาวิน ศรล้อม
จ.ส.อ. อรรณพ เนินสุทธิ
จ.ส.อ. ประภาท สิ งหนสาย
จ.ส.อ. สราวุธ นรสาร(อ.)
จ.ส.อ. สําเนียง รัตนพร
จ.ส.อ. นิมิตร ศรี หนองห้าง
จ.ส.อ. สุพฒั น์ แก้วแสงอ่อน
จ.ส.อ. ดลนิมิตร สถิตยนาค
จ.ส.อ. วีระศักดิ> ไตรทามา
จ.ส.อ. ทะรงค์ ยาทองไชย
จ.ส.อ. เจตสนวัฒน์ พรมวิชยั
จ.ส.อ. สุทศั ทําเลดี
จ.ส.อ. วิทยาลัย ช่วยรักษา
จ.ส.อ สิ ฐ สลางสิ งห์
จ.ส.ท. ธีรวัฒน์ สี วะริ นทร์
จ.ส.ท. อมรเทพ ค้าสนิท
จ.ส.ท. ชนม์ปภัส สาริ โก
จ.ส.อ. ภูพาน งานโคกสูง
จ.ส.ต. อนุศิษฎ์ ทับแสง
จ.ส.อ. กัณฑ์เอนก สุภาพ
จ.ส.ต. จักรายุธ ทองเกลีIยง
จ.ส.ต. ธวัชชัย พรมส่วน
จ.ส.อ. ศรชัย กัญญาพันธ์
ส.อ. จุติเทพ วีรวัฒนา
ส.อ. อุทิศน์ บุญเทศน์
ส.อ. สุมิตร มัง# มี
ส.อ. ไมตรี พรมสุภา
ส.อ. ชุติพนธ์ สุนทรา
ส.อ. วีระพงศ์ เข็มรัตน์
ส.ท.นราธิป สุวรรณเจริ ญ
ส.อ. จีระศักดิ> บุญแท่น
ส.ท. ทวีศกั ดิ> ทองนิวนั
ส.ท. ไมตรี แก้วก่า

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-04476-14
001-100-2004-04914-66
001-100-2004-05826-70
001-100-2004-06814-03
001-100-2004-07340-79
001-100-2004-07418-66
001-100-2004-07668-92
001-100-2004-07919-13
001-100-2004-08552-20
001-100-2004-09983-12
001-100-2004-10248-72
001-100-2004-11775-18
001-100-2004-12851-90
001-100-2004-03708-08
001-100-2008-00102-85
001-100-2009-00034-88
001-100-2011-00207-90
001-100-2004-03951-80
001-100-2004-06289-27
001-100-2005-00503-83
001-100-2009-00107-61
001-100-2010-00161-78
001-100-2004-07265-20
001-100-2004-13215-17
001-100-2008-00217-86
001-100-2009-00248-43
001-100-2011-00269-16
001-100-2011-00322-72
001-100-2012-00569-34
001-100-2004-04361-31
001-100-2004-05011-98
001-100-2004-07128-64
001-100-2004-07726-99

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29
มทบ.29

(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)
(จทบ.ส.น.)

จํานวนเงิน
7,995.23
3,967.91
8,830.08
6,950.35
9,507.60
9,983.90
9,710.04
2,288.62
5,959.27
10,160.81
4,124.84
2,858.56
4,584.77
8,884.45
1,443.82
1,151.41
1,606.65
5,384.19
4,243.77
9,950.46
428.34
2,392.20
1,433.17
2,269.29
2,709.21
1,476.52
1,071.44
571.55
955.54
6,415.40
2,735.33
6,032.92
2,904.23

หน้าที# : 30

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
ส.ท. จํารัส สาระบุตร
พล.อส. ดิเรก ศรี นา
พล.อส. ภูมิพฒั น์ ฤาดี
พล.อส. ฉัตรชัย พลพันธ์
พล.อส. ธณาทิพย์ โคตะบิน
พล.อส. ชัยชาญ ทิลารักษ์
พ.อ.หญิง ชุติมา เติมพงศ์พนั ธ์
พ.ท.หญิง อรอุมา อุตรพงศ์
พ.ต.สุพรรณ สุนนั ต๊ะ
พ.ต. บุญทัน กว้างกลาง
พ.ต. ชาญชัย ศรี วชิ ยั
ร.ท. ณรงค์ศกั ดิ> เรื อนสถาพร
จ.ส.อ. สมคเณ สมถวิล
จ.ส.อ. วินยั ก๋ าคํา
จ.ส.อ. เอกพงษ์ มุ่งเหมือย
จ.ส.อ. ณัฐพล จันทร์อุธร
จ.ส.ท. สมยศ คงคา
จ.ส.ท. พิเชฐ บุญทาหลู่
จ.ส.อ. รณยุทธ สงฆ์อุทก
พ.อ.(พิเศษ)สมชาย ทาวงศ์มา
พ.อ. เสกสรรค์ หอมสะอาด
พ.อ. ทินชาติ สุทธิรักษ์
พ.อ. มนัส ชมภูกลู
พ.ท. สมนึก เป็ กเครื อ
พ.ท. วสันต์ วังกรานต์
พ.ท. นิรันดร พรหมมิรัตน์
พ.ท. ประสิ ทธิ> แก้วกําเนิด
พ.ท. เบา รักษาบุญ
พ.ท. ลําดวน บุญโกศล
พ.ท.หญิง อรอุมา ศรี สมบัติ
พ.ท. อุทยั เพียรการ
พ.ต. นิรุต ตานันทร์
พ.ต. จรัส กาวิชยั

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08869-83
001-100-2004-00167-51
001-100-2004-00168-85
001-100-2004-08881-49
001-100-2010-00408-38
001-100-2014-00576-49
001-100-2004-12001-53
001-100-2004-00542-01
001-100-2004-07169-85
001-100-2004-11401-25
001-100-2004-12057-23
001-100-2004-12603-40
001-100-2004-08351-56
001-100-2004-10258-26
001-100-2004-12709-49
001-100-2006-00012-70
001-100-2004-13183-82
001-100-2004-02014-74
001-100-2004-03985-21
001-100-2004-01502-04
001-100-2004-01510-63
001-100-2004-02004-02
001-100-2004-04453-42
001-100-2004-00574-39
001-100-2004-00676-58
001-100-2004-02936-51
001-100-2004-06071-19
001-100-2004-08174-79
001-100-2004-09064-90
001-100-2004-10102-22
001-100-2004-00869-36
001-100-2004-02471-75
001-100-2004-02561-00

มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)

จํานวนเงิน
1,806.25
3,716.35
6,571.11
2,440.58
1,908.93
1,345.67
3,106.11
8,210.74
22,408.18
3,973.54
5,004.60
10,454.76
3,118.36
5,715.24
5,480.15
4,790.03
4,576.48
2,093.37
4,840.40
7,735.58
8,824.65
3,159.80
26,523.27
7,246.80
49,737.08
16,661.22
13,799.55
13,916.01
2,966.97
12,513.45
15,611.78
1,252.12
19,919.54

หน้าที# : 31

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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.ต. อนุชิต มานะสมบูรณ์
พ.ต. เจกษฎา แก่นจันทร์
พ.ท. สมเจต ช่างซอ
พ.ท. กุลธวัช สาระผล
ร.อ. วิทยา สมนา
ร.ท. สมเกียรติ สมบูรณ์
ร.ท. บุญกํIา สุวรรณรัตน์
ร.ท. ยุทธศาสตร์ หนองปิ งคํา
ร.อ. นพดล ใจดี
ร.ท. ประกาศน พวงแก้ว
ร.ท. ฉัตรศิลา สุขตัว
ร.ท. กฤษดา ไชยเมือง
ร.ท.สมชาย สารทอง
ร.ท.หญิง ปาจรี ย ์ ขวัญใจ
ร.ต. ประจบ เชิมชัยภูมิ
ร.ต. สมควร นันตา
ร.ต. เสมา แกมขุนทด
ร.ต. อุดม พันธ์ผล
ร.ต. สุราชธานี โพธิ>ทอง
ร.ต. สุชาติ ใจกล้า
ร.ต. สุเมธ คํามณี
ร.ต. จักรภัทร เสาะสมบูรณ์
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ กินีสี
จ.ส.อ. ทศพร ธรรมมา
จ.ส.อ. พงศ์ศกั ดิ> แจ่มเลิศ
จ.ส.อ.อัษฎายุทธ เสมอเชืIอ
จ.ส.อ. อุดม ฟองอินทร์
จ.ส.อ. นพพล มันดี
จ.ส.อ. สุวรรณ ไชยวุฒิ
จ.ส.อ. วรานนท์ กามินทร์
จ.ส.อ. โชคอนันต์ แผ่นทอง
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ทําทอง
จ.ส.อ. เสน่ห์ โคตรบัว

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-09777-44
001-100-2004-10094-39
001-100-2004-12589-29
001-100-2004-12907-94
001-100-2004-08222-40
001-100-2004-01481-39
001-100-2004-03759-55
001-100-2004-03841-66
001-100-2004-03850-22
001-100-2004-04487-92
001-100-2004-05450-31
001-100-2004-06098-98
001-100-2004-08188-03
001-100-2004-01334-38
001-100-2004-03188-35
001-100-2004-05761-29
001-100-2004-06175-69
001-100-2004-11065-83
001-100-2004-12891-05
001-100-2004-13035-75
001-100-2005-00519-48
001-100-2008-00097-66
001-100-2004-00421-36
001-100-2004-00436-49
001-100-2004-00511-34
001-100-2004-00648-82
001-100-2004-00677-37
001-100-2004-00768-96
001-100-2004-00801-90
001-100-2004-01120-00
001-100-2004-01487-40
001-100-2004-02113-56
001-100-2004-02292-58

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34

(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)

จํานวนเงิน
12,978.30
17,760.87
6,140.48
3,757.46
18,133.26
2,584.30
13,512.48
5,212.32
5,049.75
3,584.72
2,596.04
2,882.29
4,536.56
4,086.44
5,410.62
2,147.83
2,740.41
5,922.23
5,719.88
16,517.15
552.90
1,197.81
10,771.52
6,165.21
5,270.12
4,366.30
3,688.81
5,318.50
7,752.72
3,502.86
13,498.19
15,496.00
23,916.73

หน้าที# : 32

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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. สุเพีIยน ไชยวงค์
จ.ส.อ. พันธ์ศกั ดิ> เชียงแรง
จ.ส.อ. สายยนต์ สบบง
จ.ส.อ. ไกรวัฒน์ มาฟู
จ.ส.อ.ไชยพศ ศรี ชนะ
จ.ส.อ. ชยันต์ ศิริพนั ธุ์
จ.ส.อ. พีรดนย์ ไชยมงคล
จ.ส.อ. บันดล จักรสมศักดิ>
จ.ส.อ. จงรักษ์ ภาชนะ
จ.ส.อ. หัสดิน คชเสนี
จ.ส.อ. สมเกียรติ สารทอง
จ.ส.อ. ทรงพนธ์ โคตรศรี เมือง
จ.ส.อ. ณรงค์ มีทรัพย์
จ.ส.อ. คฑาวุธ วรรณภิระ
จ.ส.อ.ทรงธรรม คําเป็ ง
จ.ส.อ. ประพงษ์ เภตรา
จ.ส.อ.ขจรพฤกษ บัวเขียว
จ.ส.อ. ธวัชชัย ต้นวงค์
จ.ส.อ. จารุ รัชต์ วงค์สม
จ.ส.อ. นิติพงษ์ ดอนศิลา
จ.ส.อ. สุรพงษ์ คํามี
จ.ส.อ. โสภณ แก้วเดียว
จ.ส.อ. อุดรชัย พรมจักร์
จ.ส.อ. สุรวิชณ์ มาลี
จ.ส.อ. นพดล เจนชัย
จ.ส.อ. มนัส สุขสําราญ
จ.ส.อ. เอกสยาม เผ่าเครื# อง
จ.ส.อ. ณรงค์ หิ รัญไกรลาศ
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ กัลยาณรักษ์
จ.ส.อ. พัฒน์ธนะ ศรี เทพธํารงค์
จ.ส.อ. สุชาติ สวัสดี
จ.ส.อ. สัญญา ยืนยัง
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั มูลเครื อคํา

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02403-58
001-100-2004-02590-19
001-100-2004-02636-41
001-100-2004-03235-36
001-100-2004-03263-66
001-100-2004-03639-14
001-100-2004-03699-18
001-100-2004-03950-83
001-100-2004-04389-53
001-100-2004-04419-57
001-100-2004-04792-97
001-100-2004-04986-27
001-100-2004-05304-19
001-100-2004-05449-99
001-100-2004-05450-59
001-100-2004-05451-29
001-100-2004-05533-68
001-100-2004-05683-33
001-100-2004-05754-12
001-100-2004-06035-75
001-100-2004-06041-58
001-100-2004-06399-50
001-100-2004-06600-84
001-100-2004-07049-71
001-100-2004-07143-12
001-100-2004-07333-53
001-100-2004-07459-32
001-100-2004-07923-56
001-100-2004-07981-74
001-100-2004-08256-63
001-100-2004-08268-48
001-100-2004-09256-17
001-100-2004-09409-26

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34

(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)

จํานวนเงิน
5,720.47
8,715.32
10,147.59
2,483.64
2,187.76
1,826.53
1,743.18
8,132.04
1,387.76
10,332.71
6,100.44
2,789.90
2,647.27
4,081.49
3,352.57
2,261.45
4,614.06
7,453.03
4,194.01
1,919.10
1,274.37
5,086.78
1,582.04
2,506.54
2,043.96
4,702.64
2,348.29
1,992.35
3,011.88
10,896.59
4,712.57
1,973.47
5,659.51

