หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15032562
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

สาขา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
งามวงศ์วาน
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ลพบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
หาดใหญ่
สระบุรี
เพชรบุรี
สุรินทร์
สกลนคร
นครศรีธรรมราช
สระแก้ว
ตรัง
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
เชียงใหม่
ร้อยเอ็ด
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
ทุ่งสง
ตาก
สมุทรสาคร
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม สน.พล.ร.9
กสษ.1 กส.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.11 พัน.602
พธ.ทบ.
พล.ร.7
พัน.บ.9
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.15
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.41
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.บ.
รวม 26 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
494,969.34
179,645.16
23,840.74
79,175.10
150,685.55
185,196.71
8,351.69
5,679.84
537,027.54
245,324.37
573,082.99
1,216,061.97
864,881.83
96,003.82
151,671.64
307,253.29
561,351.15
208,327.53
149,891.46
159,793.69
4,810.83
88,090.26
1,375,867.04
73,454.87
60,940.05
254,381.91
8,055,760.37

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
ราชบุรี
ราชบุรี
สุไหงโก-ลก
อรัญประเทศ
สระแก้ว
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ยะลา
ชุมพร
ระนอง
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
พัทลุง
พัทลุง
ทุ่งสง
ราชบุรี
พนัสนิคม
ทุ่งสง
ชุมพร
คลองปาง
ราชบุรี
พนัสนิคม
หาดใหญ่
สนามเสือป่า
พนัสนิคม
หาดใหญ่
ทุ่งสง
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
อรัญประเทศ
อุดรธานี
หาดใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กช.
กบร.กช.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.12
กรม ทพ.13
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.15
กสษ.1 กส.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.602
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.51
บชร.1
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
พล.ร.5
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.พัฒนา 4
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.15
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.24
มทบ.42

วันที่เช็ค : 15 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
9,877.00
22,337.00
8,823.89
4,776.00
4.92
7,253.00
36,684.00
7,644.00
38,172.00
5,886.00
3,821.00
13,644.39
17,804.98
2,047.00
6,977.00
1,911.00
14,174.54
11,139.00
14,999.00
7,546.00
3,879.00
7,914.82
21,780.00
583.92
17,470.00
10,287.96
11,851.00
1,895.15
23,601.00
1,911.00
7,333.10
3,821.00
1,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

สาขา
เพชรบุรี
สระแก้ว
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
ลําทับ
ตรัง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ชุมพร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
หาดใหญ่
สตูล
ตลาดสันติสุข
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
อรัญประเทศ
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สงขลา
ทุ่งสง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.4
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.3
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.5
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.9 พัน.2
ร.9 พัน.3
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
รพ.ค่ายสุรสีห์
ร้อย ช.ซบร.หนัก
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.5 พล.ร.5
รวม 56 หน่วย

วันที่เช็ค : 15 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
8,563.00
1,150.87
8,216.00
2,293.00
2,845.00
2,293.00
2,171.00
3,277.00
6,115.00
1,911.00
8,664.93
8,951.46
8,552.00
17,732.00
8,055.00
7,106.00
861.00
6,686.00
5,283.00
1,098.50
2,791.00
1,497.98
2,866.00
467,829.41

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15032562
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
เลย
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ราชบุรี
เสนานิคม
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
นครศรีธรรมราช
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยถนนสรงประภา
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ขอนแก่น
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ปราจีนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.21
คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.21
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทน.3
ทภ.2
บก.พล.ร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.5
ป.6 พัน.106
ป.71 พัน.712
ป.72
ป.72
ปตอ.1 พัน.7
พล.พัฒนา 4
พล.ม.3
พล.ร.4
พัน.ปพ.รอ.
พัน.รพศ.ศสพ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.7
ม.7
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
มทบ.12

วันที่เช็ค : 15 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
91,111.78
90,675.58
40,150.10
146,183.92
241,198.04
150,000.00
73,705.23
116,002.82
330,000.00
140,000.00
400,000.00
101,000.00
30,000.00
139,357.63
185,011.61
100,000.00
130,000.00
119,291.84
126,791.59
70,000.00
170,342.23
120,000.00
110,000.00
157,813.09
101,000.00
163,851.51
568,309.16
107,000.00
100,000.00
108,249.03
45,034.29
175,325.25
178,523.47

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15032562
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

สาขา
ลพบุรี
ตาก
หาดใหญ่
สนามเป้า
สนามเป้า
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ยโสธร
กาญจนบุรี
สตูล
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ขอนแก่น
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ร้อยเอ็ด
เตาปูน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
กําแพงเพชร
จันทบุรี
พัทลุง
ยโสธร
สมุทรปราการ
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.13
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.42
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.16
ร.29 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.6
ร.6 พัน.2
ร.8 พัน.3
รพศ.5 พัน.2
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ศคย.ทบ.
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ป.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

วันที่เช็ค : 15 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
473,039.78
100,000.00
92,154.30
156,074.41
160,000.00
110,000.00
128,000.00
83,518.38
212,721.73
384,972.32
241,000.00
53,131.53
218,000.00
134,000.00
70,477.37
100,000.00
100,000.00
116,457.65
121,598.77
67,933.03
98,811.47
168,385.26
210,257.76
50,000.00
110,000.00
150,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 15032562
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 59 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 15 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
8,836,461.93
17,360,051.71

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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. ชัยชาญ ดีสมใจ
พ.ต. ไทยรัฐ สร้อยทรัพย์
พ.ต. อภิเดช สิ มลี
พ.ต. ปราโมทย์ สุนานันท์
พ.ต. มานิต ศรี เหรา
พ.ต. สมปอง เหล็กดี
ร.อ. เสรี พวงไม้
ร.อ. พิสิษฐ บรรพิบูลย์
ร.อ. ดุษฎี เปลี#ยนขํา
ร.อ. เทวิน สิ งห์พนั ธ์
ร.ท. อัคริ นทร์ แป้ นแหลม
ร.ท. ธีระ จันทร์นอ้ ย
ร.ท.มนูญ ทองพราว
ร.ท. สมชาย แถมมี
ร.ท. สมศักดิI ก่อกุศล
ร.ท. ชนะ มณฑาทิพย์
ร.ท. วิเชียร ศรี จนั ทร์โฉม
ร.ต.สายัณห์ สุพรรณ
ร.ต. ศุภชัย พงษ์สนิท
ร.ต. สมนึก พูลบางยุง
ร.ต. พงษ์ธร วงศ์หมอ
ร.ต. สาโรจน์ จันทร์อินทร์
ร.ต. นพดล ยังเต็ม
จ.ส.อ. มงคล ศรราษฎร์
จ.ส.อ. ดุสิต อินทรรักษ์
จ.ส.อ. วันศักดิI มุขกัง
จ.ส.อ. พรเทพ แช่มช้อย
จ.ส.อ. ชายชาญ ยิมM ชาตย์
จ.ส.อ. อัศนัย ภู่สุวรรณ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ถิ#นวงษ์อินทร์
จ.ส.อ.สุรศักดิI ควรตะขบ
จ.ส.อ. ตะวัน ห่วงตระกูล
จ.ส.อ.บุญส่ง สังข์เมือง

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00417-48
001-100-2004-05224-47
001-100-2004-05268-41
001-100-2004-07024-87
001-100-2004-08020-15
001-100-2004-10593-00
001-100-2004-05294-86
001-100-2004-06454-74
001-100-2004-07959-28
001-100-2004-10266-03
001-100-2004-03031-07
001-100-2004-04880-19
001-100-2004-05497-27
001-100-2004-05919-51
001-100-2004-09219-85
001-100-2004-09439-78
001-100-2004-12604-65
001-100-2004-00346-05
001-100-2004-00676-03
001-100-2004-01596-12
001-100-2004-02403-94
001-100-2004-10799-51
001-100-2009-00272-11
001-100-2004-00075-31
001-100-2004-00076-92
001-100-2004-00131-25
001-100-2004-00293-66
001-100-2004-00509-31
001-100-2004-01518-96
001-100-2004-01612-37
001-100-2004-02069-74
001-100-2004-02130-44
001-100-2004-02146-72

กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9

จํานวนเงิน
11,937.36
2,725.96
4,282.09
24,494.51
16,801.04
5,876.75
1,296.77
1,652.84
8,292.37
5,959.16
4,097.27
14,503.66
6,795.85
2,184.44
8,104.93
2,030.42
7,682.44
3,854.66
5,393.30
17,546.53
3,403.38
2,994.06
1,954.81
3,070.62
2,588.80
3,780.38
6,220.80
4,125.84
4,408.67
3,475.99
2,805.77
3,389.26
4,953.87

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.ฤกษ์ดี ทองใบ
จ.ส.อ.ขวัญชัย ประทีป
จ.ส.อ. วัลลภ มหาขันธ์
จ.ส.อ. บุญเชิด เพชรพงศ์
จ.ส.อ. อนุกลู หอมสง่า
จ.ส.อ. วิเชียร ทองคํา
จ.ส.อ. พรพจน์ แสงดิษฐ์
จ.ส.อ. พิษณุ เสนาไทย
จ.ส.อ. นคร สระแก้ว
จ.ส.อ. มนตรี เรื อนงาม
จ.ส.อ. ธีรพล สายสุด
จ.ส.อ. ธีระเวช ปัM นทับ
จ.ส.อ. ธนกร กาญจณมนตรี
จ.ส.อ. สุชาติ สูญสิMนภัย
จ.ส.อ. บุญช่วย สาครชลธาร
จ.ส.อ.จํานงค์ สงวนสัตย์
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร โสคันธิกอุบล
จ.ส.อ. พีรวัส สว่างใจ
จ.ส.อ. สันติ แสงรู จี
จ.ส.อ.อนันต์ นาคเอี#ยม
จ.ส.อ. สนิท อ่อนน้อย
จ.ส.อ. ยุทธศักดิI หิ นเธาว์
จ.ส.อ.สมยศ เพชรมี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ใจเอืMอย
จ.ส.อ. พิพฒั น์ รื# นกลิ#น
จ.ส.อ. ชาญชัย บุญดา
จ.ส.อ. ฉัตรชัย จันทร์ที
จ.ส.อ. วิเชียร มีเพ็ชร
จ.ส.อ. เดชณรงค์ ขุนบรรจง
จ.ส.อ.วิญPู วรรณสาร
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ฮวดอํ#า
จ.ส.อ. คํารณ ถีสูงเนิน
จ.ส.อ. ชัชวาล มงคลเลิศ

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02530-88
001-100-2004-02902-83
001-100-2004-03162-99
001-100-2004-04185-79
001-100-2004-04202-37
001-100-2004-04320-29
001-100-2004-04394-66
001-100-2004-04533-05
001-100-2004-04606-06
001-100-2004-05173-57
001-100-2004-05174-54
001-100-2004-05174-72
001-100-2004-05174-81
001-100-2004-05175-60
001-100-2004-05175-88
001-100-2004-05176-03
001-100-2004-05176-21
001-100-2004-06339-01
001-100-2004-06466-95
001-100-2004-06568-23
001-100-2004-06769-60
001-100-2004-07471-98
001-100-2004-07786-93
001-100-2004-08314-60
001-100-2004-08689-14
001-100-2004-09551-95
001-100-2004-09653-87
001-100-2004-10195-33
001-100-2004-10599-57
001-100-2004-11370-06
001-100-2004-12018-15
001-100-2004-12604-47
001-100-2004-12605-26

กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9

จํานวนเงิน
3,927.13
1,392.30
13,027.82
3,760.63
3,839.26
2,682.33
2,253.91
5,702.03
1,352.04
5,747.03
2,235.48
2,947.56
2,738.65
5,971.52
37,946.61
2,850.87
4,205.73
5,567.64
5,366.90
3,892.01
4,913.60
5,561.02
4,450.26
29,534.15
14,734.27
731.53
3,730.24
3,512.02
3,322.90
7,322.11
24,772.60
19,108.70
7,822.62

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มานพ เขาแก่ง
จ.ส.อ. อาคม รอดสูง
จ.ส.อ. สุรพล โพธิIกลาง
จ.ส.อ. สิ ทธิพร เสี ยงเพราะ
จ.ส.อ.ชวลิต ใคร่ กระโทก
จ.ส.อ.สรศักดิI ลิMมตระกูล
จ.ส.อ. ทองเกณฑ์ อามาตย์
จ.ส.อ. สนิท แจ่มจํารัส
จ.ส.ท. วราวุธ สิ ทธิวงศ์
จ.ส.ท. ทรงธรรม ยมหล้า
จ.ส.ต.จิระเดช ว่องสาริ กิจ
จ.ส.ต. เอกภพ การะเกตุ
จ.ส.ต.รัฏฐภัทร์ ควรประเสริ ฐ
ส.อ. ธนกร บุญเถิง
ส.อ. เฉลิมชัย ถานะ
ส.อ. ณรงค์ อินธรรม
ส.อ. ธีระศักดิI สุริยา
ส.อ. วัชรพงษ์ สุขอุดม
ส.อ. ธีรพันธ์ จิตเย็น
พ.ท. ปิ ยวิทย์ ชนะชัย
พ.ต. จักรกฤษณ์ พุม่ ชุมพล
พ.ท.เอกราช พุม่ ชัย
พ.ต. ทักษิณ เครื อจันทร์
ร.อ. นพพร วรภาพ
ร.อ. พฤฒิ พรประสิ ทธิIโรจน์
ร.ท.ศุภฤกษ์ ประดับดาว
ร.ท.หญิง วาสนา สุขจิตร์
ร.ต.ณัฐพล ซงเขียวชุมพล
ร.ต. สําราญ รอดปอน
ร.ต. โสภณ อ่อนพร้อม
ร.ต. ธนิต วรรณพนม
ร.ต. ราเชนทร์ สามพ่วงบุญ
จ.ส.อ.วราวุฒิ เศษมาตร

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12608-81
001-100-2004-12754-67
001-100-2005-00632-17
001-100-2005-00764-15
001-100-2006-00173-32
001-100-2006-00223-34
001-100-2008-00140-32
001-100-2010-00031-74
001-100-2005-00462-47
001-100-2009-00125-01
001-100-2010-00121-36
001-100-2010-00121-45
001-100-2010-00130-10
001-100-2011-00396-46
001-100-2011-00397-43
001-100-2012-00334-01
001-100-2012-00591-53
001-100-2013-00411-53
001-100-2015-00445-01
001-100-2004-02058-50
001-100-2004-02058-69
001-100-2004-09273-96
001-100-2004-12849-60
001-100-2004-05301-72
001-100-2013-00035-51
001-100-2004-05966-46
001-100-2004-08992-06
001-100-2004-00408-19
001-100-2004-03037-81
001-100-2004-08314-97
001-100-2004-09204-18
001-100-2004-11170-48
001-100-2004-00703-24

กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.

จํานวนเงิน
4,167.67
4,568.23
3,342.81
1,981.53
4,718.54
2,221.07
2,213.13
3,244.98
1,316.94
846.37
3,355.58
1,928.52
2,461.24
1,096.39
2,420.99
1,500.19
2,344.12
592.71
1,040.26
6,388.90
10,226.30
17,365.87
2,448.35
12,254.55
1,923.68
2,567.14
4,124.33
18,142.53
3,087.44
9,480.60
5,996.68
9,642.19
1,269.83

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.วิฑูรย์ เปี# ยมสกุล
จ.ส.อ. นพคุณ แสงเฟื อง
จ.ส.อ. บุญรอด พันธ์ระเนียม
จ.ส.อ. กมล ชาตวิทยา
จ.ส.อ. สมเจต ปั ญจชัย
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ แตงจันทึก
จ.ส.อ. วิชิต เอี#ยมทอง
จ.ส.อ. สุชาติ สุขมณี
จ.ส.อ. ศักดา ศรัณย์พิชิตศึก
จ.ส.อ. สมศักดิI วังศรี
จ.ส.อ. ปฐมพร เทียนสมบัติ
จ.ส.อ. บุญช่วย คงศิริ
ส.อ.ปรี ชา สดใส
จ.ส.อ. เอนก อยูด่ ี
จ.ส.อ.บัญชา กลางแท่น
จ.ส.ท. อนุชา พจนารถ
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ ละวาทิน
จ.ส.อ. อนุสรณ์ วงษ์สนิท
จ.ส.ท. ธวัชชัย จันทร์สว่าง
จ.ส.ท. สุเมธ ศิริรักษ์
ส.อ. ไกรฤกษ จิตรใจตรง
ส.อ. นพรัตน์ จันทร์แก้ว
ส.อ. วีระพงศ์ ธัญญาวุฒิ
ส.อ. ศุภเชษฐ์ ช่างเกวียน
พ.ต.หญิง นิรชา บุญแฝง
จ.ส.อ. นิสนั ต์ เหมือนแก้ว
จ.ส.อ.หญิง อรญาช์ภทั ร สุเทวพร
พ.ท. สุรพล อุ่นบ้าน
พ.ท. นพดล โตแทนสมบัติ
พ.ท. จุลชาติ คงเจริ ญสุข
พ.ต. สมบัตร ปั ทมะนุต
พ.ต. คงเดช เอี#ยมสอาด
พ.ต. กิตติพศ บุญมาก

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00734-28
001-100-2004-01194-29
001-100-2004-01635-27
001-100-2004-01635-45
001-100-2004-02209-10
001-100-2004-04270-09
001-100-2004-05271-32
001-100-2004-05885-13
001-100-2004-06869-94
001-100-2004-07834-64
001-100-2004-07862-03
001-100-2004-08399-49
001-100-2004-08906-21
001-100-2004-11367-15
001-100-2006-00164-30
001-100-2006-00309-35
001-100-2009-00045-93
001-100-2011-00094-87
001-100-2005-00573-04
001-100-2008-00207-96
001-100-2008-00093-31
001-100-2012-00567-03
001-100-2012-00568-37
001-100-2012-00570-03
001-100-2007-00294-15
001-100-2004-13102-92
001-100-2004-00313-70
001-100-2004-02556-24
001-100-2005-00439-21
001-100-2009-00457-12
001-100-2004-02445-30
001-100-2004-06054-85
001-100-2004-06867-36

กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
ขว.ทบ.
ช.11 พัน.602
พธ.ทบ.
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7

จํานวนเงิน
6,565.79
1,363.97
3,259.85
540.70
4,389.86
4,202.32
6,732.20
5,166.35
3,779.47
6,242.51
1,432.33
11,532.25
576.20
1,167.72
1,151.04
2,457.01
2,976.40
1,704.61
2,010.79
1,733.93
1,604.49
1,877.66
966.12
1,293.20
23,840.74
79,175.10
150,685.55
8,094.83
4,603.63
1,855.14
6,296.52
8,304.09
20,331.36

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.ต. อํานาจ ยิมM ศรี
พ.ต. อนุพงศ์ สมบูรณ์
พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์
ร.อ. ณรงค์เดช อินต๊ะวิน
ร.ท. มานะ ปานศรี
ร.ท. สมศักดิI สุวงค์
ร.ต. ปฤษฎี นามวงค์
ร.ต. วิโรจน์ พาลวัล
ร.ต. วิทูรย์ ตรี โอษฐ
ร.ต. บัณฑิต กว้างชัยภูมิ
ร.ต. ไกรสร อินต๊ะนา
จ.ส.อ. วิทยา มณี ทอง
จ.ส.อ. กิตติวฒั น์ ปาระกา
จ.ส.อ. วีรเดช กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. บุญชุม สุทธวิชา
จ.ส.อ. นันทวัฒน์ นุเคราะห์กนั ฑ์
จ.ส.อ. สมพร สอนถาวร
จ.ส.อ. ชนธา ทองจัตุ
จ.ส.อ. สายัณห์ จันตา
จ.ส.อ. สมศักดิI ยาวิชยั
จ.ส.อ เอกชัย เสี ยงสนัน#
จ.ส.อ. สุรชาติ ปั ญญาเทพ
จ.ส.อ. อณุกลู พุกกะมาน
จ.ส.อ. อนุชิต ต๊ะน้อย
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิI แก้วปั นมา
จ.ส.อ. เสาวภาค ยะโสภา
จ.ส.อ.ธัญพิสิษฐ์ ปะทะนมปี ย์
จ.ส.อ. อนุพล คาภูนอ้ ย
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ภิญโญจิตร์
จ.ส.ต. วันธงชัย ใจระวัง
จ.ส.ต. สัญญา บุตรดี
จ.ส.ต. อรรตพล เรื องปุ้ ย
ส.อ. วัชระ ไชยวงค์

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08064-91
001-100-2007-00046-47
001-100-2007-00354-34
001-100-2004-11189-40
001-100-2004-04861-81
001-100-2004-10598-69
001-100-2004-00667-65
001-100-2004-03662-03
001-100-2004-12380-31
001-100-2005-00518-23
001-100-2007-00273-10
001-100-2004-01500-82
001-100-2004-02314-84
001-100-2004-06258-32
001-100-2004-09411-74
001-100-2004-10170-58
001-100-2004-10832-00
001-100-2004-12062-63
001-100-2004-12799-40
001-100-2004-13045-65
001-100-2005-00341-36
001-100-2006-00506-92
001-100-2009-00242-23
001-100-2011-00264-11
001-100-2011-00266-24
001-100-2011-00525-86
001-100-2004-10766-62
001-100-2006-00499-51
001-100-2007-00373-71
001-100-2009-00041-77
001-100-2011-00264-39
001-100-2012-00224-78
001-100-2008-00368-30

พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7

จํานวนเงิน
6,029.11
3,940.99
2,393.29
11,626.81
4,139.09
2,158.09
3,629.33
1,471.32
5,460.21
2,710.62
1,861.09
3,490.14
2,699.19
3,009.57
1,895.30
5,432.77
7,238.15
4,581.65
2,226.02
1,919.52
2,863.51
2,852.83
3,867.72
2,167.15
404.68
5,988.01
7,066.64
2,439.54
1,417.76
2,111.03
1,237.82
3,129.14
3,304.27