หน้าที# : 33

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กิ#งเพชร ไชยวงศ์
จ.ส.อ. สุรชัย แน่นอุดร
จ.ส.อ. ปณิ ธาน เลาหวิโรจน์พจน์
จ.ส.อ. ธวัชชัย เชืIอเมืองพาน
จ.ส.อ. พัชรพงษ์ ปรี ชาพัฒนา
จ.ส.อ. สมบัติ ลือเลิศ
จ.ส.อ. ฉลอง นาต๊ะ
จ.ส.อ. เทียนชัย ศรี ชยั
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ เลี#ยมขาว
จ.ส.อ. พรหมมา หวานใจ
จ.ส.อ. ยงยุทธ หอมนาน
จ.ส.อ. สุวนิ ทร์ ดาวลอย
จ.ส.อ. อนุศิษฐ์ คํามี
จ.ส.อ. วินยั ขุนทอง
จ.ส.อ. สมคิด กาติ]บ
จ.ส.อ. ถวิล สะสาง
จ.ส.อ. อนุพงษ์ โตมณฑา
จ.ส.อ. ธนิก ลาภาศิริ
จ.ส.ท. โยธิน ปิ นใจ
จ.ส.อ. ยุทธการ โพทัด
จ.ส.อ. วิชยั สายบัว
จ.ส.อ. รัฐพณ สติมน#ั
จ.ส.อ. อภิเลปน์ อัมพวะศิริ
จ.ส.อ. อนุชิต ไข่เปลี#ยน
จ.ส.อ. จักรพล รักดี
จ.ส.อ. บริ สุทธิ> สิ ทธิ
จ.ส.อ. พิชิต หงษาวงษ์
จ.ส.อ. วีรชน มูลจันทร์
จ.ส.อ. ธงชัย จิโน
จ.ส.อ.หญิง จิตภา กองประชุม
จ.ส.ท. สถิตย์พร ฉลาดธัญญกิจ
จ.ส.ท. กฤษดา ร่ มขาว
จ.ส.ท. วีรากร บุญแรง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10273-92
001-100-2004-10470-22
001-100-2004-11165-17
001-100-2004-11434-78
001-100-2004-11491-53
001-100-2004-11747-06
001-100-2004-11781-91
001-100-2004-12393-95
001-100-2004-12693-05
001-100-2004-12847-75
001-100-2004-13071-73
001-100-2005-00652-06
001-100-2005-00652-15
001-100-2006-00012-61
001-100-2006-00098-92
001-100-2006-00178-73
001-100-2006-00202-66
001-100-2006-00406-86
001-100-2007-00219-72
001-100-2007-00223-97
001-100-2007-00301-38
001-100-2007-00407-19
001-100-2008-00020-00
001-100-2008-00146-70
001-100-2008-00172-15
001-100-2009-00042-74
001-100-2009-00057-78
001-100-2009-00454-84
001-100-2013-00292-12
001-100-2004-12809-64
001-100-2010-00443-75
001-100-2011-00355-70
001-100-2012-00009-53

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34

(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)
(จทบ.พ.ย.)

จํานวนเงิน
15,759.34
2,759.07
1,023.48
3,483.99
5,739.23
4,476.81
1,661.08
6,230.49
5,604.06
10,020.84
3,137.22
1,380.82
6,111.01
2,130.65
2,890.34
3,356.42
3,919.63
2,597.33
2,111.39
3,017.97
1,529.99
515.67
2,548.49
2,003.23
1,763.16
2,013.47
1,985.06
861.65
1,382.13
2,539.02
1,840.08
547.25
1,092.19

หน้าที# : 34

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. วัชระ ศรี ชยั วาลย์
จ.ส.ต. กิตติพงษ์ พรหมมาลี
จ.ส.ต. สถิตย์ ก๋ าใจ
จ.ส.ต. อิทธิฤทธิ> นาคสิ งห์
จ.ส.ต. สุรสิ ทธิ> สนแจ้ง
ส.อ. อุดม อินต๊ะสาร
ส.อ. เอกวัฒน์ อ่วมนุสนธิ>
ส.อ. วัน สุขตัว
ส.อ.ณัฐพงศ์ เรื อนสังข์
ส.อ. วงศกร กลิ#นอุบล
ส.อ. พงษ์อนุชา วรรณสอน
ส.อ. พายัพ จันทร์สุภาเสน
ส.อ. ไมตรี เชืIอสายทอง
ส.อ. วิทศั ขาวแสง
ส.อ. วันชนะ เขียวพรม
ส.อ. เจริ ญศักดิ> นามมุงคุณ
ส.อ. กฤษดา ก๋ องแก้ว
ส.อ. จาตุรงค์ กัIวพิสมัย
ส.อ. ทศพล ฟ้ าแลบ
ส.อ. ทศพล ตากูล
ส.อ. เกรี ยงศักดิ> จันทร์สุภาเสน
ส.อ. นัคริ นทร์ จันทร์มูล
ส.อ. พรธเนศ สุนุมิตร
ส.อ. ชนะกิจ ทาสิ งห์คาํ
ส.อ. เจษฎา จันทร
ส.ท. นริ นทร์ จิตจง
ส.ท. บรรหยัด เรื องจิต
ส.ท. ณัฐพงค์ คําวงษา
ส.ท. ยศกร แดนครอง
ส.ต. รุ่ งโรจน์ นันทวงศ์
ส.ต. นพชัย แสนริ น
พล.อส. ยุทธภัณฑ์ เชืIอเมืองพาน
พ.ท. สุชิน ภู่สวรรค์

เลขที#บญั ชี
001-100-2009-00030-99
001-100-2010-00050-11
001-100-2011-00196-42
001-100-2011-00465-12
001-100-2011-00541-59
001-100-2004-00677-46
001-100-2004-01633-41
001-100-2004-05815-01
001-100-2004-11284-88
001-100-2009-00018-60
001-100-2010-00049-60
001-100-2010-00188-02
001-100-2011-00232-83
001-100-2011-00368-70
001-100-2011-00408-28
001-100-2012-00247-86
001-100-2012-00635-54
001-100-2013-00384-32
001-100-2013-00497-11
001-100-2013-00497-20
001-100-2013-00497-39
001-100-2014-00261-08
001-100-2014-00344-53
001-100-2014-00428-14
001-100-2015-00193-01
001-100-2004-00038-09
001-100-2004-05451-01
001-100-2014-00687-42
001-100-2014-00687-60
001-100-2004-00676-49
001-100-2005-00163-25
001-100-2015-00636-76
001-100-2004-10363-90

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.34
มทบ.36

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

จํานวนเงิน
2,594.58
1,096.17
1,068.85
774.03
912.22
1,321.04
4,317.05
3,624.54
1,076.50
2,482.94
1,334.13
2,034.60
1,976.33
1,183.50
1,872.26
849.46
708.94
1,260.62
1,057.70
1,698.42
935.87
393.28
1,006.66
407.35
739.83
2,510.20
2,398.24
871.24
829.83
2,898.20
1,648.73
305.93
150,106.55

หน้าที# : 35

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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
พ.ท. ลีฬห์ มดิศร
ร.อ. ยุทธชัย วงษ์พฒ
ุ
ร.อ.พิสพิชยั วิเศษยา
ร.อ. กฤษณะ วรยศ
ร.ต. สุพจน์ อาจนิยม
ร.ต. วุฒิชยั ไตรภูมิ
ร.ต. สนธิ โสมกําสด
ร.ต. วรายุทธ จอมคําสิ งห์
ร.ท.สุวติ ร อาจสมดี
ร.ต. ปั ญญา ชมภูพาน
ร.ต.สุชาติ ศิลาเลิศ
ร.ต. ชาญชัย เครื อแสง
ร.ต. นิวฒั น์ วงษ์เวียง
ร.ต. พินิจ พิมพากุล
ร.ต. บุญรอด โคสอน
ร.ท. มานิตย์ ทองดี
จ.ส.อ.ศุภชัย ชาวกล้า
ร.ต.วิรวัตร นิรานนท์
จ.ส.อ. บรรเจิด ขันโททอง
ร.ต.ศรี จนั ทร์ อัศจรรย์
จ.ส.อ. สุรพงษ์ จันทนา
จ.ส.อ.ชัยวิชิต แสงคํา
จ.ส.อ. สมบัติ นามวิเศษ
จ.ส.อ.สุริยนต์ บุรีเพีย
จ.ส.อ.ชัยณรงค์ น้อยชื#น
จ.ส.อ.นิพนธ์ ฤทธิ>อร่ าม
จ.ส.อ. หนูพนั ธ์ ศรี ทอง
จ.ส.อ.สมจิตร โกนันท์
ร.ต.บุญล้วน แสงยะรักษ์
จ.ส.อ. สมหมาย จันทะพา
จ.ส.อ.วันชัย โอดฉิ มพลี
จ.ส.อ. นิคม เหง่าลา
จ.ส.อ.สงไขย์ ยะรี

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00437-35
001-100-2004-00052-23
001-100-2004-04143-15
001-100-2004-05987-78
001-100-2004-01515-59
001-100-2004-01732-05
001-100-2004-03036-20
001-100-2004-03461-48
001-100-2004-03789-61
001-100-2004-03927-85
001-100-2004-05958-96
001-100-2004-07430-22
001-100-2004-08786-65
001-100-2004-08856-92
001-100-2004-09308-86
001-100-2004-13058-38
001-100-2004-00852-56
001-100-2004-01433-10
001-100-2004-01701-10
001-100-2004-01918-58
001-100-2004-02324-65
001-100-2004-02362-30
001-100-2004-02491-55
001-100-2004-03971-42
001-100-2004-04220-77
001-100-2004-05426-27
001-100-2004-05521-92
001-100-2004-05579-93
001-100-2004-06602-06
001-100-2004-06841-27
001-100-2004-07746-24
001-100-2004-08579-45
001-100-2004-08599-25

มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3

จํานวนเงิน
18,589.37
10,363.81
8,690.34
9,593.89
3,279.41
9,587.89
7,630.83
2,880.12
3,840.61
8,632.52
6,847.27
9,141.78
5,407.39
12,743.49
12,910.53
5,654.56
4,085.69
8,231.86
3,256.65
13,767.30
5,327.96
2,209.68
7,861.19
3,069.88
8,035.86
5,137.04
7,350.53
10,387.61
8,421.87
8,853.07
1,630.82
4,379.59
6,371.84

หน้าที# : 36

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.อนุกลู กลํ#าเสื อ
จ.ส.อ.วิลยั คําศรี
จ.ส.อ.ไพฑูรย์ อ่อนชัย
จ.ส.อ. สุริยา เพ็งคําศรี
จ.ส.อ.ธรรมนูญ กระวานชิด
จ.ส.อ.เชิด เคนทวาย
จ.ส.อ. วีระยุทธ์ งามชมภู
จ.ส.อ.คมเพชร ชนะชัย
จ.ส.อ. สุพรรณบุรี มาตทวี
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ> สี ยางนอก
จ.ส.อ. เด่นศักดิ> ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. ธีระยุทธ สี จุย้ จ้าย
จ.ส.อ. วัลลภ เสนาประโคน
จ.ส.อ. ธวัชชัย ชาติมนตรี
จ.ส.อ. ชินภัทร ภิยโย
จ.ส.อ. เชษฐา สารวงษ์
จ.ส.อ. จักรี ทิพเลิศ
จ.ส.อ. ศักดิ>ชยั เสน่ห์ดี
จ.ส.อ. อรรถพร อุตระหงษ์
จ.ส.อ. ปรมากรณ์ พฤกษชาติ
จ.ส.ต. พรชัย สี ลาดเลา
จ.ส.อ. ทวีเดช โยวะ
จ.ส.ท. ณัฐดนัย ศรี นอก
จ.ส.อ. เจตพร คําจร
จ.ส.อ. ศราวุฒิ สร้อยกุดเรื อ
จ.ส.อ. กฤษณะ เทียนศรี
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ สมหวัง
จ.ส.อ. สมคิด แสนสุภา
จ.ส.ท. ภาดล โพธิ>เงิน
จ.ส.อ. พัลลภ เล้าวิมลเลิศ
จ.ส.ต. ธานี สุดแสวง
จ.ส.อ. วินยั ขาวผิว
จ.ส.ท. มงคล ภูอ่อน

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09556-72
001-100-2004-09563-34
001-100-2004-09644-85
001-100-2004-09781-23
001-100-2004-09781-41
001-100-2004-10864-92
001-100-2004-11477-93
001-100-2004-11495-33
001-100-2004-12674-04
001-100-2008-00138-57
001-100-2008-00138-84
001-100-2009-00304-19
001-100-2009-00304-64
001-100-2009-00305-34
001-100-2009-00305-52
001-100-2009-00305-61
001-100-2009-00444-12
001-100-2011-00375-32
001-100-2012-00089-91
001-100-2004-03715-97
001-100-2008-00360-16
001-100-2009-00304-46
001-100-2009-00305-16
001-100-2010-00130-92
001-100-2010-00131-17
001-100-2011-00376-02
001-100-2012-00089-64
001-100-2008-00138-11
001-100-2008-00138-66
001-100-2010-00130-56
001-100-2010-00130-74
001-100-2010-00130-83
001-100-2010-00131-08

ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3

จํานวนเงิน
10,712.48
13,500.55
1,683.61
2,077.97
2,096.03
1,936.71
3,739.45
11,407.21
14,390.87
3,345.56
4,311.25
1,879.49
2,403.77
2,520.12
2,403.77
3,013.11
2,260.23
1,702.37
761.07
5,843.28
1,457.01
2,224.17
1,198.08
2,198.10
1,279.49
1,497.28
1,013.49
4,357.90
2,905.51
2,273.00
2,173.26
2,522.78
2,234.00

หน้าที# : 37

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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.ต. อาลีฟ อนันต์
จ.ส.ต. จุมพล วันนา
จ.ส.ท. ณรงค์ ภูครองนา
จ.ส.ท. ชริ นทร์ ทองมัน#
จ.ส.ต. อนุชิต แก้วมณี
จ.ส.ท. อติวณั ณ์ นิลราช
จ.ส.ต. สุวชิ ชา อุทธสิ งห์
จ.ส.ต. อิทธิพล อาษาแก้ว
ส.อ. สุรวิช พวงพี#
ส.อ. สุทธินนั ท์ กอบขุนทด
ส.อ. ชัยนันท์ พิมพ์ทรายมูล
ส.อ. ธนุชยั นามศรี
ส.อ. ชัยณรงค์ ชินบุตร
จ.ส.ท. ปิ ยะนัฐ กเสิ มสิ น
จ.ส.ต. ทรงพล ปั ญญาภิวฒั น์
จ.ส.ต. ยุทธนา มะพันธ์
ส.อ. เจริ ญชัย มะลัยคํา
ส.อ. พินิจพงษ์ ชัยหานาม
ส.อ. อนุกลู บุญริ นทร์
ส.อ. สุทธินนั ท์ หารธงไชย
ส.อ. วัจน์กร หงษ์แดง
ส.อ. โกมินทร์ จันดีเลาะ
ส.อ. สิ ทธิชยั ชินวงศ์
ส.อ. จตุพร สังข์ศิริ
ส.อ. พีระวัฒน์ ผ่านจังหาญ
ส.อ. เรวัตร สุขอนันต์
ส.อ. สุวทิ ย์ กาลพันธา
ส.อ. เอกชัย วงค์สีดา
ส.ท. ณัฐพงศ์ แก้วอุ่นเรื อน
ส.ท. พรพฤทธิ> วิยาภรณ์
ร.ท. ธวัชชัย พาชอบ
ร.ท. วันดี คนหาญ
ร.ท. วัชรพงษ์ เหมืองจา

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00155-77
001-100-2011-00034-74
001-100-2011-00374-71
001-100-2011-00375-87
001-100-2011-00376-20
001-100-2012-00089-46
001-100-2012-00238-75
001-100-2010-00143-01
001-100-2011-00376-48
001-100-2011-00433-20
001-100-2012-00089-00
001-100-2012-00236-26
001-100-2012-00237-41
001-100-2012-00238-57
001-100-2012-00238-66
001-100-2012-00241-66
001-100-2012-00610-79
001-100-2013-00289-21
001-100-2013-00289-30
001-100-2013-00289-76
001-100-2013-00290-18
001-100-2013-00656-30
001-100-2014-00476-79
001-100-2014-00477-21
001-100-2015-00140-41
001-100-2015-00140-50
001-100-2015-00141-75
001-100-2016-00193-55
001-100-2014-00010-57
001-100-2015-00462-99
001-100-2004-01257-21
001-100-2004-01377-53
001-100-2004-04071-75

ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1

จํานวนเงิน
1,069.02
491.37
2,094.79
1,881.30
2,670.30
1,369.96
1,609.47
1,286.31
5,974.14
1,527.26
1,062.76
1,613.36
1,578.67
1,527.05
1,649.87
1,609.47
1,627.46
844.55
590.36
858.00
1,618.41
744.52
766.92
877.44
329.44
414.44
524.96
103.61
2,031.73
1,325.32
10,123.18
4,033.65
2,647.18

หน้าที# : 38

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
ร.ท. นันทเวชช์ จันทรัตน์
ร.ท. พิพฒั น์พล กัณฑศรี วกิ รม
ร.ท. สุเทพ เทพอุทยั
ร.ต. เวทย์ บุตรวงษ์
ร.ต. บรรลือศักดิ> แก้วสี สด
ร.ต. เสฏฐวุฒิ ยศสมบูรณ์ชยั
จ.ส.อ.ชาตรี วงษ์นรา
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ชุ่มแช่ม
จ.ส.อ. ธงชัย นุชนารถ
จ.ส.อ. ปรี ชา เนียมจิตร
จ.ส.อ. วิทยา ทุมจารย์
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ดีขนุ ทด
จ.ส.อ. อิทธิพล ไปป่ า
จ.ส.อ. โกวิทย์ พึ#งชัย
จ.ส.อ. มูฮมั หมัดไฟซอล สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ประสงค์ ปะวะเสนัง
จ.ส.อ. เจษฎา ศรี สุข
จ.ส.อ. ปิ ยวัฒน์ ช้างคง
จ.ส.อ. ภูเบศ เขื#องกลาง
จ.ส.อ. มณี กรณ์ ประทุม
จ.ส.อ. ธีระศักดิ> ภูมิสุวรรณ
จ.ส.อ. ศรายุทธ เผือกแย้ม
จ.ส.อ. กฤษดา จํานงค์ภกั ดิ>
จ.ส.อ. ธีระพงศ์ สุขทอง
จ.ส.อ. อํานาจ วรรณะ
จ.ส.อ. ณัฐกร ขุนพิทกั ษ์
จ.ส.อ. นริ นทร์ สุกยัง
จ.ส.อ. อิสมาแอ ยูเปาะนะ
จ.ส.อ. อัลดุลรอหมาน และหมูด
จ.ส.อ. ธัญญะ สําราญศรี
จ.ส.อ. วราวุธ หิ รัญวงค์
จ.ส.อ. ฮาฟันดี กูมอ
จ.ส.ท. เสกสรรค์ รัตนา

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08813-04
001-100-2004-09365-89
001-100-2004-09602-85
001-100-2004-05782-15
001-100-2005-00302-64
001-100-2006-00335-70
001-100-2004-04694-30
001-100-2005-00799-53
001-100-2005-00799-99
001-100-2006-00323-04
001-100-2006-00323-22
001-100-2006-00324-29
001-100-2006-00327-66
001-100-2006-00328-09
001-100-2006-00328-90
001-100-2006-00331-27
001-100-2006-00333-30
001-100-2007-00080-32
001-100-2007-00107-36
001-100-2007-00109-12
001-100-2007-00211-03
001-100-2007-00212-00
001-100-2008-00237-02
001-100-2008-00237-11
001-100-2008-00237-20
001-100-2008-00237-66
001-100-2008-00237-84
001-100-2008-00238-18
001-100-2008-00238-36
001-100-2008-00238-54
001-100-2008-00238-81
001-100-2008-00238-90
001-100-2006-00330-11

ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1

จํานวนเงิน
5,604.22
7,740.31
9,506.25
11,422.03
3,190.51
3,143.06
3,761.51
5,591.67
2,353.67
6,505.91
5,801.68
2,650.45
5,999.53
3,128.05
3,495.85
4,428.01
3,155.49
5,146.16
3,680.95
4,388.06
3,404.32
1,386.58
2,469.71
2,469.71
1,260.73
4,590.09
4,170.70
1,456.42
3,738.66
2,282.33
3,327.45
2,407.41
2,608.06

หน้าที# : 39

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. เฉลิม ยอดเพชร
จ.ส.ต. อิสบอรอเฮง รอหะ
จ.ส.ต. ปิ ยะชาติ พัฒนมาศ
จ.ส.ต. วิษณุพร พลโชติ
ส.อ. ฟาริ ก แซะอาหลี
ส.อ. ฮิลมีย ์ กุลาม
ส.อ. อาทร เหล็กอ่อน
ส.อ. คมสันต์ จุย้ พ่วง
ส.อ. เมธา กาญจนเพ็ญ
ส.อ. มนตรี นวลละออง
ส.อ. ศุภชาติ สามิลา
ส.อ. ฉัตรฐิเนตร คําสุ่ย
ส.อ.อาลีฟ ปั ญญายาว
ส.อ. วิโรจน์ เวสสุวรรณ์
ส. อ. วุฒิพงษ์ คงคํา
ส.อ. ราเชนทร์ ตระกูลปิ ติ
ส.อ. ธีรยุทธ เพ็ชรศรี
ส.อ. ทศพร อุกนั ทา
ส.อ. โยธิน รุ จิยาปนนท์
ส.อ. วิชาญ โชควิบูลย์
ส.อ. วีรยุทธ ปานบุตร
ส.อ. อัครพล สังข์มาศ
ส.อ. ธีรศักดิ> ศรี ลาพัฒน์
ส.อ. จักรกฤษณ์ ศรี ขา
ส.อ. ทรงพล สี บวั
ส.อ. วุฒิชยั เตมีศกั ดิ>
ส.อ. วัฒนา ทองคํา
ส.อ. ณัฐพงศ์ สมสมัย
ส.อ. วสันต์ เก็มเด็น
ส.ท. สุธวัฒน์ รักนุย้
ส.ท. ภัรฑบดี เริ# มคิดการ
ส.ท. วรวิทย์ ทองสัIน
ส.ท. วรศักดิ> เรื องสวัสดิ>

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00211-58
001-100-2005-00799-17
001-100-2008-00239-24
001-100-2012-00231-67
001-100-2007-00108-24
001-100-2008-00236-96
001-100-2011-00508-16
001-100-2012-00085-75
001-100-2013-00307-77
001-100-2013-00588-52
001-100-2013-00634-65
001-100-2013-00634-83
001-100-2013-00634-92
001-100-2013-00635-26
001-100-2013-00635-44
001-100-2014-00039-12
001-100-2014-00157-13
001-100-2014-00157-22
001-100-2014-00157-59
001-100-2014-00157-68
001-100-2014-00201-40
001-100-2014-00201-59
001-100-2014-00201-68
001-100-2014-00409-95
001-100-2014-00410-37
001-100-2014-00654-71
001-100-2014-00654-99
001-100-2014-00655-14
001-100-2015-00348-50
001-100-2015-00348-05
001-100-2015-00348-41
001-100-2015-00348-69
001-100-2015-00348-96

ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1

จํานวนเงิน
5,951.01
1,806.27
4,890.30
1,428.24
853.37
656.16
1,720.10
1,582.75
809.37
3,037.10
2,650.56
2,574.13
2,635.70
2,640.45
2,640.45
1,919.47
1,912.45
1,912.45
1,971.72
1,883.30
1,919.36
1,919.36
1,919.36
1,909.19
1,866.01
1,905.39
1,909.12
1,905.39
1,308.55
1,345.16
1,345.16
1,308.55
1,345.16

หน้าที# : 40

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

ชื#อบัญชี
ร.อ. ดํารงค์สิน หนูเสน
ร.อ. ประสิ ทธิ>ชยั สุพิมพ์
ร.ท. บุญทัน จันทอง
ร.ท. สมชัย บุญเจือ
ร.ท. เมธิน สี ทาวัน
ร.ต. พิเชษฐ์ หิ นสูงเนิน
ร.ต. จารุ วตั ร ธนูศิลป์
ร.ต. ณัฏฐพัฒน์ ศรี ลานุช
ร.ต. คมคิด อินทปั ญญา
ร.ต.วีรยุทธ โก่งกระโทก
ร.ต.วัชริ นทร์ ชุมสุข
ร.ต. สามารถ พุดตาล
ร.ต. เพทาย พิมพ์ทอง
ร.ต. สามารถ บุญมี
ร.ต. ชัยสิ ทธิ> ฝอยตะคุ
จ.ส.อ. ธวัชชัย วรรณคํา
จ.ส.อ. กวีวฒั น์ สุขรอบ
จ.ส.อ. สัญญา ทอนสูงเนิน
จ.ส.อ. ชัยวิทย์ ปั ทมาจําปาสา
จ.ส.อ. ประจักษ์ เนริ กลู
จ.ส.อ. พล สี หาบุตร
จ.ส.อ. ธวัชชัย ชนะบุญ
จ.ส.อ. ศักดิ>ดา เกษรบัว
จ.ส.อ. ธีรเดช วิเศษยิง#
จ.ส.อ. นิติธร ใจแก้ว
จ.ส.อ. สุเทพ ยิง# มีมา
จ.ส.อ. ชวน คาดพันโน
จ.ส.อ. โรจน์ ศรี ศิลา
จ.ส.อ. คําพิศ ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. สมภพ สําเริ ง
จ.ส.อ. ยุทธนา ศรี หาขันธ์
จ.ส.อ. วิระชาติ พอกพูน
จ.ส.อ. เสี ยม แก้วยงกฎ

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02626-88
001-100-2011-00247-78
001-100-2004-04193-29
001-100-2004-04194-71
001-100-2004-12065-55
001-100-2004-01490-04
001-100-2004-01890-39
001-100-2004-03282-67
001-100-2004-03381-94
001-100-2004-03589-30
001-100-2004-04194-26
001-100-2004-05025-40
001-100-2004-08362-61
001-100-2004-10272-40
001-100-2004-12636-20
001-100-2004-00856-27
001-100-2004-03281-06
001-100-2004-03282-85
001-100-2004-04192-68
001-100-2004-04319-23
001-100-2004-04337-36
001-100-2004-04589-39
001-100-2004-04897-35
001-100-2004-05246-67
001-100-2004-05372-72
001-100-2004-05452-26
001-100-2004-06906-96
001-100-2004-07402-92
001-100-2004-07997-48
001-100-2004-10637-29
001-100-2004-10641-71
001-100-2004-11247-65
001-100-2004-11873-20

ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3

จํานวนเงิน
8,738.21
2,995.37
6,819.06
9,551.93
11,458.51
8,073.02
10,175.89
15,919.63
5,371.44
2,369.20
10,886.15
9,070.53
6,911.84
7,643.24
11,365.24
8,934.03
6,473.86
3,440.94
10,461.05
6,864.44
8,214.98
7,559.37
4,650.99
9,595.70
3,729.80
5,344.23
9,606.80
15,970.04
1,989.56
4,806.47
15,307.93
3,775.67
3,449.69