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ส.อ. พงศธร ทองจัตุ
ส.อ. ชายชล แวงชัยภูมิ
ส.อ. วีรกรณ์ โอ๊ดหม่องคํา
ส.อ. ศิวะกร รัตนโกเศศ
ส.อ. สุรวัช เมืองมูล
ส.อ. คมสัน จันทะวัง
ส.อ. นราศักดิI รอดเรื อง
ส.อ. ตราวุฒิ ไชยรุ่ งเรื อง
ส.อ. จักรพงค์ อุตสาสาร
ส.อ. เอกภพ ดงเล็ก
ส.อ. วรเวทย์ เตชะ
ส.อ. เวสารัช เอืMออารี ราษฎร์
ส.อ. ศรัณย์ อินต๊ะวิน
ส.อ. เฉลิมพล แก่นเหลี#ยม
ส.อ. จิรายุทธ เทพวงค์
ส.ท. เจริ ญศักดิI ผ่องศรี สุข
ส.ท. ชัยชนะ ชมเชย
ส.อ. อนุชา แก้วสง่า
พ.อ. ชํานาญ ชอบชน
พ.ต. อรุ ณรัชช์ ปลืMมจันทึก
พ.ต. จริ น แก้วมา
พ.ต.ประสิ ทธิI สุขประเสริ ฐ
ร.ท. วิระสัน แสนสุภา
ร.ท. สมศักดิI เจริ ญศิลป์
ร.อ. มารุ ต พราหมณ์สละ
ร.อ. วินยั เอี#ยมสําอางค์
ร.ต. ปรเมศวร์ กลีบลําดวน
ร.ท. อดุลย์ ทิมพูล
ร.ท. วรากร เพ่งผล
ร.ท. พัฒนา สุกใส(อ.)
ร.ท. ชานนท์ กองแก้ว
ร.ต.นเรศ ก้อนทองคํา
ร.ท.สรรพสิ ทธิI เรื อกิจ

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00055-61
001-100-2011-00514-17
001-100-2012-00123-92
001-100-2012-00303-07
001-100-2013-00117-72
001-100-2013-00263-12
001-100-2013-00470-69
001-100-2013-00470-78
001-100-2013-00471-02
001-100-2014-00003-59
001-100-2015-00311-72
001-100-2016-00212-99
001-100-2013-00117-81
001-100-2013-00117-90
001-100-2015-00100-72
001-100-2015-00128-58
001-100-2015-00129-55
001-100-2016-00215-27
001-100-2004-04190-19
001-100-2004-02859-80
001-100-2004-07552-76
001-100-2004-13030-89
001-100-2004-02855-64
001-100-2004-03381-03
001-100-2004-07560-08
001-100-2004-12555-60
001-100-2004-01039-32
001-100-2004-03121-05
001-100-2004-04017-37
001-100-2004-05633-56
001-100-2004-07391-80
001-100-2004-07556-47
001-100-2004-08121-37

พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พัน.บ.9
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.

จํานวนเงิน
814.99
1,347.43
2,254.41
1,089.08
810.73
1,019.98
1,191.20
856.01
1,458.75
1,405.29
739.86
472.38
2,068.37
616.50
861.45
741.95
755.45
444.95
8,351.69
10,146.25
15,729.47
6,299.97
9,072.38
8,107.52
5,661.00
6,174.69
3,605.18
15,050.30
17,327.32
5,606.30
8,799.41
4,853.55
2,862.54

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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
ร.ท. ชัยยุทธ ดวงประเสริ ฐ
ร.ท.ประพิษย์ ศรี สิงห์
ร.ต. สุภชัย ศรี ชยั วิศาล
ร.ต. สุทศั น์ แก้วคําภา
ร.ต. สุรัตน์ มงคลพิลา
ร.ต. อภินนั ท์ บุญงาม
ร.ต. เลิศ คูณขุนทด
ร.ต. ณรงค์ ชูกลีบ
ร.ต. สพโชค สายนํMาเขียว
จ.ส.อ.สุวรรณ ทองสามสี
จ.ส.อ.วรุ ตม์ แสงสุริยฉาย
จ.ส.อ. วิทยา ภูมิประภาส
จ.ส.อ. ศักดิIสยาม มหายศ
จ.ส.อ. สมเพ็ชร จีนมหันต์
จ.ส.อ. สราวุธ สงคราม
จ.ส.อ. สันติวฒั น์ เงากระจ่าง
จ.ส.อ. สัมพันธ์ จันทร์ชูกลิ#น
จ.ส.อ. สายัณห์ วิเศษสิ งห์
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ สร้อยทรัพย์
จ.ส.อ. สุรเดช กลีบกมล
จ.ส.อ. อภิชาติ น้อยแท้
จ.ส.อ. อรุ ณ กางวิชยั
จ.ส.อ. อชิรวัชร์ สวนมะลิทอง
จ.ส.อ. กฤตินยั น์ บาลลา
จ.ส.อ. เศรษฐี สพานทอง
จ.ส.อ. ลาภิศ สุขปรี ชา
จ.ส.อ. ณฐภณ โปร่ งจิต
จ.ส.อ. เกษมสันต์ ขวัญนาค
จ.ส.อ. ชัยยา เนียมศรี
จ.ส.อ. ชาตรี คุม้ เขต
จ.ส.อ. ชูชาติ เพ่งยัง
จ.ส.อ. ธนะศักดิI สกุณี
จ.ส.อ. ธวัชชัย แทนธานี

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09952-72
001-100-2006-00509-84
001-100-2004-02855-91
001-100-2004-02858-01
001-100-2004-02858-83
001-100-2004-02859-62
001-100-2004-03108-42
001-100-2004-06939-12
001-100-2004-11271-97
001-100-2004-00222-39
001-100-2004-02195-25
001-100-2004-02855-28
001-100-2004-02855-73
001-100-2004-02856-70
001-100-2004-02857-04
001-100-2004-02857-22
001-100-2004-02857-31
001-100-2004-02857-40
001-100-2004-02857-59
001-100-2004-02858-47
001-100-2004-02859-44
001-100-2004-02859-71
001-100-2004-02894-81
001-100-2004-03116-56
001-100-2004-03335-33
001-100-2004-03676-82
001-100-2004-07552-21
001-100-2004-07552-49
001-100-2004-07553-55
001-100-2004-07553-82
001-100-2004-07554-25
001-100-2004-07555-31
001-100-2004-07555-68

พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.

จํานวนเงิน
4,883.36
1,485.36
11,115.46
6,887.89
5,782.72
10,572.11
5,679.84
12,381.84
4,833.36
2,495.17
2,209.13
11,006.50
2,241.30
9,638.36
6,243.44
6,183.63
5,539.78
26,277.72
29,957.60
2,369.87
4,116.54
4,649.00
3,875.30
3,475.12
2,540.98
3,369.73
12,942.60
2,687.21
30,362.05
4,511.72
5,266.58
20,032.59
7,218.42

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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. ธีระชัย ทองประ
จ.ส.อ.นฤนาท ใยบุญมี
จ.ส.อ. ประสงค์ ทองทับ
จ.ส.อ. เผด็จธนวุฒิ จรัญญา
จ.ส.อ. พงศกร ศิริตMืนลี
จ.ส.อ. พงศ์ศิริ พิพฒั น์เพ็ญ
จ.ส.อ. มรกต ดีเลิศ
จ.ส.อ. เมฆ คําอธิษฐาน
จ.ส.อ. ยุทธชัย รัตนโภคา
จ.ส.อ. วรศักดิI เวียงงาม
จ.ส.อ. วันชัย จรมิ#งนอก
จ.ส.อ. จักรกฤช ศรี ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วรานนท์ ธรรมรักษ์
จ.ส.อ. ทองพูล แก้วกัญญา
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิI ปั ทมาลัย
จ.ส.ท. ถนอมศักดิI แก้วภราดัย
จ.ส.อ. ธงชัย ศรี เอียด
จ.ส.อ. อํานาจ อรุ ณโรจน์
จ.ส.อ. จรู ญ มงคล
จ.ส.อ. พยุหพล กันทะวงค์
จ.ส.อ.อาทิตย์ หอมกลิ#น
จ.ส.อ.นรภัทร เผื#อนผัน
จ.ส.อ. สรศักดิI บวกไธสง
จ.ส.อ. จตุรพร ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิI ทองใย
จ.ส.ท. วุฒิพงศ์ โพธิIงาม
จ.ส.ต.ศราวุธ ไชยสังข์
จ.ส.อ.นิพนธ์ ฤทธิIน#ิม
จ.ส.อ.ชนะ คูณสวัสดิI
จ.ส.อ. ศิวณัฐ ปานทอง
จ.ส.อ. รักษพง คงกะเรี ยน
จ.ส.ท. ทวีสิทธิI มัง# คัง#
จ.ส.ต. สมศักดิI หิ ตกําปั ง

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07555-86
001-100-2004-07556-56
001-100-2004-07557-99
001-100-2004-07558-69
001-100-2004-07558-87
001-100-2004-07558-96
001-100-2004-07559-84
001-100-2004-07560-17
001-100-2004-07560-26
001-100-2004-07560-71
001-100-2004-07560-80
001-100-2004-07778-25
001-100-2004-08038-47
001-100-2004-08622-39
001-100-2004-10927-94
001-100-2004-10934-10
001-100-2004-11055-57
001-100-2004-13097-82
001-100-2005-00286-85
001-100-2005-00306-53
001-100-2005-00333-86
001-100-2006-00510-26
001-100-2006-00510-35
001-100-2010-00034-39
001-100-2010-00035-09
001-100-2010-00322-37
001-100-2010-00324-77
001-100-2010-00325-65
001-100-2010-00327-50
001-100-2011-00395-21
001-100-2011-00395-76
001-100-2011-00026-88
001-100-2011-00394-60

พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.

จํานวนเงิน
16,990.36
3,147.08
18,334.48
3,295.47
4,963.88
1,875.63
4,916.90
4,075.21
5,827.10
8,685.49
17,116.55
642.76
7,222.56
1,253.85
3,921.80
1,239.56
4,935.02
1,957.73
1,945.11
4,392.25
2,962.81
1,350.09
1,630.16
2,192.03
1,649.10
1,043.30
510.67
2,032.60
843.55
1,967.98
1,226.81
1,630.40
860.49

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. วรวุฒิ บรรจง
จ.ส.ท. เอนกพงศ์ โชติมิตร
ส.อ.เฉลิมพงศ์ รัญช์นโรจน์
จ.ส.ต. ศราวุฒิ ฐานกุมมา
จ.ส.ต. ปารวัฒน์ ระยับศรี
จ.ส.ต. อรรถพล ไกรยา
จ.ส.ต. นิรันดร์ สี ขาว
ส.อ. กิตติ อุ่นจิตร์
ส.อ. กิตติพนธ์ ขําบุรี
จ.ส.อ. ฤทธิชยั หนึ#งคํามี
ร.ท. สําราญ โกสุม
ร.ท. ศุภพันธุ์ พันธเสน
ร.ท. สว่าง คําแสนเดช
ร.ท. ธวัช พิมลทอง
ร.ท..ถาวร ไกรรัตน์
ร.ท. เปรมปรี ศิริบาํ รุ ง
ร.ท. คําภา โหม่งพุฒ
ร.ท. บพิตร นนทา
ร.ท. สมชาย น้อยใหญ่
ร.ท. สมพร พงษ์ภู
ร.ต. สมชาย ชัยสาร
ร.ต. บรรเลง เชิดชู
ร.ต. เชาว์ แช่มพักตร์
ร.ต.สมร สุขเจริ ญ
ร.ต. พงษ์ประพันธุ์ บุตรแพง
ร.ต. อํานาจ เชยแก้ว
ร.ต. จํารัส คงศิลา
ร.ต. อรรถพร พุดแซม
ร.ต. กิตติพฤทธิI เผ่าสังข์
ร.ต. ชนภัทร ขุนเพิ#ม
ร.ต. สมเกียรติ ขันนาค
ร.ต. วุฒิศกั ดิI เพิ#มพูน
ร.ต.ณรงค์ อรัญสาร

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00395-12
001-100-2011-00395-30
001-100-2011-00395-49
001-100-2011-00395-67
001-100-2012-00362-86
001-100-2012-00363-38
001-100-2012-00363-56
001-100-2014-00580-46
001-100-2015-00391-92
001-100-2006-00475-55
001-100-2004-00093-26
001-100-2004-00373-47
001-100-2004-01012-26
001-100-2004-01132-67
001-100-2004-02628-37
001-100-2004-04407-18
001-100-2004-07508-37
001-100-2004-07512-34
001-100-2004-08275-28
001-100-2004-10184-37
001-100-2004-00199-98
001-100-2004-00381-06
001-100-2004-00735-43
001-100-2004-02080-97
001-100-2004-02981-33
001-100-2004-03104-62
001-100-2004-03541-83
001-100-2004-04061-49
001-100-2004-05190-36
001-100-2004-05581-96
001-100-2004-06801-21
001-100-2004-07310-45
001-100-2004-08518-99

พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.