หน้าที# : 41

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุทิน สุทธาบุญ
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ> วงษ์เลิศ
จ.ส.อ. ประเสริ ฐศักดิ> เขมะศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. สวีระ ผกาทอง
จ.ส.อ. สถาพร บุบผาโภชน์
จ.ส.อ. อุดร เปลี#ยนสี
จ.ส.อ. บรรพจน์ โสภา
จ.ส.อ. นพรัตน์ คําแพง
จ.ส.อ. สราวุฒิ ลุนลาด
จ.ส.อ. ศิรศักดิ> ใยอุ่น
จ.ส.อ. อรรถวิทย์ ระนาดไธสง
จ.ส.อ. วินยั กรภัทร์ณกุล
จ.ส.อ. ทศพล ตามสี รัมย์
จ.ส.ต. พักดิ>พงษ์ เหลาโสกเชือก
จ.ส.ต. บุญธรรม ทองมนต์
ส.อ. สมลักษณ์ วาสูงเนิน
ส.อ. วรวุฒิ รักษ์ศิริพงษ์
ส.อ. กัมปนาท ระยับศรี
ส.อ. สาธิต สอดส่องจิต
ส.อ. ปฎิพงษ์ โตกุล
ส.อ. มานพ ภาสกานนท์
ส.อ. อลงกรณ์ สังเกตกิจ
ส.อ. ปฐมพร สามารถกุล
ส.อ. อิสระพงษ์ ชัยสุวรรณ
ร.อ. ชาติตระการ ทนงแผลง
ร.ท. สมาน นามวงศ์
ร.อ. พรเทพ กฤษณสุวรรณ
ร.อ.สิ ทธิพร จารุ สาร
ร.ท. สุรพงศ์ ปิ# นเพ็ชร
ร.ต. พงษ์ศกั ดิ> โภชนัง
ร.ต. สนาน สังสกฤษณ์
ร.ต. ไวคิด ศรี พรหม
ร.ต.ปิ ยวัฒน์ เนตรคุณ

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11938-26
001-100-2004-12348-31
001-100-2004-13096-03
001-100-2006-00102-96
001-100-2006-00260-66
001-100-2006-00310-77
001-100-2006-00382-01
001-100-2007-00107-18
001-100-2008-00215-55
001-100-2008-00216-98
001-100-2008-00218-29
001-100-2010-00448-43
001-100-2010-00449-13
001-100-2010-00101-38
001-100-2010-00211-34
001-100-2008-00247-92
001-100-2009-00291-21
001-100-2010-00211-07
001-100-2010-00263-06
001-100-2012-00452-57
001-100-2013-00093-24
001-100-2013-00094-30
001-100-2013-00448-04
001-100-2014-00562-88
001-100-2012-00144-33
001-100-2004-02881-36
001-100-2004-07930-54
001-100-2004-10728-33
001-100-2004-12125-65
001-100-2004-01166-62
001-100-2004-02012-98
001-100-2004-02365-40
001-100-2004-02570-11

ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4

จํานวนเงิน
4,991.97
3,498.46
10,779.85
6,118.83
3,483.81
1,682.15
7,121.85
7,650.79
3,813.73
2,170.66
3,249.55
2,729.33
1,959.44
2,182.68
2,085.77
1,820.04
1,857.72
1,028.59
1,687.03
754.80
1,207.38
1,274.50
1,325.09
321.17
3,282.89
5,161.30
14,119.19
9,550.19
8,092.42
4,546.30
12,532.97
2,372.79
7,911.48

หน้าที# : 42

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

ชื#อบัญชี
ร.ต.ยุทธนา ไร่ ปัดชา
ร.ต. สง่า โอฐงาม
ร.ต. นิเวศน์ โคบาล
ร.ต. ธนพล พิมพิลา
ร.ต. ทองพูน เชืIอชม
ร.ต. คําภี ดาพัวพันธ์
ร.ต. ศุภฤกษ์ รัตน์ประโคน
จ.ส.อ. เก่ง สงคริ นทร์
จ.ส.อ. สุวชั ร ยืนสุข
จ.ส.อ. สันติ เนคะมานุรักษ์
จ.ส.อ. บุญส่ง ถ้วยฤทธิ>
จ.ส.อ. บุญนา อังกรรัมย์
จ.ส.อ.สามารถ มณฑา
จ.ส.อ. สุวรรณ์ คําผาง
จ.ส.อ. วิชยั พิชยั กาล
จ.ส.อ. สมถวิล จิตรมัน#
จ.ส.อ. บุญเลิศ เจริ ญ
จ.ส.อ. ศุภราช สู่ทรงดี
จ.ส.อ. สุทตั ร์ สาครรัมย์
จ.ส.อ.วิจิตร น้อยเจริ ญ
จ.ส.อ. อภิชาติ ไชยลาภ
จ.ส.อ. ศักดิ>ชยั ดวงดาร์
จ.ส.อ. อาทิตย์ โพธิ>หิรัญ
จ.ส.อ. รัชตะ โคกสระน้อย
จ.ส.อ.พรชัย คําหล้า
จ.ส.อ.สิ นสุรศักดิ> สนโศรก
จ.ส.อ. กานต์ ถิระกิจ
จ.ส.อ. วิรุช ดําริ ห์
จ.ส.อ. สหัสชัย บุญมาก
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ ผิวบาง
จ.ส.อ. เอกศักดิ> นุสายรัมย์
จ.ส.อ. วิทูล อาญาเมือง
จ.ส.อ. วัชระพงษ์ มูลสมบัติ

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04090-94
001-100-2004-04415-59
001-100-2004-04673-17
001-100-2004-07701-23
001-100-2004-08770-19
001-100-2004-11565-51
001-100-2004-12047-97
001-100-2004-00044-37
001-100-2004-00259-17
001-100-2004-00288-99
001-100-2004-00574-02
001-100-2004-00756-20
001-100-2004-01243-33
001-100-2004-03445-66
001-100-2004-04927-66
001-100-2004-05103-81
001-100-2004-05831-38
001-100-2004-06135-45
001-100-2004-07219-69
001-100-2004-07847-28
001-100-2004-08440-66
001-100-2004-09007-33
001-100-2004-09638-75
001-100-2004-09885-82
001-100-2004-10288-14
001-100-2004-10597-08
001-100-2004-11803-09
001-100-2004-11938-80
001-100-2004-12494-80
001-100-2006-00261-09
001-100-2006-00459-55
001-100-2007-00331-35
001-100-2008-00346-56

ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4

จํานวนเงิน
14,914.85
10,953.27
8,109.83
9,360.74
14,260.99
4,354.50
9,098.83
8,499.12
7,478.10
15,040.15
3,936.92
10,013.10
28,623.98
11,607.61
12,329.99
5,968.03
18,895.66
7,150.38
7,959.69
13,658.46
4,403.06
7,507.33
7,595.48
10,059.42
8,024.53
13,662.94
4,708.01
17,531.98
4,465.02
3,063.70
4,644.91
8,534.42
3,887.20

หน้าที# : 43

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. คมสันต์ จัดสนาม
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ มรกต
จ.ส.อ. เสกสรร พันธุสา
จ.ส.อ. ธนนท์ กรอบพุดซา
จ.ส.อ. บุญนาค สื บศรี
จ.ส.อ. นันทพล สื บสิ งห์
จ.ส.ท. ภควัตร เชิดสูงเนิน
จ.ส.ท. ชาญชัย พัฒนะผล
จ.ส.ท. ธวัชชัย งิมขุนทด
จ.ส.ท. สถาพร กลิ#นอาจ
จ.ส.ท. ประจักษ์ เสมอภาค
จ.ส.ท. ธงชัย กุลพัฒ
จ.ส.ท. นัฏฐินนท์ กองแก้ว
จ.ส.ต. นที ซอกรัมย์
จ.ส.ต. จินตวัต อุ่นไธสง
จ.ส.ต. สราวุฒิ เกือมรัมย์
จ.ส.ต.เรี ยกพล ดวงศรี
จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ สื บเทพ
จ.ส.ต. อภิชาติ ไชยศรี ษะ
จ.ส.ต. ศุภกร นามใหม่
จ.ส.ต. วัลลภ หนูแก้ว
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ เพ็ชรนวล
จ.ส.ต. อภิชิต ผมงาม
ส.อ. ฐิติวฒั น์ บัวแดง
ส.อ. จตุพล สุขบรรเทิง
ส.อ. เฉลิมเกียรติ ทับชา
ส.อ.รวีวทิ ย์ กุดเป่ ง
ส.อ. นริ นทร์ กงทอง
ส.อ. นเรศ ศิริสงวน
ส.อ. นิรัช ไกรกูล
ส.อ. วัชรพล คําหล้า
ส.อ. ณรงค์ พลนาค
ส.อ. สุระศักดิ> เป็ นสุข

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00346-74
001-100-2009-00401-97
001-100-2009-00403-46
001-100-2009-00403-82
001-100-2004-05542-33
001-100-2009-00402-12
001-100-2010-00067-19
001-100-2011-00340-30
001-100-2011-00341-00
001-100-2011-00341-19
001-100-2011-00404-75
001-100-2012-00066-65
001-100-2013-00076-81
001-100-2009-00402-76
001-100-2010-00411-92
001-100-2010-00412-99
001-100-2012-00066-74
001-100-2012-00127-81
001-100-2012-00128-33
001-100-2012-00497-21
001-100-2012-00497-85
001-100-2012-00498-91
001-100-2013-00076-54
001-100-2010-00411-29
001-100-2011-00340-85
001-100-2011-00405-36
001-100-2011-00458-41
001-100-2012-00066-56
001-100-2012-00066-83
001-100-2012-00066-92
001-100-2012-00409-51
001-100-2012-00601-95
001-100-2013-00076-36

ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4

จํานวนเงิน
4,809.61
2,388.99
3,490.12
714.91
9,519.76
2,441.88
2,472.23
2,411.51
1,956.50
2,034.64
1,119.32
2,208.59
1,285.27
5,623.30
1,083.12
1,700.01
1,053.32
1,182.64
1,828.78
2,853.55
1,480.62
1,710.21
1,278.13
1,239.29
1,556.96
11,884.69
1,212.03
1,827.04
4,867.03
2,075.98
2,407.05
997.96
884.20

หน้าที# : 44

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
ส.อ.สมศักดิ> นาคสุข
ส.อ. สุรสิ ทธิ> ผ่านพินิจ
ส.อ.นภัสกร สมุติรัมย์
ส.อ. กฤษฎา สามิตร
ส.อ. ฉกาจ สุระท้าว
ส.อ. เกียรติศกั ดิ> อุดมพงษ์
ส.อ. จักรพันธ์ พลสยม
ส.อ. คงสิ ทธิ> ดาวันนา
ส.อ. เฉลิมศักดิ> นะราศรี
ส.อ.สุนิติ พนมใส
ส.อ. ธนโชติ ดีมีแสง
ส.ท. พิพฒั น์ หาประโคน
พ.ต. วิรัช สังข์เพ็ชร์
ร.อ. สมบัติ ทองจันทร์
ร.อ. ภูสิทธิ> รัตนบํารุ ง
ร.อ. สนิท คิดอยู่
ร.ท. ศราวุธ จรจรัส
ร.ท. มนูญ ไกรวรรณ์
ร.ท. ชาติชาย กิจดํารงวินิจกุล
ร.ท. วัฒนชัย คล่องประดิษฐ์
ร.ต. เฉลิมพล แผ่นมณี
ร.ต. นิวฒั น์ อินทนาคม
ร.ต. สุพร สงวนศิลป์
ร.ต. สระวุทธ โคกแปะ
ร.ต. สุรศาสน์ บัวเพ็ชร์
ร.ต. สายนต์ บรรพบุรุษ
จ.ส.อ. สมศักดิ> แก้ววิเชียร
จ.ส.อ. นพดล การค้า
จ.ส.อ. ประภาส วงษ์จีน
จ.ส.อ. รังสรรค์ เรื องธรรม
จ.ส.อ. ธนิต รุ จิรางกูร
จ.ส.อ. ธวัช แผ้วชนะ
จ.ส.อ. กิตตินนั ท์ คงริ นทร์

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00076-45
001-100-2013-00076-72
001-100-2013-00077-06
001-100-2013-00077-24
001-100-2013-00425-05
001-100-2014-00076-71
001-100-2014-00562-79
001-100-2014-00562-97
001-100-2015-00304-47
001-100-2015-00444-77
001-100-2015-00445-38
001-100-2016-00378-29
001-100-2004-06914-82
001-100-2004-02521-40
001-100-2004-06626-20
001-100-2004-07307-81
001-100-2004-02521-22
001-100-2004-04252-69
001-100-2004-05219-34
001-100-2004-09861-77
001-100-2004-00180-14
001-100-2004-00240-06
001-100-2004-01302-28
001-100-2004-08812-52
001-100-2004-10467-04
001-100-2004-11437-06
001-100-2004-00089-83
001-100-2004-00239-82
001-100-2004-00240-24
001-100-2004-03325-52
001-100-2004-03899-49
001-100-2004-04456-07
001-100-2004-05694-75

ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25

จํานวนเงิน
633.66
1,543.81
1,893.43
3,374.18
1,023.09
1,285.67
1,251.82
795.20
1,446.89
1,172.13
690.94
814.46
7,424.67
9,878.78
5,713.86
18,491.34
19,715.31
14,333.42
10,575.51
5,225.63
4,864.29
13,676.27
28,469.84
4,276.33
7,790.14
8,522.66
4,158.52
5,142.88
5,873.33
17,337.66
3,497.02
6,522.50
3,942.20