จํานวนเงิน
2,712.36
1,355.00
1,789.43
1,234.31
2,508.01
1,276.75
1,826.90
748.81
488.87
245,324.37
7,389.67
5,725.60
12,963.50
8,559.99
15,467.95
23,887.77
3,570.09
3,387.68
6,029.93
6,973.73
9,134.79
4,207.37
7,746.39
10,696.72
6,545.76
6,421.67
6,674.14
12,002.05
7,916.52
12,092.55
2,922.38
7,584.99
7,132.85

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.ต. สุธีระวุฒน์ นอกกลาง
ร.ต. สริ ตร์ ศรี จนั ทุม
ร.ต. สมบัติ อินทร์ยมิM
จ.ส.อ. สุเทพ สว่างญาติ
จ.ส.อ. ธนัญชัย พูลล้น
จ.ส.อ. สมพิษ บริ บาล
จ.ส.อ. ธวัช อุปมะ
จ.ส.อ.ประกอบ สิ นสุวรรณ
จ.ส.อ. อัศวิน นุตเวช
จ.ส.อ.ธีระ พิมพา
จ.ส.อ. สําราญ ขะหงวน
จ.ส.อ. อัฑฒเศรษฐ์ คันธะนู
จ.ส.อ. ยงยุทธ์ ไลออน
จ.ส.อ. บุญธรรม ดาเผือก
จ.ส.อ.ชํานาญ ม่วงปิ# น
จ.ส.อ. สํารวย นามมนตรี
จ.ส.อ. จตุพร วรรณา
จ.ส.อ. ชัยพร เผ่าสวัสดิI
จ.ส.อ. ปานศักดิI สุขกลํ#า
จ.ส.อ. สายันต์ ทองบุตร
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิI ฉิ มกูล
จ.ส.อ. กําเพชร ศรี สมบัติ
จ.ส.อ. ชนะ วรศิริ
จ.ส.อ. ชัยวุฒิ พุทธชาติ
จ.ส.อ. พิมล ภูวะนารถ
จ.ส.อ. สมพงษ์ เพชรนิล
จ.ส.อ. วรวุฒิ โครมกระโทก
จ.ส.อ. สุริยา สมปั ญญา
จ.ส.อ.ชยพล ภักดิIชยั
จ.ส.อ. กระสิ นธุ เฟื# องอ่อน
จ.ส.อ. บัณดิษ หงษ์สูงเนิน
จ.ส.อ. คชารัตน์ เนียมรอด
จ.ส.อ. เทพมงคล แสนเลิศ

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08993-49
001-100-2004-10679-83
001-100-2004-12894-79
001-100-2004-00573-96
001-100-2004-00652-16
001-100-2004-01282-32
001-100-2004-01416-13
001-100-2004-01511-24
001-100-2004-01578-72
001-100-2004-02263-58
001-100-2004-02557-85
001-100-2004-02584-63
001-100-2004-02661-61
001-100-2004-03429-39
001-100-2004-03949-87
001-100-2004-03985-67
001-100-2004-04652-30
001-100-2004-04779-89
001-100-2004-05113-71
001-100-2004-05114-05
001-100-2004-05114-14
001-100-2004-05581-78
001-100-2004-05582-02
001-100-2004-05582-11
001-100-2004-05582-66
001-100-2004-05582-84
001-100-2004-05583-09
001-100-2004-05898-59
001-100-2004-05898-68
001-100-2004-06031-95
001-100-2004-06131-10
001-100-2004-06234-27
001-100-2004-06940-27

ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.

จํานวนเงิน
8,606.59
4,622.82
8,405.37
3,055.62
3,437.86
3,696.82
3,231.22
1,866.44
4,047.83
4,661.82
7,622.74
5,999.06
4,905.47
11,006.25
2,427.71
8,941.52
2,784.72
1,379.31
6,153.53
3,101.99
6,579.24
4,600.27
5,628.91
4,358.75
3,072.54
5,359.18
3,774.95
3,707.36
3,095.05
3,288.45
2,304.67
6,780.99
6,079.53

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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. อัครวิทย์ จารุ พรรธน์กลุ
จ.ส.อ. ศุภกาล มีสกุล
จ.ส.อ.วรเชษฐ มหาการุ ณ
จ.ส.อ.นคร แก้วแสน
จ.ส.อ. ธงชัย สี บวั
จ.ส.อ.สุชาต ศรี หมาตร
จ.ส.อ. สุวรรณ บัววิเชียร
จ.ส.อ. รัตนพงษ์ ไชยไธสง
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ผานคํา
จ.ส.อ. มนูญ ลาโพธิI
จ.ส.อ. สุริโย โง่นลุน
จ.ส.อ. ปรี ดา ขําขาว
จ.ส.อ. บัญชา พลอาษา
จ.ส.อ. จิตกร วงฤทธิI
จ.ส.อ. บวร กํ#าสนาม
จ.ส.อ. จัตุรงค์ ประปลิว
จ.ส.อ. นิยม ยอดอินต๊ะ
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ศิริวงศ์
จ.ส.อ. ธนันชัย ปทุมทอง
จ.ส.อ. จํารัส หาญโสภี
จ.ส.อ. กิตติ ช่องศิริ
จ.ส.อ. อดิศกั ดิI ถามูลเลศ
จ.ส.อ.ชริ นทร์ ทองเกตุแก้ว
จ.ส.อ. กิตติชยั พรชู
จ.ส.อ. กีรติ คงหอม
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ แก้วพาดี
จ.ส.อ. ธงชัย งามสุข
จ.ส.อ. บุญส่ง คําแก้ว
จ.ส.อ.พงษ์พฒั น์ สิ มสวัสดิI
จ.ส.อ. วิษณุกร อรุ ณพาส
จ.ส.อ.สุปัน กลางเฉวียง
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิI ภัทรประภาพงษ์
จ.ส.อ. นพดล กิมแนมบุญศิลป์

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07255-76
001-100-2004-07675-54
001-100-2004-08215-15
001-100-2004-08493-35
001-100-2004-08602-68
001-100-2004-08736-97
001-100-2004-09093-54
001-100-2004-09627-88
001-100-2004-09769-67
001-100-2004-09769-85
001-100-2004-09770-36
001-100-2004-10079-45
001-100-2004-11184-63
001-100-2004-11595-12
001-100-2004-11596-37
001-100-2004-11750-51
001-100-2004-11788-18
001-100-2004-12212-35
001-100-2004-12568-51
001-100-2004-12651-23
001-100-2004-12810-06
001-100-2004-12972-10
001-100-2004-13134-75
001-100-2005-00240-87
001-100-2005-00241-48
001-100-2005-00247-59
001-100-2005-00249-44
001-100-2005-00251-10
001-100-2005-00253-32
001-100-2005-00258-73
001-100-2005-00264-38
001-100-2005-00265-35
001-100-2005-00801-53

ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.

จํานวนเงิน
4,281.92
1,949.66
5,607.94
6,571.83
4,032.81
5,863.16
14,823.69
6,363.18
4,187.84
3,040.98
4,467.39
1,929.51
2,212.41
4,486.63
2,171.82
3,619.89
2,161.46
5,497.86
2,784.36
6,622.60
2,182.64
7,607.01
1,872.63
3,828.04
945.46
2,367.29
1,343.06
3,362.82
3,180.77
2,138.72
3,870.07
1,544.52
2,847.97

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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. ศุภชัย ศรี วชิ า
จ.ส.อ. ภาณุวฒั น์ ภู่พงษา
จ.ส.อ.วีรยุทธ์ รัศมี
จ.ส.อ.ประเทือง สังวาลย์
จ.ส.อ. ปิ ยะ ทรงภูมิ
จ.ส.อ. เศรษฐา วงค์กลม
จ.ส.อ. ศิริยศ บัวกลิMง
จ.ส.อ. ศุภชัย หาโภคี
จ.ส.อ. สุชานนท์ ประมวล
จ.ส.อ. เกษฎา ไชยศรี หา
จ.ส.อ.ณัฐวรรธน์ ศิริเลอศักดิI
จ.ส.อ. จริ นทร์ ฉิ มสุนทร
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิI แก้วมณี ย ์
จ.ส.อ. ศิวกานท์ ลือคําหาญ
จ.ส.ท.พนมพร เสาหิ น
จ.ส.อ. อดิสร เลนีย ์
จ.ส.อ. สุวรี ะ ประชุมสาร
จ.ส.ท. พิเชษฐ์ ทิพย์ผกั แว่น
จ.ส.อ. วรกฤช พวงแฉล้ม
จ.ส.ท. ธวัชชัย แสนป้ อง
จ.ส.ท. กิตติศกั ดิI ก่อบุญ
จ.ส.ต. พสิ ษฐ์ พรหมสุวรรณ
จ.ส.ต.ปรัชญา คําอินทร์
จ.ส.ท. จารุ กร ยงเขตร์กิจ
จ.ส.ต. ศิริพงศ์ สารี กิจ
จ.ส.ต. เอกนิวฒั น์ พรมธิดา
จ.ส.อ. พีรพงษ์ พลทามูล
ส.อ. อัศวิน ปิ# นจอม
ส.อ. ศรายุทธ หาญณรงค์
ส.อ. ยงยุทธ ลักษณะพันธ์
ส.อ. ศักดิIดาวุธ ศรี จนั ทุม
จ.ส.ท. สุริยา บัวสนิด
จ.ส.ต. อานนท์ ศุภผลา

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00801-71
001-100-2005-00818-60
001-100-2006-00280-82
001-100-2006-00287-45
001-100-2006-00288-06
001-100-2006-00291-06
001-100-2006-00452-74
001-100-2006-00477-77
001-100-2007-00239-43
001-100-2007-00247-66
001-100-2007-00248-36
001-100-2007-00260-38
001-100-2009-00192-03
001-100-2006-00283-92
001-100-2006-00452-65
001-100-2007-00250-39
001-100-2008-00105-68
001-100-2009-00343-81
001-100-2010-00094-24
001-100-2011-00427-01
001-100-2012-00513-19
001-100-2010-00093-90
001-100-2010-00346-24
001-100-2011-00426-86
001-100-2012-00512-58
001-100-2012-00516-29
001-100-2009-00067-59
001-100-2011-00260-40
001-100-2011-00265-54
001-100-2011-00267-30
001-100-2011-00382-85
001-100-2012-00076-37
001-100-2012-00078-68

ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.