หน้าที# : 45

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุรศักดิ> งามขํา
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ทองสมสี
จ.ส.อ. สมปราชญ์ อารี ย ์
จ.ส.อ. สุรศักดิ> ดาศรี
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เพชรเศษ
จ.ส.อ. วันชัย วิทูรชัย
จ.ส.อ. อนุชิต ปานชู
จ.ส.อ. วิชศยุตม์ คะเนนัย
จ.ส.อ. วิชยั ทิพย์มาศ
จ.ส.อ. ธีรยุทธ ท่านทรัพย์
จ.ส.อ. ปริ ชาติ อนุรักษ์
จ.ส.อ. ทินกร ประดับศิลป์
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ บัวผุด
จ.ส.ท. จีรศักดิ> หมื#นละม้าย
จ.ส.ท. อิสระ พวงมณี
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิ> ริ ยาพันธ์
จ.ส.ต. สมชาย อ่อนเคร็ ง
จ.ส.ต. กิตติศกั ดิ> เดี#ยววัฒนกุล
จ.ส.ต. จักรพงศ์ ศรี สงั ข์
จ.ส.ต. อมรวัฒน์ คมประมูล
จ.ส.ต. จักรพงศ์ ช่วยอารี ย ์
ส.อ. พาสกร ใจซื#อ
ส.อ. เอกชัย ลือหล้า
ส.อ. วัชรากร อินศฤงคาร
ส.อ. ปิ ติภูมิ ราชสมบัติ
ส.อ. ชัยชนะ ทองส่งโสม
ส.อ. ยุทธชัย คงจร
ส.อ. ปราโมทย์ แก้วศรี สุข
ส.อ. นัฐพล เพชรทอง
ส.อ. ชิตพล เทพทุ่งหลวง
ส.อ. ชัชพิรวิชญ์ สุภาพโรจน์
ส.อ. พงษ์พนั ธ์ แพงเพ็ง
ส.อ. สิ ทธิพร สุกใส

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05830-31
001-100-2004-05942-31
001-100-2004-07153-84
001-100-2008-00141-84
001-100-2008-00142-63
001-100-2008-00142-81
001-100-2008-00143-06
001-100-2008-00143-60
001-100-2008-00341-97
001-100-2009-00037-89
001-100-2009-00038-13
001-100-2009-00175-42
001-100-2009-00276-19
001-100-2009-00364-13
001-100-2010-00109-89
001-100-2011-00237-60
001-100-2009-00276-28
001-100-2009-00276-46
001-100-2010-00378-07
001-100-2011-00077-44
001-100-2012-00118-34
001-100-2014-00478-73
001-100-2007-00186-95
001-100-2008-00066-53
001-100-2009-00275-21
001-100-2009-00275-30
001-100-2009-00275-58
001-100-2009-00275-67
001-100-2010-00354-56
001-100-2011-00423-85
001-100-2012-00118-89
001-100-2012-00460-16
001-100-2012-00460-34

ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25

จํานวนเงิน
11,592.99
7,516.73
5,262.28
4,234.69
5,539.98
6,358.64
2,406.74
5,563.84
5,405.44
2,696.44
2,614.04
2,064.75
5,555.98
10,851.06
3,071.76
2,394.97
3,508.40
7,334.29
2,945.95
2,880.60
2,193.55
1,895.80
2,610.83
4,891.99
5,922.81
2,889.98
7,136.71
2,782.05
1,252.73
2,475.44
1,338.12
2,145.67
1,356.53

หน้าที# : 46

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

ชื#อบัญชี
ส.อ. อธิวฒั น์ อุทยั ศรี
ส.อ. วัชระพงษ์ ทองพราว
ส.อ. สุเจตน์ สังเกตุ
ส.อ. อนุวฒั น์ เดชะ
ส.อ. ขวัญใจ กลางสุวรรณ์
ส.อ. ธงชัย เชืIอสาย
ส.อ. อิทธิพล หนูฤทธิ>
ส.อ. วีระยุทธ โต๊ะโส๊ะ
ส.อ. ธีรภัทร์ ศรัทธาสุข
ส.อ. พนมกร บุญชูดาํ
ส.อ. ธนิต เกตุก่อ
ส.อ. กัมปนาท รักษ์สงั ข์
ส.อ. รณชัย จงเผาะ
ส.อ. ธงชัย บุญชวน
ส.อ. นวพล เกืIอสกุล
ส.อ. ณัฏฐ์ คงรอด
ส.อ. สิ ทธิโชค สังข์ทอง
ส.อ. สุริยะ จุลละเอียด
ส.อ. ปฏิพทั ธ์ ขวัญแก้ว
ส.ท. ยุทธนา สุขธระ
ส.ท. ปทิว ไหมทอง
ส.ท. นัฐพันธ์ ทองเจริ ญ
พ.ท. เรวัตร เซ่งเข็ม
ร.อ. นิวตั ร แนวจําปา
ร.ท. โชคชัย ดิสระ
ร.ท. เฉลิม เทพทอง
ร.ท. วชรพล เพ็ญศรี
ร.อ. บุญเสริ ม สังข์ศิลป์ ชัย
ร.ท. อภินนั ต์ ยอดจันทร์
ร.ท. ศักดา กาเยาว์
ร.ท. จิตกร แสงดวง
ร.ต. อรุ ณ ทองแก้ว
ร.ต. ศราวุธ ปุบผะโก

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00460-43
001-100-2012-00460-61
001-100-2012-00460-70
001-100-2012-00460-89
001-100-2012-00461-04
001-100-2012-00537-06
001-100-2013-00402-88
001-100-2013-00402-97
001-100-2013-00404-00
001-100-2013-00404-64
001-100-2013-00405-16
001-100-2013-00405-25
001-100-2013-00405-34
001-100-2013-00531-85
001-100-2014-00478-64
001-100-2015-00384-85
001-100-2015-00387-40
001-100-2015-00392-08
001-100-2016-00491-07
001-100-2012-00656-04
001-100-2014-00724-26
001-100-2014-00724-44
001-100-2004-00725-80
001-100-2004-03980-80
001-100-2004-00042-51
001-100-2004-00807-92
001-100-2004-05333-82
001-100-2004-06740-05
001-100-2004-12471-81
001-100-2004-01187-94
001-100-2004-02268-53
001-100-2004-02772-28
001-100-2004-03753-80

ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1

จํานวนเงิน
1,215.51
1,924.61
1,677.67
3,036.91
1,965.67
2,747.87
1,050.11
1,923.67
1,050.11
3,362.98
684.63
3,912.93
2,365.89
2,831.77
2,283.89
733.27
1,088.22
1,784.51
214.97
1,316.08
1,015.38
1,370.32
5,269.81
10,654.73
10,558.83
10,547.60
7,416.03
8,002.52
3,930.55
9,469.64
4,681.41
3,037.88
3,689.37

หน้าที# : 47

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

ชื#อบัญชี
ร.ต. ประวิทย์ สุรินยา
ร.ต. ภิรมย์ เชืIอพราหมณ์
จ.ส.อ. วิโรจน์ ศรี ญะพันธ์
จ.ส.อ. ชวน รักษ์วงศ์
จ.ส.อ. ธนกฤต ศักดาธนาภูมิ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ รวดเร็ ว
จ.ส.อ. จิตต์รันต์ กันเรื องไชย
จ.ส.อ. วิชยั นวลหอม
จ.ส.อ. ธีรศักดิ> ทิพโอสถ
ร.ต. พิพฒั น์ สุวรรณ์
จ.ส.อ. อาธัน ร่ มเย็น
จ.ส.อ. ดลเล๊าะ มาหมัด
จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ พรหมอริ ยะสิ ทธิ>
จ.ส.อ. นรา บุญนะ
ร.ต. ประเสริ ฐ ฤทธิ>เทวา
จ.ส.อ. ปรเมษฐ์ ท่ามสุณี
จ.ส.อ. นิพนธ์ พรหมมาก
จ.ส.อ. พยุงศักดิ> ศรี ชาย
จ.ส.อ. เกียรติกลู พรมสูงยาง
จ.ส.อ. สุเทพ คงช่วย
จ.ส.อ.วิศรุ ต ทองอ่อน
จ.ส.อ. ฤทธิพงค์ สุวรรณมณี
จ.ส.อ. ทรงธรรม ปุ้ ยเจริ ญ
จ.ส.อ.สุพฒั น์ชยั ปอยทอง
จ.ส.อ. วรรณะชัย น้อมจิตร
จ.ส.อ. มูฮมั หมัด หวังกุหลํา
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ทองชู
จ.ส.อ. ภานุพงศ์ คงทอง
จ.ส.อ. สุทธิวฒั น์ รัตนชุม
จ.ส.อ.ชิณณวรรธน์ แก้วเดิม
จ.ส.ท. กนกศักดิ> ง๊ะสวรรค์
จ.ส.ท. สิ ทธิศกั ดิ> ช่วยผดุง
จ.ส.ต. นิกร แก้วสาย

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06561-33
001-100-2004-10007-20
001-100-2004-00135-50
001-100-2004-02769-82
001-100-2004-02770-42
001-100-2004-02770-60
001-100-2004-04751-94
001-100-2004-05514-58
001-100-2004-07037-14
001-100-2004-07865-40
001-100-2004-08431-00
001-100-2004-09162-20
001-100-2004-10110-27
001-100-2004-10320-93
001-100-2004-11824-68
001-100-2004-11871-71
001-100-2004-12457-85
001-100-2004-13201-29
001-100-2006-00025-07
001-100-2007-00120-62
001-100-2007-00121-23
001-100-2007-00121-32
001-100-2008-00085-63
001-100-2008-00085-81
001-100-2008-00086-33
001-100-2008-00396-97
001-100-2009-00138-65
001-100-2009-00138-74
001-100-2009-00139-26
001-100-2009-00139-44
001-100-2008-00086-24
001-100-2011-00160-61
001-100-2012-00201-51

ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1

จํานวนเงิน
3,597.63
7,361.73
4,086.81
1,716.50
3,274.17
5,551.70
3,590.42
12,411.27
3,018.26
3,606.02
5,204.40
7,654.02
8,103.70
4,731.00
7,552.32
2,648.99
10,722.86
2,724.01
2,884.41
4,302.92
2,275.43
3,647.29
1,910.24
1,809.06
2,598.64
1,437.46
1,848.01
1,883.33
2,534.41
1,548.05
1,131.39
2,925.43
1,029.05

หน้าที# : 48

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

ชื#อบัญชี
ส.อ. ธีรยุทธ หยูทองอ่อน
ส.อ. พงศธร เพชรรัตนมุณี
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ> ยอดแก้ว
ส.อ. รณชัย ชนะคุม้
ส.อ. กิตติศกั ดิ> แปลงศรี
ร.อ. สุเมธ มนเทียรอาสน์
ร.อ. สัจจา พันธ์จาํ ปา
ร.ท.พิชยั บุญล้น
ร.ท.เรวัตร เทียนแก้ว
ร.ต. เฉลิม บรรดิษฐ์
ร.ต. ณฐชย ก้อมไธสง
ร.ท. เศกสัน เถื#อนโยธา
จ.ส.อ. ประสาท โสภา
ร.ต. วิชยั สุขวัฒนานุกลู
ร.ต. อิสระพงศ์ บุญรี
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ บุญแน่น
จ.ส.อ. ณัฐพล วีระบรรณ
จ.ส.อ.กฤษชัย ชัยวงค์
จ.ส.อ. วินยั แก่นสิ งห์
จ.ส.อ. นัทวุธ หอสุระพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สงกรานต์ พลเทพ
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ การิ นทร์
จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ มุสิกสาร
จ.ส.อ. ทรัพย์ทวี รัตนบัติ
จ.ส.อ. อภิสิทธิ> หงษ์ทอง
จ.ส.ท. เฉลิม สายสุด
จ.ส.อ. ไกรลาส วงษีแก้ว
จ.ส.อ. ธณัฐชัย ตันติสมั พันธ์
จ.ส.อ. พงษ์ดนัย คําตา
จ.ส.อ.สุรเดช ฉันวิจิตร
จ.ส.อ. ชุมพล ศรี วะอุไร
จ.ส.อ. โกวิทย์ หอมชื#น
จ.ส.อ. วีระศักดิ> ขจรเพ็ชร

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00138-10
001-100-2013-00238-01
001-100-2013-00238-83
001-100-2013-00238-92
001-100-2015-00361-95
001-100-2004-02986-56
001-100-2004-05464-01
001-100-2004-08852-21
001-100-2004-09810-39
001-100-2004-01932-54
001-100-2004-03003-68
001-100-2004-05015-32
001-100-2004-05985-01
001-100-2004-12438-39
001-100-2005-00005-46
001-100-2004-02790-40
001-100-2004-03671-32
001-100-2004-03785-27
001-100-2004-03969-58
001-100-2004-05055-38
001-100-2004-05973-17
001-100-2004-05985-47
001-100-2004-07240-09
001-100-2004-11414-43
001-100-2004-11497-00
001-100-2004-12037-25
001-100-2004-13143-59
001-100-2006-00122-30
001-100-2006-00128-78
001-100-2006-00367-44
001-100-2007-00071-58
001-100-2007-00076-35
001-100-2007-00091-92

ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.5 พัน.1
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3

จํานวนเงิน
594.71
1,059.65
2,453.11
1,378.83
489.61
8,311.17
10,723.73
2,244.30
8,108.40
3,432.13
2,877.48
2,452.47
7,807.92
6,083.48
4,330.91
11,732.39
3,285.58
13,891.71
3,253.17
2,968.04
3,286.31
1,888.26
3,063.60
2,016.57
2,681.02
3,227.01
2,217.31
4,991.77
2,607.80
2,103.24
1,973.88
4,860.36
2,914.99

หน้าที# : 49

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศักดิ>ตรี ชยั วีระพันธ์
จ.ส.อ. ธนาศักดิ> พิมพ์งาม
จ.ส.อ. นุศร ไชยคิรินทร์
จ.ส.อ. กําชัย จันทะเสน
จ.ส.อ. อัมริ นทร์ คงทน
จ.ส.อ. ศรายุทธ์ มีศรี
จ.ส.อ. บุญชิด อนุชาติ
จ.ส.อ. สรรพสิ ทธิ> ยอดมาลี
จ.ส.ต. จีระศักดิ> เลี#ยมทอง
จ.ส.อ.. วชิระ สายศรี
จ.ส.ต. อรงค์กรต วันโท
จ.ส.ต. อานนท์ บุญกุศล
จ.ส.ต. มนต์ชยั เบ้าเงิน
จ.ส.ต. ธิติพล ภูปลา
จ.ส.ต. สุทศั มังคะละ
จ.ส.ต. ธงชัย เถาว์ทุมมา
จ.ส.ต. ณัฐิวฒ
ุ ิ วันดี
จ.ส.ต. ผดุงทรัพย์ ประครองพันธ์
ส.อ. เทพทัต ประเสริ ฐศรี
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ราชบุญคุณ
จ.ส.อ. สุรชาติ น้อยจันวงษ์
จ.ส.ท. สุรเชษฐ์ คูณทวี
จ.ส.อ. สาธิต กันยามา
ส.อ. วุฒิชยั พวงโพธิ>
ส.อ. ชัยยา นวลเพ็ญ
ส.อ. อาชัญณัฐ ศรี นวล
ส.ต. รุ่ งอรุ ณ กรมขันธ์
ส.อ. ธนายศ ละครศรี
ส.อ. สมภาร หวังผล
ส.อ. ปรเมศร์ จันดี
ส.อ. จํารู ญ ตะริ วงค์
ส.ต. พงศ์ศิริ เศวตวงษ์
ส.อ. กิติศกั ดิ> วงค์ใหญ่