จํานวนเงิน
4,926.16
2,490.07
3,855.98
2,591.46
1,652.99
3,870.30
735.83
4,356.21
2,838.32
1,269.75
1,843.04
2,365.88
957.97
4,422.21
2,157.88
3,713.27
2,028.15
1,859.18
2,478.23
839.12
973.04
1,671.98
982.77
1,039.03
1,079.11
1,529.58
1,464.88
1,649.90
240.83
1,139.52
3,872.39
337.09
1,777.11

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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
ส.อ. ภูชิต ดอกเกียง
ส.อ. อาณัฐพล เชยแก้ว
ส.อ. สุทธิพงษ์ แพงวงษ์
จ.ส.ต. อธิวฒั น์ ประทุมชัย
ส.อ. ชัยพิพฒั น์ แสงโทโพธิI
ส.อ. รัฐภูมิ ศิลาเกษ
ส.อ. สมลักษณ์ สิ งสุพรรณ์
ส.อ. ศัสตรา เถกิงผล
ส.อ. ภาคินยั ลุนบุรมย์
ส.อ. ดุลยเดช แพงทรัพย์
ส.อ. เอกริ นทร์ เขียวงาม
ส.อ. อธิวฒั น์ พิลาศรี
ส.อ. ฤทธิรงค์ ใจทน
ส.อ. จักรกฤต เครื# องเทศ
ส.อ. ภัทรวิทย์ มณี โชติ
ส.อ. รวีโรจน์ มีปราชญ์สม
ส.อ. ทิชากร ไพรยงค์
ส.อ. ธีระศักดิI โคตรเวียง
ส.อ. ภานุภาพ ศรี ชุม
ส.อ. ศักดิIนริ น พลเยีย# ม
ส.อ. กรัณย์ จันทร์เพ็ง
ร.อ. บุญสื บ ภูจาํ นงค์
พ.อ.พิเศษ สาธิต เกิดโภค
พ.อ.(พิเศษ) ดุลยทรรศน์ อิ#มอ้วน
พ.อ. ปองภพ จงภักดี
พ.อ. สมเด็จ พวงผกา
พ.อ. ศิริศกั ดิI บูรณ์เจริ ญ
พ.ท. วันชัย แก้วรัตน์
พ.ท. พงศ์ศกั ดิI สัณหรัติ
พ.ท. ธีรศักดิI บุญเจริ ญ(อ.)
พ.ท.เพชร ดวงพุฒ
พ.ท. อํานวย จินดาศรี
พ.ท. ธนัช ศรี เมือง

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00133-46
001-100-2012-00357-64
001-100-2012-00512-21
001-100-2012-00513-37
001-100-2012-00515-13
001-100-2013-00081-03
001-100-2013-00081-12
001-100-2013-00082-19
001-100-2013-00414-90
001-100-2013-00419-04
001-100-2013-00515-85
001-100-2014-00167-03
001-100-2014-00168-28
001-100-2014-00534-49
001-100-2014-00612-17
001-100-2014-00612-26
001-100-2012-00345-61
001-100-2013-00417-91
001-100-2013-00565-35
001-100-2015-00083-50
001-100-2016-00074-66
001-100-2004-01729-05
001-100-2004-03789-25
001-100-2004-12972-92
001-100-2004-01690-08
001-100-2004-02197-01
001-100-2004-03107-90
001-100-2004-01771-59
001-100-2004-04352-11
001-100-2004-06881-23
001-100-2004-07194-50
001-100-2004-07569-29
001-100-2004-08642-19

ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.4 พัน.5 รอ.
มทบ.15
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
582.34
1,684.32
648.76
1,730.63
1,380.72
1,449.65
1,001.54
1,427.54
477.97
2,535.81
1,436.73
517.56
517.56
536.27
563.03
434.32
1,165.73
738.96
174.24
1,288.43
395.04
1,216,061.97
7,645.82
6,504.41
23,857.16
8,804.68
8,031.25
5,812.16
5,551.36
10,582.76
8,339.05
3,972.37
16,700.66

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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
พ.ท. ยรรยง กิ#งแก้ว
พ.ท. สิ ทธิผล แก่นพิทกั ษ์
พ.ท. ปรัชญา ศรี โสภา
พ.ท.หญิง อุษณี ย ์ อรรคบุตร
ร.อ. อนุชาติ เกิดศิลป์
ร.อ. ชาญยุทธ ไชยโอช(อ.)
ร.ท.ธรรมนูญ ฟักกระโทก
ร.อ. ณัฐชนม์ โสมะมี
ร.อ. ปวัน จินาทอง
ร.อ. วีรศักดิI ผิวทอง
ร.ท. จํารัส ดีพาชู
ร.ท. เหรี ยญ พันทอง
ร.ท. รัฐพล กิมาวะหา
ร.ท. เนศน์ พันธ์ขาว
ร.ท. อนุชา จรจรัญ
ร.ท. ศราวุธ ศิลารักษ์
ร.ท.เทวา มะลิลา
ร.ท. ธีระวัฒน์ สุวรรณทิตย์
ร.ต. ธวัชชัย สุธรรม
ร.ต.วิชยั คุณาสิ ทธิI
ร.ต. ธานินทร์ รุ จิยาปนนท์
ร.ต. ศุภรุ จน์ ชุดพิมาย
ร.ต.ศักดิIไชย นิลแท้
ร.ต.พิเชฐ จันทร์เพชร
ร.ต. สุจินต์ พรมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สนุ ดีสม
จ.ส.อ. อุทารสิ ทธิI ธรรมโคตร
จ.ส.อ. ธนพล ดอนชาดา
จ.ส.อ. โอภาส ถูกโฉลกดี
จ.ส.อ. สุพรรณ บุญภา
จ.ส.อ. กิติศกั ดิI สุขศิล
จ.ส.อ. วิเชียร เงางาม
จ.ส.อ. อาธร พุดตาล

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10549-16
001-100-2004-12131-48
001-100-2004-12354-50
001-100-2004-09804-92
001-100-2004-02959-50
001-100-2004-04999-18
001-100-2004-08100-05
001-100-2004-11732-75
001-100-2005-00517-99
001-100-2010-00032-62
001-100-2004-01806-49
001-100-2004-03063-80
001-100-2004-03224-03
001-100-2004-05493-01
001-100-2004-06811-02
001-100-2004-07919-04
001-100-2004-12602-34
001-100-2004-13154-28
001-100-2004-01675-14
001-100-2004-01798-01
001-100-2004-03728-42
001-100-2004-05754-85
001-100-2004-06288-20
001-100-2004-08703-99
001-100-2006-00005-72
001-100-2004-00197-94
001-100-2004-00405-45
001-100-2004-00508-16
001-100-2004-00559-36
001-100-2004-00707-95
001-100-2004-01369-76
001-100-2004-01945-72
001-100-2004-02271-62

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25

(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
10,617.57
3,441.93
9,147.66
2,327.10
6,325.63
5,023.65
6,801.26
13,964.91
13,016.93
4,680.98
28,646.96
6,148.03
12,306.35
13,800.45
2,023.51
1,843.78
3,186.39
8,204.72
4,889.95
11,557.60
6,233.32
14,746.72
6,107.38
7,885.98
3,070.59
10,739.66
11,007.10
3,802.61
17,050.75
6,168.51
2,587.04
21,154.78
8,053.22

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมศักดิI สิ นแสงทอง
จ.ส.อ. อนุศาสตร์ สิ นโท
จ.ส.อ. เสมียน สติยานุช
จ.ส.อ. สุรศักดิI ศรี โกตะเพชร
จ.ส.อ. จิตชนะ กรมภักดี
จ.ส.อ. อุทยั เรื องธรรมนันทะ
จ.ส.อ. นิวฒั น์ ทองใบ
จ.ส.อ. หัสรภณ บุญยืน
จ.ส.อ. อดิศกั ดิI สุขอนันต์
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ เพ็ชรบรรพต
จ.ส.อ. สมเจตน์ เบ็ญเจิด
จ.ส.อ. สุพฒั น์ กะพัง
จ.ส.อ. ชัยภัทร ดงภูยาว
จ.ส.อ. สมนึก สุขอุม้
จ.ส.อ. เกียรติพงศ์ พัฒนะผล(อ.)
จ.ส.อ. บัญญัติ หล่อแหลม
จ.ส.อ. สมถวิล แก้วนิสยั
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สุขใส
จ.ส.อ. ภัทรชัย เปล่งแสง
จ.ส.อ. รัชรุ จ ขอชนะ
จ.ส.อ. เด็จ จินดาศรี
จ.ส.อ. สุนนั ต์ทร ชาวดี
จ.ส.อ. สาคร สาลี
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ โสรเนตร
จ.ส.อ. เชษฐา ลินลา
จ.ส.อ. ภาณุวตั ร วิลามาศ
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ผิวเอี#ยม
จ.ส.อ. ยอดชาย ทองสะอาด
จ.ส.อ. อรุ ณ จันทร์หอม
จ.ส.อ. เกษม ฉิ มมาลี
จ.ส.อ. ไพรัตน์ พาเจริ ญ
จ.ส.อ. อนุชา จารุ การ
จ.ส.อ. พรศักดิI วีระชัย

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02543-51
001-100-2004-02618-29
001-100-2004-02634-56
001-100-2004-02682-02
001-100-2004-02741-51
001-100-2004-03096-97
001-100-2004-03230-68
001-100-2004-03499-78
001-100-2004-03681-59
001-100-2004-03923-32
001-100-2004-04073-06
001-100-2004-05057-14
001-100-2004-05193-37
001-100-2004-05391-37
001-100-2004-06473-48
001-100-2004-07232-77
001-100-2004-07706-55
001-100-2004-08410-32
001-100-2004-08489-74
001-100-2004-08489-83
001-100-2004-08816-23
001-100-2004-08837-82
001-100-2004-09151-42
001-100-2004-09191-11
001-100-2004-09865-39
001-100-2004-09865-48
001-100-2004-10876-59
001-100-2004-11144-03
001-100-2004-11435-75
001-100-2004-11449-90
001-100-2004-11884-08
001-100-2004-12383-69
001-100-2004-12494-71

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25

(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
3,907.26
4,872.53
3,447.27
3,243.32
5,531.13
5,609.50
4,977.59
5,189.19
17,235.03
10,846.69
10,209.90
39,025.87
5,384.35
9,368.68
2,419.24
5,323.37
12,938.64
13,422.16
7,954.47
6,276.57
3,211.35
3,452.83
16,427.32
5,516.32
4,919.57
4,633.37
3,561.80
6,232.83
5,800.13
5,047.35
7,491.97
4,232.58
10,132.61