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00092-53
001-100-2007-00101-25
001-100-2007-00174-38
001-100-2007-00174-74
001-100-2007-00175-17
001-100-2007-00176-23
001-100-2011-00250-96
001-100-2007-00175-80
001-100-2012-00474-31
001-100-2008-00205-56
001-100-2009-00211-38
001-100-2010-00338-56
001-100-2011-00250-78
001-100-2012-00145-49
001-100-2012-00475-38
001-100-2013-00008-73
001-100-2013-00009-52
001-100-2007-00104-08
001-100-2009-00211-47
001-100-2009-00212-35
001-100-2009-00212-44
001-100-2010-00220-54
001-100-2010-00221-79
001-100-2012-00038-35
001-100-2012-00474-59
001-100-2012-00474-68
001-100-2012-00475-47
001-100-2013-00009-34
001-100-2013-00583-48
001-100-2013-00584-90
001-100-2015-00465-54
001-100-2015-00465-72
001-100-2016-00293-70

ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3

จํานวนเงิน
3,448.69
2,711.58
2,515.38
2,162.10
2,764.14
1,913.09
1,041.69
1,747.34
418.16
2,396.61
3,120.63
892.46
727.50
1,924.10
2,155.10
637.09
1,435.71
3,163.78
1,285.11
2,354.37
1,225.67
675.15
2,306.73
1,731.87
674.76
1,212.75
494.39
1,119.40
579.62
622.42
414.59
414.59
450.73

หน้าที# : 50

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
ร.อ. พิทกั ษ์ เวทะธรรม
ร.อ. ชูศกั ดิ> ปั ญญาแก้ว
ร.ต.ประเสริ ฐ ชัยชนะ
จ.ส.อ. สมภพ กิตติกลุ สุวรรณ
ร.ท. ชิษณุพงศ์ เอืIอยกระโทก
ร.ต. ศิวดล ปิ# นคํา
จ.ส.อ. อาดุลย์ อิ#นแก้ว
จ.ส.อ. เอกภพ ดาป้ อม
จ.ส.อ.สัมพันธ์ ชูกาํ ลัง
จ.ส.อ.จรัญ ไตรพิษ
จ.ส.อ. สิ ทธิพงค์ จุมปาลี
จ.ส.อ. ชํานาญ ทองคํา
จ.ส.อ. เฉลิมวุฒิ กันทะหล้า
จ.ส.อ. พงศกรณ์ สวนแก้ว
จ.ส.อ. เอกภพ จันทรังษี
จ.ส.อ. ภูสิสสร ทองปรอน
จ.ส.อ. ประจักษ์ ปัI นสุด
จ.ส.อ. นพดล เรื อนเขียว
จ.ส.อ.เฉลิมพล วุฑฒยากร
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ ภาราศรี
จ.ส.อ. สุรินทร์ ปวนนา
จ.ส.อ. อาคม ปวนปั นวงค์
จ.ส.อ. เอนก หารวิทย์
จ.ส.อ.สาธิต คิดการงาน
จ.ส.อ. อนุชา ค่าคาม
จ.ส.อ. ธีระยุทธ มณี วรรณ
จ.ส.อ.พิษณุ มาตา
จ.ส.อ. สรไกร มีสุข
จ.ส.อ. ทนงศักดิ> พรมฝัIน
จ.ส.อ. จตุพล พนาสง่าวงศ์
จ.ส.ท. ประชานาถ จันทะบุตร
จ.ส.ท. เทพศิวว์ ธุ พุทธจันทร์
จ.ส.ต. ปฎิพล ช้างสาร

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08233-00
001-100-2004-11239-06
001-100-2004-07667-59
001-100-2004-08123-59
001-100-2004-12062-09
001-100-2006-00105-24
001-100-2004-00894-56
001-100-2004-01499-34
001-100-2004-06038-12
001-100-2004-06764-38
001-100-2004-07371-37
001-100-2004-08010-61
001-100-2004-08287-03
001-100-2004-08608-79
001-100-2004-09491-21
001-100-2004-11793-21
001-100-2004-11965-22
001-100-2004-11972-75
001-100-2004-12062-54
001-100-2004-12062-72
001-100-2004-12062-90
001-100-2004-12063-06
001-100-2004-12530-21
001-100-2005-00322-71
001-100-2006-00098-38
001-100-2007-00105-14
001-100-2007-00108-79
001-100-2007-00319-15
001-100-2007-00319-24
001-100-2008-00223-50
001-100-2007-00319-33
001-100-2008-00224-11
001-100-2008-00224-75

ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2

จํานวนเงิน
11,031.78
15,748.13
8,041.99
3,822.65
9,124.69
1,674.67
5,084.69
11,656.98
10,569.22
8,891.20
4,722.80
3,690.69
3,119.82
4,178.61
7,361.89
7,359.82
5,224.62
5,330.34
5,656.75
6,002.08
6,306.58
2,717.54
4,279.22
2,731.11
6,680.30
3,007.81
482.39
3,256.40
2,236.90
2,479.09
3,340.16
2,962.52
2,994.46

หน้าที# : 51

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. รณชัย สาพา
จ.ส.ท. ปกรณ์ เพ็งสกุล
จ.ส.ท. วัชระ จันทร์ทาบ
จ.ส.ท. ภัทรพงษ์ ปงปาคํา
จ.ส.ท. บัญชา ทะเป็ ง
จ.ส.ต. ธีระยุทธ์ ไชยช่อฟ้ า
ส.อ. รัตนพงษ์ จินะปั ญญา
จ.ส.ท. วิชาญ ศรี นาวา
ส.อ. พงษ์เดช อิ#นคํา
ส.อ. สิ ทธิพงศ์ ยอดคํา
ส.อ. เกรี ยงไกร วันสูง
ส.อ. เจษฎา ขันทะบุตร
ส.อ. ณัฐกรณ์ น้อยจันทร์
ร.อ. ชัยญา ทิพย์อาสน์
ร.ท. พันปี ศรี พรม
ร.ท. ธนกฤต แสงราชา
ร.ท. ปฏิศกั ดิ> นามวิจิตร
ร.ท. ชัยยัน ศรี ระบุตร
ร.ต.สุภเชษฐ์ ปิ นะถา
ร.ต.วรพงศ์ สามารถ
ร.ต. หมุน พิทกั ษ์
ร.ต. ประการ สุดจอม
ร.ต.ธงชัย ราชบัณฑิต
ร.ต. สมาน ปุเรชะตัง
จ.ส.อ. จุลจักร์ เสน่หา
จ.ส.อ. วินยั เสื อสูงเนิน
จ.ส.อ. สมบูรณ์ หิ นวิเศษ
จ.ส.อ. นพพร ทาเธาว์
จ.ส.อ. จีรวัฒน์ สายเสมา
จ.ส.อ. วิทูรฑ์ นาครู
จ.ส.อ. นภดล พรมมา
จ.ส.อ. อติราช ดงอุทิศ
จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ มุขรัตน์

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00183-74
001-100-2009-00328-60
001-100-2009-00328-88
001-100-2009-00328-97
001-100-2010-00187-14
001-100-2008-00224-66
001-100-2008-00223-32
001-100-2008-00223-96
001-100-2008-00311-81
001-100-2010-00111-19
001-100-2010-00186-71
001-100-2011-00207-18
001-100-2012-00458-22
001-100-2004-02606-99
001-100-2004-04207-87
001-100-2004-08432-52
001-100-2004-08575-10
001-100-2004-12252-95
001-100-2004-02058-96
001-100-2004-04697-31
001-100-2004-11211-66
001-100-2004-11875-06
001-100-2006-00314-66
001-100-2007-00392-27
001-100-2004-02936-06
001-100-2004-06018-32
001-100-2004-07249-93
001-100-2004-07891-12
001-100-2004-10930-49
001-100-2005-00296-02
001-100-2005-00309-27
001-100-2005-00337-75
001-100-2006-00083-34

ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2

จํานวนเงิน
2,343.24
1,434.33
1,970.34
2,016.83
1,368.37
2,720.06
2,763.96
1,284.55
4,423.10
2,727.14
1,186.43
1,558.51
1,539.33
23,163.16
12,332.12
3,899.87
4,631.62
4,436.68
2,685.40
8,221.13
20,024.16
13,980.05
3,418.18
1,928.06
10,049.96
2,253.30
65,295.57
8,981.83
3,337.06
3,552.66
1,346.54
4,222.99
4,511.48

หน้าที# : 52

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ เดชพลกรัง
จ.ส.อ. ทรงเกียรติ ปั ตตาเขสูง
จ.ส.อ. ทศพล ชัยหงษา
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ วังยายฉิ ม
จ.ส.อ. ทรงชัย ชํานาญยา
จ.ส.อ. สุริยา อาคมศิลป์
จ.ส.อ. ธรรมจักร โซ่พิมาย
จ.ส.อ. ธงชัย ไชยวงษา
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ> พรมกอง
จ.ส.อ. ปั ญญา วรรณปะเถาว์
จ.ส.อ. อิทธิเดช เครื อแสง
จ.ส.อ.จําเนียร เครื อผักปั ง
จ.ส.อ.วิษณุ ถาวิชยั
จ.ส.อ. ศราวุธ เพิ#มพูน
จ.ส.อ. สราวุธ อาจกล้า
จ.ส.อ.ขจรศักดิ> อุดม
จ.ส.อ. อานุภาพ รบไพรี
จ.ส.อ. ณัฐนันท์ อินทร์ธรรมมา
จ.ส.อ.สุวทิ ย์ ชัยฤาชา
จ.ส.อ. สุวดิ จันโทมา
จ.ส.อ. อนุชิต ผ่อนดี
จ.ส.อ. คมกริ ช ร่ วมชัยภูมิ
จ.ส.อ. จักรพันธ์ จันทลักษณ์
จ.ส.อ. อาทิตย์ ดีวอ
จ.ส.อ. กําพล ดาชัย
จ.ส.ท. ประภาส จันทะวิชยั
จ.ส.ต. ศุภชัย พรนิคม
จ.ส.อ.พงษ์พรรณ จันทร์เรื องศรี
ส.อ. นพพร พลฤทธิ>
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ> จําปามูล
ส.อ. จิระเดช หมอดี
ส.อ. ภานุวฒั น์ ฤาชา
ส.อ. เกียรติกร น้อยทรง

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00120-18
001-100-2006-00121-51
001-100-2006-00378-04
001-100-2007-00073-43
001-100-2007-00075-29
001-100-2007-00084-76
001-100-2007-00101-16
001-100-2007-00102-13
001-100-2007-00104-26
001-100-2007-00104-53
001-100-2007-00390-78
001-100-2007-00391-66
001-100-2007-00392-45
001-100-2007-00393-51
001-100-2007-00393-88
001-100-2008-00218-83
001-100-2008-00219-08
001-100-2008-00219-17
001-100-2008-00219-35
001-100-2009-00305-07
001-100-2010-00265-73
001-100-2010-00318-30
001-100-2010-00319-64
001-100-2011-00053-57
001-100-2011-00056-21
001-100-2010-00318-94
001-100-2011-00416-05
001-100-2008-00218-92
001-100-2009-00353-62
001-100-2010-00319-28
001-100-2011-00416-50
001-100-2012-00492-53
001-100-2012-00493-32

ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2

จํานวนเงิน
5,699.86
3,776.35
5,916.75
2,730.69
1,628.03
2,138.95
2,833.82
1,324.51
3,109.93
1,247.31
6,186.15
2,537.39
5,041.03
3,738.75
3,627.32
3,088.77
1,380.67
4,073.44
2,809.28
2,550.41
3,242.44
1,457.55
1,598.20
4,728.28
2,659.25
1,457.55
1,376.24
2,344.78
2,305.03
1,457.55
1,322.82
2,508.67
1,079.11

หน้าที# : 53

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

ชื#อบัญชี
ส.อ. วิทยา แวงสูงเนิน
ส.อ. ไกรวิทย์ กรวิรัตน์
ส.อ. อดิศกั ดิ> สิ มาชัย
ส.ท. นิวฒั น์ ทาแน่น
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ช่วงโชติ(อ.)
จ.ส.อ. จันทร์ ศรี นวลอ้าย
จ.ส.ต. พิษณุ จําปานิล
พ.ต.หญิง รัตติกาล วังบุตร
พ.ต.หญิง ภาสิ นี ยังส้มป่ อย
ร.ต. สมชาย พัฒใส
จ.ส.อ. ทองเติม นกน้อย
จ.ส.อ. ชาย ภูตาเลิศ
จ.ส.อ. กานต์ กานตะศิลป์
จ.ส.อ. พเน กระพันเขียว
จ.ส.อ. ทรงพล ตรงคง
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ชยั โนนกํ#า
จ.ส.อ.สมภพ แก่นแก้ว
จ.ส.อ. ทัคชภณ ช้างน้อย
จ.ส.อ. ไพรัตน์ แก่นแก้ว
จ.ส.อ. ยุทธพล พลธิราช
จ.ส.อ.หญิง เพ็ชรมณี มารศรี
จ.ส.อ.หญิง ประภาพร จุลคง
จ.ส.อ.หญิง พรทิพย์ แพงศรี
จ.ส.อ.หญิง เนตรดาว กานตะศิลป์
จ.ส.อ.หญิง อลิสา พูนผล
จ.ส.อ.หญิง อัญชลี จันทร์ตรง
ส.อ. สุรพลศักดิ> พันนา
ส.อ. สุทศั น์ วารี
ส.อ. วีระพล สาทิสสะรัต
พ.อ.(พิเศษ) พรรศักดิ> บูรณะบัญญัติ
ร.ท. สุภคั พงศ์ พรมนํIา
ร.ท. ภาสกร ปรางค์ชยั กุล
ร.ต.บุญหนา บุญประสพ

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

001-100-2012-00493-87
ร.8 พัน.2
001-100-2013-00042-22
ร.8 พัน.2
001-100-2013-00255-99
ร.8 พัน.2
001-100-2015-00171-09
ร.8 พัน.2
001-100-2004-02716-77 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-100-2004-05914-74 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-100-2004-09307-61 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-100-2008-00277-99
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2008-00280-71
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-08194-13
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-04439-37
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-05023-64
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-05382-53
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-07729-63
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-08845-69
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-08849-49
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-08849-76
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-08850-09
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-10647-73
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-11676-54
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-00815-79
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-01278-62
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-03337-19
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-05202-72
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-07849-77
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-08851-15
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2008-00072-09
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2009-00002-14
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2010-00266-61
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
001-100-2004-07361-92
รพ.อานันทมหิ ดล
001-100-2004-00851-77
ร้อย บก.บชร.2
001-100-2004-11701-26
ร้อย บก.บชร.2
001-100-2004-00963-04
ร้อย บก.บชร.2

จํานวนเงิน
814.69
3,539.36
811.35
1,039.38
2,305.13
5,658.21
3,410.06
3,687.85
5,338.70
5,331.65
5,040.98
3,131.64
1,535.24
1,947.05
9,361.03
4,472.88
2,007.00
3,472.93
9,109.43
9,275.10
6,784.79
3,866.10
6,873.32
1,529.91
5,983.61
4,736.29
2,388.52
1,244.93
1,887.78
215,597.80
9,295.17
2,900.70
4,019.17

หน้าที# : 54

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

ชื#อบัญชี
ร.ต. ประสิ ทธิ> สิ งห์ขนั ธ์
ร.ต. สุวทิ ย์ คิดถี#
จ.ส.อ. อิทธิพล ศุภรานันท์
จ.ส.อ.วัวฒั น์ชยั ตัIงสุวเกียรติ
จ.ส.อ. ณรงค์ ทองทา
ร.ต.ชัยณรงค์ ญาติฉิมพลี
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั กานิล
จ.ส.อ. ถนอมพงษ์ แพทย์เกาะ
จ.ส.อ.นฤมิต คูณขุนทด
จ.ส.อ. วิโรจน์ ขันโคกกรวด
จ.ส.อ. ธนเทพ มานอก
จ.ส.อ. พุทธิพงษ์ พลเจริ ญ
จ.ส.อ. จรุ ณ วรรณนิยม
จ.ส.อ. ประยูร อินทร์นาง
จ.ส.อ. ธีรศักดิ> แหยมร่ าเริ ง
จ.ส.ท. เกษม เกิดขุนทด
จ.ส.ท. ไตรรงค์ บํารุ งศิลป์
จ.ส.ต. สุรสิ ทธิ> สารทอง
จ.ส.ต. ธีรพันธุ์ เพ่งเล็งดี
จ.ส.ต.ศราวุธ คงรักษ์สจั จา
ส.อ. องอาจ มาตรนอก
พ.ท. เดชยุทธ ทองเล็ก
พ.ต. ศิริชยั หงษ์ทอง
พ.ต.สมเดช นุชนารถ
พ.ต. สัญญา น้อยเจริ ญ
พ.ต. ผดุงศักดิ> ทวีผล
พ.ต. ทนง แย้มสะอาด
พ.ต. สรรชัย ทองชัยภูมิ
ร.อ. ชุบ อินทร์งาม
ร.ท. คงศักดิ> สาลี
ร.ท. เทพรัตน์ เขียนบุตร
ร.ท. วัชระ บุญรื# น
ร.ท.ชาลี สิ มทะราช

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03872-51
001-100-2004-09221-60
001-100-2004-00201-43
001-100-2004-00280-57
001-100-2004-00318-93
001-100-2004-00621-30
001-100-2004-02941-28
001-100-2004-03677-07
001-100-2004-03951-99
001-100-2004-07155-60
001-100-2004-08666-06
001-100-2004-09489-73
001-100-2004-10092-53
001-100-2004-11073-60
001-100-2004-12289-73
001-100-2008-00181-08
001-100-2009-00131-84
001-100-2007-00223-15
001-100-2008-00127-15
001-100-2008-00231-28
001-100-2014-00586-11
001-100-2004-06423-07
001-100-2004-11519-63
001-100-2004-02750-99
001-100-2004-05964-97
001-100-2004-07003-46
001-100-2004-09412-80
001-100-2004-11990-60
001-100-2004-09956-07
001-100-2004-02324-01
001-100-2004-02640-39
001-100-2004-07463-48
001-100-2004-07903-21

ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13

จํานวนเงิน
2,669.06
4,924.43
3,014.61
1,480.49
3,817.62
1,482.80
4,687.47
2,635.51
6,345.87
6,734.09
2,936.15
5,388.15
1,530.03
3,358.94
2,492.40
2,281.30
2,153.09
4,138.12
5,927.38
330.02
525.03
27,435.39
17,141.46
6,215.18
17,755.98
7,922.53
3,140.58
13,390.18
8,113.52
7,410.06
2,642.52
6,470.13
7,442.61

หน้าที# : 55

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815

ชื#อบัญชี
ร.ท. ศตวรรษ ภุวบิ รรณ์
ร.ท. มานพ จูยนี ยง
ร.ต. บุญชู เรื องโชติ
ร.ต. มณี ส่งเสริ ม
ร.ต. บุญลือ เขียวทอง
จ.ส.อ. เมที คชวงษ์
จ.ส.อ.นิพนธ์ พรหมดิสาร
จ.ส.อ. ปรี ชา จันทร์แรม
จ.ส.อ.บุญเกืIอกุล ศัพทเสวี
จ.ส.อ.สมเกียรติ แก้วกําพร้า
จ.ส.อ. สุริยา สี ไสยา
จ.ส.อ. สกล การเสี# ยงศรี
จ.ส.อ. เทอดศักดิ> ถินแพ
จ.ส.อ. จิตรกร พิลาทอง
จ.ส.อ. ยอดคม แถมจํารัส
จ.ส.อ. สุรชัย มีสกุล
จ.ส.อ. ประพันธ์ บุญแช่ม
จ.ส.อ. โกวิท มาตขาว
จ.ส.อ. วุฒิไกร ศรี นิลพันธุ์
จ.ส.ท. วิชยั ทองวงศ์
จ.ส.ท. สุชาติ สนธิ
ส.อ. สง่า กองศรี มา
ส.อ. สุนทร เดชะคําภู
ส.อ.มนตรี ชินคํา
ส.อ. ศราวุฒิ เสน่หา
ส.อ. ประวิทย์ ฟักเขียว
ส.อ. เด่นชัย กาจันทร์
ส.อ. พิเชฐ์ ภู่ธงแก้ว
ส.อ. กิตติศกั ดิ> สมปอง
ส.อ. สิ ทธิชยั ทับทิมเขียว
ส.อ. ภาณุ ทองไทย
พ.ต. วินยั เงินจีน
พ.ท.ชัยเดช รุ ณเกษม

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11858-27
001-100-2005-00151-13
001-100-2004-03168-19
001-100-2004-04396-60
001-100-2004-12236-40
001-100-2004-00293-84
001-100-2004-00639-99
001-100-2004-00698-69
001-100-2004-00811-53
001-100-2004-04719-58
001-100-2004-07412-46
001-100-2004-08096-56
001-100-2004-10511-31
001-100-2004-11055-39
001-100-2004-11102-94
001-100-2004-11218-74
001-100-2004-11724-52
001-100-2004-12106-73
001-100-2012-00231-49
001-100-2004-09082-85
001-100-2004-11281-14
001-100-2004-03538-29
001-100-2004-04365-39
001-100-2004-09028-92
001-100-2007-00149-45
001-100-2007-00210-15
001-100-2008-00032-58
001-100-2009-00052-82
001-100-2010-00016-35
001-100-2010-00432-06
001-100-2011-00194-66
001-100-2004-02438-41
001-100-2004-04629-41

ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.13
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.

จํานวนเงิน
7,057.70
17,456.24
10,351.56
11,628.05
8,806.36
11,718.22
2,402.00
8,064.10
4,053.65
4,559.99
3,145.36
4,072.77
6,059.71
3,557.26
6,692.15
5,815.39
9,667.88
7,710.28
1,244.28
3,421.58
1,075.67
9,673.36
11,628.06
5,897.24
1,344.82
3,083.01
4,882.06
1,184.62
1,355.57
2,154.88
2,575.60
10,276.25
12,891.53

หน้าที# : 56

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

ชื#อบัญชี
พ.ต. สมชัย ปานประเสริ ฐ
พ.ต. นิวฒั น์ หอมมะลิ
ร.ท. ฐานพัมน์ ม่วงศรี
ร.ต. สุรินทร์ สวนจังหรี ด
ร.ต. ภูสิทธิ ศรี เวียง
ร.ต.ภูเมธ อินทปั ทม์
ร.ต.ปิ ยะศักดิ> เยีย# มแสง
ร.ต.วีระพงษ์ บุญมา
จ.ส.ท. ทศพล ทับทิม
จ.ส.อ. คมกริ ช ประยูรศร
จ.ส.อ. ไชยยศ สิ งห์ลอยลม
จ.ส.อ. กาญจน์ แสงอ่อน
จ.ส.อ. ทศกร ตาทอง
จ.ส.อ. เอกฉัตร คล่องแคล่ว
จ.ส.อ. วัลลภ สุขอินทร์
จ.ส.อ. สมเจตน์ อินทรวงศ์
จ.ส.อ. ภคิน กําไลศักดิ>
จ.ส.ต. ปรัชญา โสฬสวัฒน์
ส.อ. ณัฐวุฒิ ขุนภักดี
พ.ท. วีระพันธ์ คําวะเนตร
พ.ท. นิมิต บุณยรัตนพันธุ์
พ.ต. หลาวทอง ทองศรี
พ.ต. โยธิน คํามี
พ.ต.นภดล บุญสูงเนิน
พ.ต.ปรี ชา เกษมสิ นธุ์
พ.ต. จักรกฤษณ์ สุภานิชย์
พ.ต. นริ นทร์ เพลิดศิริ
พ.ต. จิรยุส เหมันต์
ร.ท. ชัยณรงค์ ฤทธิ>เดช
ร.ท. สิ รวุฒิ เหล่าจันอัน
ร.ท. กิตติ ชัยรัตน์
ร.ต. ถนอมทรัพย์ มุนทานี
ร.ต. ณัฐพล ลดสี ดา

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04831-66
001-100-2004-04920-30
001-100-2004-09005-48
001-100-2004-04569-40
001-100-2004-06663-43
001-100-2004-12494-53
001-100-2006-00001-83
001-100-2007-00434-88
001-100-2004-01162-91
001-100-2004-01903-18
001-100-2004-03227-95
001-100-2004-05810-15
001-100-2004-06263-54
001-100-2004-06913-85
001-100-2004-07395-42
001-100-2004-09239-38
001-100-2004-09319-28
001-100-2011-00079-39
001-100-2011-00078-23
001-100-2004-08696-85
001-100-2004-10026-76
001-100-2004-00969-24
001-100-2004-04368-03
001-100-2004-05983-16
001-100-2004-07366-79
001-100-2004-07389-14
001-100-2004-09787-89
001-100-2004-12085-99
001-100-2004-05541-90
001-100-2004-07901-54
001-100-2004-03703-85
001-100-2004-07358-65
001-100-2004-09793-35

สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.ร.บ.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.