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เถลิงเกียรติ โอรสรัมย์
จ.ส.อ. กําจร สุขสมาน
จ.ส.อ. ไตรภพ เมืองสุข
จ.ส.อ. วิวฒั น์ กลืนกระโทก
จ.ส.อ. ประหยัด ธรรมษา
จ.ส.อ. ชัยยุทธ บุตรกินรี
จ.ส.อ. พลากร จงพ่วงกลาง
จ.ส.อ. สามารถ กระแสโสม
จ.ส.อ.โกวิน บุญเสริ ม
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ คงมี
จ.ส.ท. รัฐวิชญ์ บุษบงก์
จ.ส.อ. จักรพันธ์ งามมาก
จ.ส.อ.วีรศักดิI สุระอามาตย์
ส.อ. ณัฐวุฒิ นามวิเศษ
จ.ส.อ.หญิง กนกวรรณ ขวัญทอง
จ.ส.อ. คุณาสิ น จินดาศรี
จ.ส.ท. จักรกฤษ บุญเลิศ
จ.ส.ท. นักรบ ศรี นาคา
จ.ส.ท. วีระวัฒน์ กุลทะโสม
จ.ส.ท. บุญยืน มีศิริ
จ.ส.ต. ศุภกิจ ทนกล้า
จ.ส.ต. วิเชียร พุทธจักร์
จ.ส.ต. อนุศกั ดิI สําราญ
จ.ส.ต. นิมิต ขุมทอง
จ.ส.ต. คณิ ต เรื องการุ ณ
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ ทําดี
จ.ส.ต. ปริ ญญา จําปาทอง
จ.ส.ต.โกสิ นทร์ สุจินพรัหม
จ.ส.ต. เกริ กไกร กิ#งสกุล
จ.ส.ต. อัจฉริ ยะ สมบูรณ์
ส.อ. ศรัทธา พันธ์ศรี
ส.อ. ชาญสิ ทธิI นิตรลาภ
ส.อ. จิระ นามเพราะ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-12495-41
001-100-2004-12602-25
001-100-2004-12871-98
001-100-2004-12958-96
001-100-2006-00066-91
001-100-2006-00084-68
001-100-2006-00289-12
001-100-2006-00408-99
001-100-2007-00192-96
001-100-2007-00236-97
001-100-2007-00425-86
001-100-2008-00250-47
001-100-2009-00268-96
001-100-2011-00036-96
001-100-2007-00408-61
001-100-2004-02928-92
001-100-2004-08415-82
001-100-2004-12878-06
001-100-2006-00214-14
001-100-2009-00034-06
001-100-2004-02607-96
001-100-2004-02945-26
001-100-2004-07712-38
001-100-2004-07762-06
001-100-2005-00771-04
001-100-2006-00518-13
001-100-2007-00212-28
001-100-2009-00252-59
001-100-2010-00249-73
001-100-2011-00284-37
001-100-2004-08068-53
001-100-2004-12813-25
001-100-2005-00785-47

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25

(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
14,016.90
45,094.01
3,170.28
4,770.64
1,302.54
4,380.75
2,680.68
1,530.41
4,658.18
1,882.67
1,367.32
1,696.63
1,380.41
1,236.42
2,115.16
5,510.65
4,724.85
4,006.17
1,822.81
2,545.52
4,260.66
1,640.85
3,294.14
7,580.90
2,913.58
1,558.32
2,315.44
3,268.10
2,480.66
1,510.23
9,399.04
3,391.29
11,165.84

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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
ส.อ. ณัฐพงษ์ เรื องสมบัติ
ส.อ. สมคิด วิเศษชาติ
ส.อ. ชวลิต แก้วรัตน์
ส.อ. ยสิ นทร กานา
ส.อ. ดํารง ทองยวง
ส.อ. นฤดล วิชยั กูล
ส.อ. จาศิษฎ์ นาคอุดม
ส.อ. วรัณPู แย้มจินดา
ส.อ. พีระพงษ์ พินึกรัมย์
ส.อ.หญิง ผกากรอง บุตรสุด
ส.ท. ดํารงวิทย์ ถึกสกุล
ส.ท. บรรจง ทองสะอาด
ส.ท. กุญชกาญจน์ จันทร์ประเสริ ฐ
ส.ต. เมธา อินทะนัย
ส.ต. สมศักดิI บุญสาลี
ส.ต. รุ่ งรัตน์ กัMวมาลา
ส.ต. สุริยา ลอยเลื#อน
พล.อส. โพชฌงค์ สุนทรารักษ์
พล.อส. ศรายุทธ ชุมสุข
พล.อส. ชนุตต์ สาระวัน
ร.ท. ประสิ ทธิI ปราบมาลัย(อ.)
จ.ส.ท.ทรงสิ ทธิI แหลมคม
จ.ส.อ. นันทะโชติ โรจน์ณรงค์
ร.อ.ยุทธนา คําเพชรดี
ร.ท. ยศวริ ศ ทศนักข์
ร.ท. สุนทร โพธิIยวง
ร.ท. กิจจา ปราณี บุตร
ร.ท. จิรัตน์ แสงมหาชัย
ร.ท. สุทธิพงษ์ สุขเสี ยง
ร.ท. สุรชา มาลีรส
ร.ท. วันจักร พิมแพง
ร.ต. อนุสิทธิI โรจนสโรช
ร.ต.บุญหลาย ฟองบุบผา

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00160-66
001-100-2009-00299-63
001-100-2010-00160-62
001-100-2011-00337-12
001-100-2013-00046-84
001-100-2013-00305-46
001-100-2013-00306-98
001-100-2014-00465-91
001-100-2015-00361-22
001-100-2012-00598-61
001-100-2004-06612-87
001-100-2004-13013-55
001-100-2016-00180-64
001-100-2004-08409-45
001-100-2004-09864-96
001-100-2004-10169-70
001-100-2005-00498-00
001-100-2004-12440-78
001-100-2010-00264-12
001-100-2012-00384-51
001-100-2004-01267-75
001-100-2012-00008-65
001-100-2004-02126-10
001-100-2004-07254-33
001-100-2004-00744-72
001-100-2004-01474-31
001-100-2004-02217-51
001-100-2004-03193-48
001-100-2004-05603-04
001-100-2004-11862-60
001-100-2017-00041-76
001-100-2004-01459-10
001-100-2004-03460-05

มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.41
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
2,355.06
4,227.20
3,458.66
2,985.55
4,679.40
1,728.22
270.14
1,817.61
1,236.17
3,990.45
1,506.49
2,019.97
108.91
4,212.98
2,382.10
3,780.39
2,243.60
1,033.34
3,510.51
2,455.54
72,181.21
23,822.61
151,671.64
8,415.00
5,659.50
8,510.34
2,921.30
10,199.73
6,747.93
3,297.34
141.97
3,229.11
1,821.13

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

ชื#อบัญชี
ร.ต. สุเทพ หงส์มาลา
ร.ต. ธนชัย โมเหล็ก
ร.ท. วันชัย หาเรื อนธรรม
ร.ต. สมาน มะลอย
ร.ต. ไพวิทย์ พวงทอง
ร.ท. รัตนศักดิI ผลาหาญ
ร.ต. สมชาย สุขศรี
จ.ส.อ. วีระพงษ์ บุญนิ#ม
จ.ส.อ. ประสิ ทธิI ผาเจริ ญ
จ.ส.อ.ทวิชาติ วิชิต
จ.ส.อ. เชิดศักดิI หลักสี
จ.ส.อ. มนตรี ศิรินยั
จ.ส.อ. บุญศรี อนันต์
จ.ส.อ. วิสณุ วงษ์กระสันต์
จ.ส.อ. ชัยมงคล เกตุนวม
จ.ส.อ. ดํารง พลีพรม
จ.ส.อ. พิศาล พูนรัมย์
จ.ส.อ. สมรักษ์ แก้วอ่อนตา
จ.ส.อ. ฉลองรัฐ ดวงแก้ว
จ.ส.อ. พิษณุ สุริวนิ ิจ
จ.ส.อ. ประเวช ตอสกุล
จ.ส.อ. สมเดช สี ขวัญม้า
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิI กระแสโท
จ.ส.อ. สมโภชน์ ถํMาแก้ว
จ.ส.อ.สุพจน์ พงษ์ธนะ
จ.ส.อ. วีระ ไขกล
จ.ส.อ. รัตนชัย อ่างทอง
จ.ส.อ. เจริ ญ ทาไชยวงศ์
จ.ส.อ. วิชยั วงษ์ณา
จ.ส.อ. มนัสพันธ์ ประดา
จ.ส.อ. สุดใจ สําเริ ศรัมย์
จ.ส.อ. เกษม ทรัพย์กญ
ุ ชร
จ.ส.อ.ณเดชน์ แดนนาริ นทร์

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06999-25
001-100-2004-07876-82
001-100-2004-07986-42
001-100-2004-08251-31
001-100-2004-08632-56
001-100-2004-12073-05
001-100-2004-13020-53
001-100-2004-00280-75
001-100-2004-00732-33
001-100-2004-01060-90
001-100-2004-01177-59
001-100-2004-01604-41
001-100-2004-02642-60
001-100-2004-02789-44
001-100-2004-02904-32
001-100-2004-02994-51
001-100-2004-03129-74
001-100-2004-03410-37
001-100-2004-03809-93
001-100-2004-04840-68
001-100-2004-04841-01
001-100-2004-05149-98
001-100-2004-05158-45
001-100-2004-05978-21
001-100-2004-07483-73
001-100-2004-07711-22
001-100-2004-08216-58
001-100-2004-08631-22
001-100-2004-08631-77
001-100-2004-09254-77
001-100-2004-10032-86
001-100-2004-10587-36
001-100-2004-10619-61

ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
6,200.83
7,838.75
7,325.63
6,562.51
5,433.69
6,915.35
7,777.71
859.74
6,348.29
3,717.92
2,441.29
1,146.32
2,807.69
2,748.70
2,784.40
3,794.96
1,496.79
5,754.41
2,051.74
867.27
2,265.35
2,400.23
3,228.58
14,512.87
3,326.14
3,273.33
3,233.39
6,315.12
5,182.44
4,115.82
5,333.46
2,344.95
14,648.47

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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. ชาติชาย คุม้ ศักดิI
จ.ส.อ. ชาติชาย ประติโก
จ.ส.อ. ไพโรจน์ แสงคุณ
จ.ส.อ. กิตติ กําแพงแก้ว
จ.ส.อ. มานิตย์ เทศดี
จ.ส.อ. พัตร์พงษ์ พุกพัด
จ.ส.อ. สุชาติ วงค์ษา
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั พรัอมจะบก
จ.ส.อ. ศราวุธ คํามีรัตน์
จ.ส.อ. พิษณุ ศรแก้ว
จ.ส.อ. วิชาญ สนพิมาย
จ.ส.อ. วีรศักดิI อินทร์ประสิ ทธิI
จ.ส.อ. วัชรา มีระหงษ์
จ.ส.อ. เสงี#ยม เสาร์แก้ว
จ.ส.อ. ฤทธิเดช ชินบรรเทา
จ.ส.อ. มะละเวต ลมพัน
จ.ส.อ.ธนัชวัชร์ ปั ญญาเจริ ญตระกูล
จ.ส.อ. อรุ ณศักดิI ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. ธานินทร์ เลิศลําหวาน
จ.ส.อ. อนุสรณ์ บํารุ งรักษ์
จ.ส.อ. ปิ ยวัฒน์ สิ นธุชาติ
จ.ส.อ. จักรพันธ์ วรรณโสภากุล
จ.ส.อ. วิมล วงศาหาราช
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ ย่างเยืMอง
จ.ส.อ. ปรี ชา หมวดศรี
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ ทัติวงษ์
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ คําสิ งห์นอก
จ.ส.ท.กิตติพนั ธ์ เสน่หา
จ.ส.ท.เชี#ยวชาญ ดวงเคน
จ.ส.ท. วรวุธ สายสุด
จ.ส.ท. ทวงษ์ศกั ดิI สุวรรณทอง
จ.ส.อ. ถนอมศักดิI ลาดมูล
จ.ส.ต. มนตรี อินชัวนี

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10623-40
001-100-2004-10932-43
001-100-2004-11223-87
001-100-2004-11621-45
001-100-2004-11664-24
001-100-2004-12357-97
001-100-2004-12612-88
001-100-2004-12919-60
001-100-2004-13097-37
001-100-2004-13108-58
001-100-2004-13181-51
001-100-2005-00824-43
001-100-2005-00824-98
001-100-2006-00102-69
001-100-2006-00134-24
001-100-2006-00454-96
001-100-2007-00353-19
001-100-2007-00377-79
001-100-2007-00398-10
001-100-2007-00398-56
001-100-2007-00399-71
001-100-2007-00402-32
001-100-2008-00270-81
001-100-2008-00272-21
001-100-2004-05541-54
001-100-2004-11226-06
001-100-2005-00283-57
001-100-2008-00266-02
001-100-2008-00273-28
001-100-2009-00306-13
001-100-2010-00348-46
001-100-2004-05507-78
001-100-2006-00130-62

ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
5,464.20
3,313.48
557.13
4,228.98
3,472.75
1,473.56
2,558.53
6,914.57
1,941.49
1,752.43
1,036.69
4,146.40
2,139.01
1,109.66
1,554.83
4,967.38
2,881.63
2,304.62
2,459.11
2,767.18
1,747.55
1,326.80
2,185.01
2,727.10
1,394.75
3,451.39
2,706.41
817.45
817.45
1,250.86
1,927.80
1,619.67
417.96

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.ต. เฉลิมพงษ์ วะศรี
จ.ส.ต. ธวัชชัย งามไพบูลย์
จ.ส.ต. สิ ทธิศกั ดิI ทุมที
จ.ส.ต. รุ่ งโรจน์ ศรี ชาติ
จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ รัชนี
จ.ส.ต. อาชวัล สุกใส
ส.อ. เอกลักษณ์ พิมพบุตร
ส.อ. วีระชัย บุตรงาม
ส.อ. ไกรฤทธิI ช่วยจันทร์
ส.อ. กิตติพงษ์ ชนะวงษา
ส.อ. ศุภกฤกษ์ มณี แย้ม
ส.อ. กิตติมศัพท์ หมัน# ผดุง
ส.อ. ชาติ แดนขุนทด
ส.อ. คมสันต์ แสงตา
ร.ท. สรวิศ กฤติยาเมธากุล
ร.ท. สุเทพ สื บคง
ร.อ. เทิดศักดิI พงษ์โสภณ
ร.อ. ประสิ ทธิI มะโนเสาร์
ร.อ. ประหยัด บุญมา
ร.ท. จําลอง แสงอ่อนวิมลใส
ร.ท. วีระโชติ เกิดโต
ร.ต. สิ ทธิพร ไคร้ยงค์
ร.ท. ศักดาวุธ เขื#อนควบ
ร.ต.พงศ์พิษณุ ภิรมย์
ร.ต. อาทิตย์ เกี^ยงคํา
ร.ต. ซาน มูลพร้อม
ร.ต.วิสนั ต์ ใจงาม
ร.ต. สําราญ ปั นรู ป
ร.ต. กฤษณ์ มงคล
ร.ต.พิทกั ษ์ สมควร
ร.ท. วิทยา อินต๊ะก๋ อน
จ.ส.อ. ชาญศักดิI เนตรทิพย์
จ.ส.อ. ฉัตรชัย คํายันต์

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00398-74
001-100-2009-00312-69
001-100-2010-00348-73
001-100-2011-00361-80
001-100-2011-00362-41
001-100-2011-00363-57
001-100-2005-00824-61
001-100-2007-00331-26
001-100-2009-00170-65
001-100-2009-00309-32
001-100-2010-00430-66
001-100-2011-00362-23
001-100-2011-00363-39
001-100-2011-00363-48
001-100-2004-05633-01
001-100-2004-12239-23
001-100-2004-03705-89
001-100-2004-04035-22
001-100-2004-13028-95
001-100-2004-08046-06
001-100-2004-12964-06
001-100-2004-00264-11
001-100-2004-00384-89
001-100-2004-01035-98
001-100-2004-02785-28
001-100-2004-07010-71
001-100-2004-07149-69
001-100-2004-07404-23
001-100-2004-07817-94
001-100-2004-09556-81
001-100-2004-11381-84
001-100-2004-01580-11
001-100-2004-02206-37

ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5

จํานวนเงิน
1,181.96
1,258.63
1,599.77
245.95
1,625.02
1,643.75
3,743.24
2,384.02
2,522.07
2,149.45
1,674.58
245.95
801.93
745.65
269,261.90
292,089.25
4,283.25
7,758.24
10,760.13
3,399.94
9,887.95
7,994.67
11,187.64
4,126.93
3,159.90
5,997.97
2,766.80
4,402.18
3,607.21
10,599.46
2,981.88
2,254.15
1,086.73

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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. ไพโรจน์ จุฑาศานต์ภทั รกุล
จ.ส.อ. มงคล ใจจุมปา
จ.ส.อ.วีรยุทธ พรหมจันทร์
จ.ส.อ. กฤษณชัย ดวงใจเอก
จ.ส.อ. อํานาจ แก้วตา
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สุหล้า
จ.ส.อ.อํานวย เพียรพนัสสัก
จ.ส.อ.สุรพงค์ คํามา
จ.ส.อ. พัฒน์ แสงศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. ธนา น้อยนารถ
จ.ส.อ. กานต์ณรงค์ ไหวศรี
จ.ส.อ. พรหมณฐกร บุญโหล่ง
จ.ส.อ. สวัสดิI ญาณเจริ ญ
จ.ส.อ. นิยม จันทร์จรัส
ร.ต. สง่า ปึ งกัน
จ.ส.อ. ชัยนาท ยะติ
จ.ส.อ. ปรเมษฐ ศรี ฤทธิIสกุล
จ.ส.อ. สรชัช กันทะอ้าย
จ.ส.อ. สมชาย เสี ยงอ่อน
จ.ส.อ. กิติศกั ดิI โกศลปลัง# ศรี
จ.ส.อ. วีระชัย หาญอุ่น
จ.ส.อ.วสันต์ พรมชัย
จ.ส.อ. นนทชัย ธรานันทวิทยา
จ.ส.ท. สมชาย สมควร
จ.ส.ท. เกียรติศกั ดิI คําเงิน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เคาะเซอ
จ.ส.อ. วัลลภ บุญหมัMน
จ.ส.ท. สรศักดิI แสนแอ่น
จ.ส.ท. กฤติพงษ์ เขียวดี
ส.อ. อัฎฐากร สยองเครื อ
ส.ต. พงศ์พล พรถนอมวงศ์
ส.อ. วุฒิชยั มูลประดิษฐ์
จ.ส.ต. วิเชียร โข่วะกา

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02524-50
001-100-2004-02655-79
001-100-2004-02731-89
001-100-2004-03810-17
001-100-2004-04226-79
001-100-2004-04485-89
001-100-2004-04744-69
001-100-2004-05302-60
001-100-2004-05821-20
001-100-2004-05919-79
001-100-2004-07585-38
001-100-2004-08015-84
001-100-2004-08234-70
001-100-2004-09903-83
001-100-2004-09914-16
001-100-2004-10891-70
001-100-2004-11062-19
001-100-2004-11289-65
001-100-2004-11748-67
001-100-2004-11938-62
001-100-2004-00558-93
001-100-2004-07293-05
001-100-2007-00102-95
001-100-2008-00072-63
001-100-2009-00372-72
001-100-2009-00374-03
001-100-2009-00373-79
001-100-2010-00310-07
001-100-2011-00082-39
001-100-2011-00259-80
001-100-2015-00004-00
001-100-2015-00672-10
001-100-2010-00310-25

ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5

จํานวนเงิน
9,232.72
5,152.46
654.65
2,305.50
5,122.02
3,680.41
3,391.21
2,469.14
2,873.34
5,816.59
3,617.96
2,539.29
1,710.12
2,933.60
5,477.52
3,352.27
9,398.09
3,163.75
2,183.74
9,182.34
3,059.18
2,871.46
910.44
1,250.09
733.90
2,841.11
814.27
2,660.81
1,982.24
2,151.93
470.26
1,075.28
1,975.42

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.ต. วณิ ชย์ มีบุญ
จ.ส.ต. กอบเกียรติ โพธิIศรี
จ.ส.ต. พรพจน์ ยอดขุนเขา
พ.ต.หญิง นํMาฝน เสริ มสกุลรัตน์
พ.ต.หญิง แสงเทียน นิลพัฒนางกูร
พ.ต.หญิง อัศวจีรา ยะถา
พ.ท.หญิง ชนะรัก บุญทัน
พ.ต.หญิง สุดหรรษา ยาปั น
พ.ต. หญิง รัตนาพร ปั นทราช
จ.ส.อ. พิเชษฐ แสงศิลป์
จ.ส.อ. เจษฎา ณ ลําพูน
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิI ศิลวิรัตน์
จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง
จ.ส.อ.ปั ญญา สุดจิตต์
จ.ส.อ. อาจนุวฒั น์ ไชยวุฒิ
จ.ส.อ. พัชร อินไชย
จ.ส.อ. เอกอาทิตย์ กันธวงค์
จ.ส.อ. เสกสรรค์ พรหมเรื องฤทธิI
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ดํารงศิริ
จ.ส.อ.หญิง ศิริวรรณ ศิลวิรัตน์
จ.ส.อ.หญิง วรัชยา สิ ทธิทอง(อ.)
จ.ส.อ.หญิง สัมฤทธิI พงษ์เขียว
จ.ส.อ.หญิง สํารวย มณี อินทร์
จ.ส.อ.หญิง วรรณ์ลดา วิรัช
จ.ส.อ.หญิง กานต์ชุดา ไชยมาลา
จ.ส.อ.หญิงกัญญาณัฐ ศรี คาํ สุข
จ.ส.อ.หญิง ภูษณิ ศา จันทร์ดี
จ.ส.อ. อมรเทพ ศรี แก้ว
จ.ส.อ. ณัฐจักร์ นิติรัตนโยธิน
จ.ส.อ.หญิง รําไพ บุตรงาม
จ.ส.ท.หญิง อุบลวรรณ์ เครื อทนุ
จ.ส.อ.หญิง บัวพรรณ วงค์กา
จ.ส.อ. พิชิตชนม์ ทานา

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00264-02
001-100-2012-00434-44
001-100-2012-00435-96
001-100-2004-04633-02
001-100-2004-07204-38
001-100-2004-11949-68
001-100-2004-12921-72
001-100-2004-13127-22
001-100-2009-00102-66
001-100-2004-00816-85
001-100-2004-01896-40
001-100-2004-02839-91
001-100-2004-04298-67
001-100-2004-04759-90
001-100-2004-09024-03
001-100-2004-10201-59
001-100-2004-11060-15
001-100-2004-11934-55
001-100-2004-12002-87
001-100-2004-02395-01
001-100-2004-02886-04
001-100-2004-05358-49
001-100-2004-06860-91
001-100-2004-07208-18
001-100-2004-08774-62
001-100-2004-12061-20
001-100-2004-12061-48
001-100-2004-03433-72
001-100-2010-00033-50
001-100-2004-00721-82
001-100-2004-11747-33
001-100-2004-12261-15
001-100-2006-00260-75

ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ

จํานวนเงิน
2,046.59
1,608.87
1,363.93
8,913.05
2,335.40
9,900.11
5,641.23
3,904.61
3,120.57
10,036.89
1,848.43
10,399.43
7,825.57
8,088.45
4,671.19
2,812.99
1,643.97
4,038.93
2,780.75
2,119.47
1,485.43
8,394.45
4,170.24
3,449.80
4,055.90
1,830.86
4,188.51
3,684.63
2,992.87
4,665.68
3,835.98
2,834.75
6,262.76