จํานวนเงิน
5,029.54
7,520.79
9,734.08
19,991.38
4,437.28
2,521.66
6,580.13
2,684.63
3,777.99
2,055.30
33,206.25
3,751.11
3,308.59
7,269.86
13,185.14
8,087.03
7,050.34
1,615.07
1,381.14
12,825.09
7,529.36
12,571.57
3,158.74
7,855.67
19,154.55
8,133.48
11,273.71
4,784.20
5,584.31
2,447.18
9,004.71
15,037.24
7,813.35

หน้าที# : 57

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

ชื#อบัญชี
ร.ต. อภิชาติ ศรี อุทธา
ร.ท. ณัฐยศ เสน่ห์ดี
จ.ส.ท. ธวัชชัย วงศ์โคกสูง
จ.ส.อ. ไพจิตร พูลเพิ#ม
จ.ส.อ.ถนอม เสี# ยงบุญ
จ.ส.อ. ขจรศักดิ> ขันธวิชยั
จ.ส.อ.ชยุต โนนลือชา
จ.ส.อ.ทิวฒั น์ชยั คํามีรัตน์
จ.ส.อ. ไพบูลย์กฤษณ์ พสุมาตร
จ.ส.อ. ณรงค์ จานคําภา
จ.ส.อ. กิตติภฎั เอกตาแสง
จ.ส.อ. ผล แสนแพง
จ.ส.อ. สุกฤษ นริ นทร์
จ.ส.ท. วารุ ตติ> คนบุญ
จ.ส.ท. ณกรณ์ อ่อนวงษ์
จ.ส.ต. ปรัชญา ศรี สุภาลักษณ์
ส.อ. วีระพล กุลโฮง
ส.อ. นิรันดร์ พุทธสา
ส.อ. วีรยุทธ ป้ อมแสนพล
ส.อ. ปริ ญญา โดดชัย
ส.อ. สงวน ศิลาแดง
ส.ท. วิทวัส ชัชวาลย์
พล.ต. กฤชทัต ประเสริ ฐวงศ์
พ.อ.(พิเศษ) หญิง กมลเนตร ชมกลิ#น
พ.อ. สุชาติ คัดสูงเนิน

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10254-46
001-100-2004-11965-04
001-100-2004-00340-85
001-100-2004-00693-28
001-100-2004-05307-92
001-100-2004-07722-19
001-100-2004-07765-34
001-100-2004-08705-84
001-100-2004-08838-07
001-100-2004-11268-79
001-100-2004-11937-74
001-100-2004-12656-37
001-100-2004-01234-04
001-100-2009-00148-37
001-100-2004-01989-30
001-100-2010-00224-43
001-100-2012-00608-85
001-100-2013-00422-13
001-100-2013-00167-77
001-100-2013-00414-54
001-100-2014-00462-63
001-100-2015-00446-99
001-100-2007-00467-40
001-100-2004-07752-16
001-100-2004-04627-56

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1,873 ราย

จํานวนเงิน
6,776.12
10,746.93
3,548.89
7,932.28
1,960.85
9,504.20
1,808.41
7,164.93
6,445.72
1,962.68
11,526.78
8,166.30
6,821.97
2,316.54
1,024.95
4,322.32
958.96
1,202.10
1,107.16
1,366.86
1,423.59
1,148.55
40,784.76
675,362.01
131,691.24
10,980,163.48

หน้าที# : 58

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

เลขที#เช็ค : 08052562
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.ท.หญิง สิ รยา เกษมรัตน์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ชินพันธ์ จันทร์แก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ขเรศ ดีสมุทร (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ พงค์ไพร (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปภังกร เสาร์เกิด (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. นราชัย พันธ์โบ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุริศกั ดิ> จิตใหญ่ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นคริ นทร์ แสงใสแก้ว
ส.ต. อาษา จุ่นคต (คํIาประกัน 1 ราย)
พ.ต. พิสิทธิ> ศรี วชิ า (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนากรณ์ โสดาศรี (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จักรกริ ช สร้อยสี หา (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สมญา พรหมดิเรก (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรเดช รวบยอด (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สุทธิพร รวบยอด (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สาทิต อยูถ่ าวร (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. นพพร อ้วนสะอาด (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยุทธนา เกษสาคร (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมศักดิ> สาวะจันทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติเชรษฐ์ สี พรม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ไชยพันธุ์ ไพรเขียว (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คมกริ ช แก้ววารี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สรเกษ นพชํานาญ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จิโรจ สุขสําราญ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วินยั หน่ายโศรก (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. บุญยิง# ซื#อสัตย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. รังสิ วฒ
ุ ิ ชุบสุวรรณ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วัฒนา แช่มสูงเนิน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สามิต กะโนนสี
ร.ท. พันธ์โชติ กลิ#นชะเอม
จ.ส.อ. สมนึก สุวรรณรัตน์
จ.ส.อ. ยงยุทธ ช่วยออก (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. จักรกฤษณ์ แก้วจันทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00822-86
001-300-2019-00822-68
001-300-2019-00831-15
001-300-2019-00805-61
001-300-2019-00805-70
001-300-2019-00826-84
001-300-2019-00832-30
001-300-2019-00838-14
001-300-2019-00830-09
001-300-2019-00830-81
001-300-2019-00830-90
001-300-2019-00836-83
001-300-2019-00838-50
001-300-2019-00816-76
001-300-2019-00816-85
001-300-2019-00838-23
001-300-2019-00834-61
001-300-2019-00823-56
001-300-2019-00823-47
001-300-2019-00822-13
001-300-2019-00834-25
001-300-2019-00821-07
001-300-2019-00820-91
001-300-2019-00831-79
001-300-2019-00827-72
001-300-2019-00825-96
001-300-2019-00832-49
001-300-2019-00834-70
001-300-2019-00828-15
001-300-2019-00827-36
001-300-2019-00827-54
001-300-2019-00827-63
001-300-2019-00819-04

กง.ทบ.
กรม ทพ.46
กรม ทพ.48
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 2
กสษ.3 กส.ทบ.
กอง พธ.สกอ.
กอง รจ.มทบ.11
ช.2
ช.2
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.3
ทน.3
ทภ.1
บก.พล.ร.4
บชร.3
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.21 พัน.30
ป.3 พัน.3
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.2
พล.ร.2 รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
114,089.02
92,094.81
138,204.98
69,274.60
110,000.00
111,758.29
130,000.00
100,000.00
44,148.03
94,451.38
57,654.96
151,000.00
126,000.00
124,024.02
100,000.00
101,000.00
101,000.00
116,521.75
120,373.88
125,014.51
108,233.02
190,000.00
100,000.00
110,000.00
64,645.38
136,000.00
100,000.00
100,000.00
40,000.00
111,785.82
106,835.69
57,052.30
102,000.00

หน้าที# : 59

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ส.ท. สนัน# คล้ายเส้ง (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ดลธรรม วิลยั เลิศ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ชัยพร ผองแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. พชรพล ไชยแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สิ ทธิ>ชยั เกิดพุม่ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ไชยพัฒน์ พวงแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ปริ ญญา ศรี เกษม (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.อ. บรรจง นิลขาว (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อัศวานนท์ นาเครื อ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ฉกรรจ์ ฟูจนั ทร์ใหม่ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ยอดชาย อินทนาม
พ.ต. ประภาษ สวาทที (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วิวฒั น์ แต้มกระโทก
จ.ส.อ. ธวัชชัย ชูชีพ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สายชล ปรุ งกระโทก (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รุ่ งศักดิ> ศรี ดาวงษ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชัยณรงค์ นาคศรี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ดํารงค์ คุม้ เมือง
จ.ส.อ. อร่ าม คําปาน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ เบ้าสาธร (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. นพรัฐ กาญจนรัช (คํIาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ณรงค์เดช บุญหล้า (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิทยา สุดชัยพร
ร.ท. สมัคร ปิ ยะนุช (คํIาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. นพอนนต์ ธนัตย์พทุ ธิพร (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ต. กรัสนัย โรจน์บุญถึง (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศุภณัฐ ลิIมแดงสกุล (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ท. รุ่ งศักดิ> ขวัญอยู่
จ.ส.อ.(พิเศษ) สิ ทธิชยั กมลฤกษ์
จ.ส.อ. มานิตย์ ปรี สาํ เนียง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปรารภ บุญสร้อย (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิรัตน์ นามพันธ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. กฤษณะ เขียวอรุ ณ (คํIาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00819-40
001-300-2019-00819-13
001-300-2019-00819-22
001-300-2019-00819-31
001-300-2019-00819-59
001-300-2019-00832-85
001-300-2019-00828-88
001-300-2019-00835-86
001-300-2019-00840-08
001-300-2019-00832-76
001-300-2019-00828-06
001-300-2019-00826-93
001-300-2019-00830-18
001-300-2019-00827-09
001-300-2019-00827-18
001-300-2019-00836-47
001-300-2019-00830-72
001-300-2019-00820-55
001-300-2019-00820-73
001-300-2019-00820-82
001-300-2019-00820-64
001-300-2019-00825-50
001-300-2019-00830-27
001-300-2019-00831-88
001-300-2019-00826-20
001-300-2019-00816-58
001-300-2019-00816-67
001-300-2019-00828-60
001-300-2019-00835-04
001-300-2019-00835-13
001-300-2019-00835-22
001-300-2019-00839-20
001-300-2019-00839-39

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.2
พัน.บ.41
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 3
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สร.13
พัน.สร.13
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.สห.12
ม.3
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)

จํานวนเงิน
102,000.00
101,000.00
101,000.00
101,000.00
101,000.00
60,000.00
113,290.10
154,019.63
100,000.00
108,529.91
46,354.88
173,788.89
102,950.90
124,337.72
100,000.00
197,672.66
100,000.00
500,000.00
56,540.52
137,634.86
100,000.00
100,000.00
92,033.00
59,014.58
130,000.00
120,000.00
100,000.00
134,790.42
139,538.93
300,000.00
150,000.00
117,688.46
100,000.00

หน้าที# : 60

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ส.ท. กิตติ ยุวพรม (คํIาประกัน 2 ราย)
พล.อส. นฤเบศน์ ทศพร (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ศักดิ>สิทธิ> เพชรไกร (คํIาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ภูวเดช สมดี (คํIาประกัน 2 ราย)
พล.อส. สุทธิชยั โมฬีชาติ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พีระวัตร มณี รัตน์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ บุสโร
ร.ต. ศุภกร สมศักดิ>
จ.ส.อ. คเชนทร์ ศรี เกิด
จ.ส.อ. วัลลภ จันทร์อุดม
จ.ส.ต. ณัฐวรรธน์ พรหมหิ ตาทร
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ> ผิวหอม (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. นิเวศน์ อ่อนเกตุพล (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อนุชา มีมุสิก (คํIาประกัน 2 ราย)
พล.อส. วุฒิศกั ดิ> รักษายศ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ราชันย์ แข็งงาน (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จีรภัทร เชืIอชิล (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. นพนัฐ ชินพะวอ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. มนู จารเมือง (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ศิริโรจน์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อโนชา ประสมศรี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อภิชาติ สุภะนานัย (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอกชัย คงเจริ ญ
ร.ต. บุญทวี ปราบสงบ
จ.ส.อ. อิทธิ กลิ#นมานพ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อนิรุทธิ> ธงจันทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมชาย โชคศรี ละออ (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จิรศักดิ> ทองปลัง# (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประเวช อ่องดา (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธีระชัย วรวงษ์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศราวุธ คําน้อย (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อดิศกั ดิ> ดวงคําจันทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. จิระพงษ์ อาจปาสา (คํIาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00839-48
001-300-2019-00839-57
001-300-2019-00824-80
001-300-2019-00824-99
001-300-2019-00825-05
001-300-2019-00836-65
001-300-2019-00838-96
001-300-2019-00817-46
001-300-2019-00817-55
001-300-2019-00817-64
001-300-2019-00817-73
001-300-2019-00817-82
001-300-2019-00817-91
001-300-2019-00818-07
001-300-2019-00818-16
001-300-2019-00831-06
001-300-2019-00832-21
001-300-2019-00832-12
001-300-2019-00832-67
001-300-2019-00814-36
001-300-2019-00814-45
001-300-2019-00823-29
001-300-2019-00835-77
001-300-2019-00832-94
001-300-2019-00836-92
001-300-2019-00819-95
001-300-2019-00834-52
001-300-2019-00839-02
001-300-2019-00818-70
001-300-2019-00830-45
001-300-2019-00830-54
001-300-2019-00837-53
001-300-2019-00825-69

มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.42
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ยก.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.14
ร.14
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.151 พัน.2
ร.151 พัน.3
ร.17 พัน.2
ร.19 พัน.1
ร.29
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายศรี สองรัก

จํานวนเงิน
100,000.00
100,000.00
143,976.85
119,401.06
216,732.56
65,847.25
150,000.00
110,000.00
57,237.88
340,702.85
89,000.00
98,695.63
108,898.18
140,000.00
117,000.00
97,883.35
200,000.00
130,000.00
120,000.00
78,778.74
100,000.00
100,000.00
55,655.08
65,337.27
140,000.00
168,000.00
245,451.13
91,677.30
117,329.29
220,000.00
174,000.00
107,380.67
118,922.51

หน้าที# : 61

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

เลขที#เช็ค : 08052562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กันตินนั ท์ เอี#ยมวิจารณ์
จ.ส.อ.หญิง นันธิภา แป้ นโก๋
จ.ส.ต. อภิชยั สอนตะคุ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรปวินท์ ถนอมสัตย์ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิชาญ นาคมีศรี (คํIาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ณัตพล ทาชาติ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มงคล ทุนดี (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤต บุญเสริ ม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อภิชาติ จุลเกตุ (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อรรถชัย เรี ยนเวช (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เนตร เหง้าพรหมมินทร์
พ.อ.หญิง ณัฐฐ์จิตน์ วัยวุฒิ
ร.อ. วีระยุทธ ละอองแก้ว (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ต. บุญธรรม สี สง่า (คํIาประกัน 2 ราย)
พ.ต. สมบัติสิริว ์ ศักดิ>สม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นพพร ทองกลม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สวงค์ คําแย้ม (คํIาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สากล จิaวจันทร์ (คํIาประกัน 2 ราย)
ร.ท. บัญชา โพธิ>งาม (คํIาประกัน 1 ราย)
ส.อ.หญิง นภาพร ชีพอยูย่ นื

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 8 พ.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00836-01
001-300-2019-00836-10
001-300-2019-00834-43
001-300-2019-00831-24
001-300-2019-00836-74
001-300-2019-00819-68
001-300-2019-00838-87
001-300-2019-00820-37
001-300-2019-00834-34
001-300-2019-00824-26
001-300-2019-00836-29
001-300-2019-00840-62
001-300-2019-00833-37
001-300-2019-00831-60
001-300-2019-00835-31
001-300-2019-00835-40
001-300-2019-00835-59
001-300-2019-00835-68
001-300-2019-00828-42
001-300-2019-00835-95

รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.การบินทหารบก
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ศซส.สพ.ทบ.
ศป.
ศร.พัน.1
ศร.พัน.2
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.บ.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.ต.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 119 ราย
รวมเช็คเลขที# 08052562 1,992 ราย
รวมสัง# จ่ายทัIงหมด 1,992 ราย

จํานวนเงิน
63,503.34
50,966.19
100,000.00
170,000.00
79,874.31
100,000.00
86,716.13
278,000.00
105,267.23
144,681.88
160,000.00
600,000.00
64,610.11
107,922.82
360,000.00
149,547.87
202,000.00
180,000.00
43,221.18
93,000.00
15,104,566.56
26,084,730.04
26,084,730.04