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.ท.หญิง บุญทนา ทิน่าน
จ.ส.ท.หญิง อัญจิดา แปลงสาร
จ.ส.อ.หญิง จันธิดา วงศ์ราษฎร์
ส.ท.หญิง นฤมล ณี วงั
ส.อ. ศุภกิตติI ฐิติรัตนากุล
พ.ต.เหลาทอง ละมุล
พ.ต. ออน สิ ทธิเลาะ
พ.ต. หญิง สุดารัตน์ จําเริ ญ
พ.ต.หญิง อรวรรณ ชูชุมพล
พ.ต.หญิง กนกวรรณ อุตมาตย์
พ.ต.หญิง ขวัญนภา เวฬุวนารักษ์
ร.ท. ประทิม กองแพงคํา
ร.ท. ทรงกฎ ศรี วเิ ศษ
ร.ต. อรรฑกรณ์ พันชมภู
ร.ต.หญิง ธษณพร ปะกิคะเน
จ.ส.อ.คฑาวุธ พหลทัพ
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ภูผาคุณ
จ.ส.อ. สมาน ศรี วงษา
จ.ส.อ. ทศกร คําแสงดี
จ.ส.อ. กรี สนั ต์ อาจสามารถศิริ
จ.ส.อ.นพดล ทุมพร
จ.ส.อ. เชิด พรมลี
จ.ส.อ. ประครอง สี นวนจันทร์
จ.ส.อ. ไมตรี พูลเพิ#ม
จ.ส.อ.วิญPู ตูบ้ ุดดา
จ.ส.อ.ธวัชชัย ทองสระคู
จ.ส.อ. แก้ว นามมูลตรี
จ.ส.อ.หญิง คําปอง ไชยฮะนิจ
จ.ส.อ.หญิง รัตนาภรณ์ ประโม
จ.ส.อ.หญิง นันธิยา ไชยทองศรี
จ.ส.อ.หญิง ศศิวภิ า วงษาปั นนา
จ.ส.อ.หญิง ขวัญยืน สมญา
จ.ส.อ.หญิง เครื อมาศ ศรี วลิ ยั

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00609-65
001-100-2004-10949-69
001-100-2004-12060-78
001-100-2012-00503-92
001-100-2012-00475-10
001-100-2004-03792-25
001-100-2004-04026-11
001-100-2004-06548-98
001-100-2004-10537-31
001-100-2005-00275-16
001-100-2008-00280-35
001-100-2004-08580-23
001-100-2014-00707-01
001-100-2004-11379-90
001-100-2004-05251-34
001-100-2004-04638-61
001-100-2004-05480-56
001-100-2004-06940-72
001-100-2004-07981-29
001-100-2004-09834-62
001-100-2004-10615-90
001-100-2004-11218-65
001-100-2004-11844-48
001-100-2004-11963-73
001-100-2004-12624-72
001-100-2004-12671-03
001-100-2005-00817-45
001-100-2004-00000-79
001-100-2004-01282-05
001-100-2004-01757-44
001-100-2004-02166-98
001-100-2004-02358-06
001-100-2004-04091-73

รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ

จํานวนเงิน
1,695.14
1,347.61
3,750.60
505.16
660.05
6,547.34
5,270.41
4,902.41
1,779.99
1,912.43
5,350.98
6,237.96
1,344.72
7,550.94
1,807.36
4,270.05
6,586.57
5,860.88
9,477.57
2,118.04
16,902.27
12,384.48
4,115.85
2,494.81
5,584.96
4,487.93
2,836.01
3,315.28
1,526.08
1,928.29
2,015.08
3,991.67
1,991.93

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
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.ท.หญิง อัลชรี จันทศร
จ.ส.อ.หญิง วัลยา นามกันยา
จ.ส.ท. มงคล ค้องกํ#า
จ.ส.อ.หญิง รุ่ งเทวา ศรี วรรณะ
จ.ส.ต.หญิง ธิติมา มัชชิพนั ธุ์
จ.ส.ต. หญิง เพ็ญพักตร์ จิตรสว่าง
ส.อ. ภวิล สุวรรณา
ส.อ.หญิง อารี เอืMอ สุทธิแพทย์
ส.อ.หญิง จันจิรา ดาแก้ว
ส.ต.หญิง กัลยา ทองหนองบัว
พ.อ.(พิเศษ) วิทวัส โพธิสุข
พ.อ. เพิ#มยศ คุม้ เยาว์
พ.ท. ไพบูลย์ พัสดร
ร.อ. ธนสันฑ์ อินทร์จงจิต
ร.ท. สมชาย พูลมงคล
ร.ต. ฉัตรชัย เขียวรัตน์
จ.ส.อ. จริ นทร์ พระจอหอ
จ.ส.อ. อาคม หลาบเจริ ญ
จ.ส.อ.พิทกั ษ์ ด่านชะนะ
จ.ส.อ. สมสฤษฎ์ เสริ มฤทธิรงค์
จ.ส.อ.กิตติภทั ร์ นกเม้า
จ.ส.อ. นัธทวัฒน์ ชินราช
จ.ส.อ. พุฒินนั ต์ จันทร์ตรี
จ.ส.อ. กําพล มาดี
จ.ส.อ.ธนภณ นิติคุณ
จ.ส.อ.หญิง ดุษฎี อโณทัย
ส.ต. วิวรรธน์ สุขะวัลลิ
ร.ท. สําเริ ง ดํามาก
ร.ท. ประยูร สุวรรณธนะ
ร.ท. กิตติวฒั น์ ทองขาว
พ.ต. อาคม หัวนา
พ.ต. พงศธร จรบุรี
พ.ต.สตพล มัน# เขตกร

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07894-86
001-100-2004-08600-64
001-100-2004-11331-89
001-100-2004-01598-89
001-100-2004-04229-43
001-100-2011-00386-38
001-100-2010-00027-77
001-100-2008-00403-83
001-100-2014-00518-94
001-100-2013-00467-41
001-100-2004-10832-64
001-100-2004-05284-32
001-100-2004-01622-45
001-100-2004-10109-49
001-100-2004-11732-39
001-100-2004-01269-51
001-100-2004-00713-14
001-100-2004-01130-18
001-100-2004-02281-52
001-100-2004-04206-71
001-100-2004-04440-33
001-100-2004-06709-66
001-100-2004-07577-97
001-100-2004-09695-50
001-100-2005-00006-25
001-100-2006-00461-94
001-100-2014-00675-12
001-100-2004-02072-10
001-100-2004-03974-70
001-100-2004-06466-59
001-100-2004-00455-04
001-100-2004-03059-38
001-100-2004-04037-44

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
รร.ขว.ทบ.
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.

จํานวนเงิน
1,094.68
3,550.68
5,092.03
3,182.84
2,465.54
1,629.16
298.22
3,916.35
976.57
2,995.33
21,904.54
10,460.11
12,625.25
2,358.33
5,592.76
2,452.50
4,549.08
7,067.05
2,176.36
3,601.87
2,121.41
3,880.94
4,905.08
1,700.85
3,916.14
2,840.01
748.81
709,268.32
621,184.67
45,414.05
5,863.13
2,772.48
6,906.67

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
ร.ท. วชิระ วงศ์พมุ่
ร.ต. ภูมิพฒั ต์ ไขไพรวัน
ร.ต. สิ ทธิพงษ์ ทอนช่วย
ร.ท. สุโรจน์ ยกโต
ร.ต. วรรณศิลป์ อินทรา
จ.ส.อ. อนันต์ พุม่ จําปา
จ.ส.อ. อารมณ์ ปานอินทร์
จ.ส.อ. เกียรติพนั ธุ์ จันทร์เขียน
จ.ส.อ. นริ ศ แสงเสื อ
จ.ส.อ. สุวจิ กั ขณ์ สุริเมือง
จ.ส.อ. กิตติรัตน์ แสนแก้ว
จ.ส.อ. ธานัท วรากรเจริ ญ
จ.ส.ต. เจสฎา วงศ์สุริยา
พ.อ. วิธาน ชีวะสุวรรณ
พ.ท. อุกฤษณ์ เทพธานี
พ.ท. วิเชษฐ์ โสมสูงเนิน
พ.ต.สมาน สุบรรณภาพ
จ.ส.อ.ประภาส พินิจนึก
จ.ส.อ. กฤษณะ ชุณหรัต
จ.ส.ท.สุพฒั น์ รัตนสาครชัย
ส.อ. มนตรี นาคทัง#
พ.อ. สถาพร สุดเสนาะ
พ.ท. สุพจน์ ไม้เลีMยง
พ.ท. พยุง อินทร์วลิ ยั
พ.ต. คํานวณ บางเขียว
พ.ต. สําราญ มะโนสา
ร.อ. ไฉน จันทร
ร.อ. สมบูรณ์ จันทร์เที#ยง
ร.ท.วาริ นทร์ ตันทางกูล
ร.ท. สายันต์ สิ งห์แก้ว
ร.ท. ยงค์ วงษ์สุวรรณ
ร.ต. ชูวฒ
ุ ิ บุญญานุสนธิI
ร.ต. อุดม แสงรอด

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00430-44
001-100-2004-03729-12
001-100-2004-04688-75
001-100-2004-06162-05
001-100-2010-00063-57
001-100-2004-00039-15
001-100-2004-07393-93
001-100-2004-08912-13
001-100-2004-12828-74
001-100-2008-00363-35
001-100-2008-00393-87
001-100-2004-05580-08
001-100-2004-07333-08
001-100-2004-00428-26
001-100-2004-00412-16
001-100-2004-12485-24
001-100-2004-09759-95
001-100-2004-06157-65
001-100-2004-08901-17
001-100-2008-00345-40
001-100-2011-00099-37
001-100-2004-10271-98
001-100-2004-06314-80
001-100-2004-11161-82
001-100-2004-01204-98
001-100-2004-06847-47
001-100-2004-04866-59
001-100-2004-06881-69
001-100-2004-02076-90
001-100-2004-04303-86
001-100-2004-05638-79
001-100-2004-00922-47
001-100-2004-01186-15

สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ต.ก.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.

จํานวนเงิน
2,975.60
1,323.48
9,029.12
6,287.71
3,402.07
8,364.41
2,809.29
11,337.21
4,284.07
1,794.21
2,367.91
3,078.85
858.66
4,195.15
4,883.03
12,956.46
11,200.34
20,290.00
2,115.39
3,530.01
1,769.67
43,693.08
14,895.54
33,710.74
9,803.87
13,095.81
5,963.81
27,758.20
2,255.48
8,640.82
4,029.57
8,081.69
6,041.29

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

ชื#อบัญชี
ร.ต. อนุชา ศิลาพัฒน์
ร.ต.ธนกฤต คงไพสันต์
ร.ต. อภิชาติ มะเดื#อ
จ.ส.อ. สมหมาย วงค์สุวรรณ
จ.ส.ต. รัชภูมิ หนองบัว
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ จิระกิจ
จ.ส.อ. สุรศักดิI เงินจัตุรัส
จ.ส.อ. ประยูร เฉื# อยโนรี
จ.ส.อ. อธิเชษฐ์ บุตรสงกา
จ.ส.อ. นิสนั ต์ มาพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สุธิศกั ดิI วงแวง
จ.ส.อ. ยงค์ยทุ ธ ไชยกุล
จ.ส.อ. ยุทธนา ทาแฮ
จ.ส.อ. ธงชัย พลทา
ส.อ. ธัชกฤต กมลวรากรกุล
ส.ท. ชัยมงคล เชียงกูล

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-12545-07
001-100-2004-13095-97
001-100-2007-00408-25
001-100-2004-02177-03
001-100-2004-03385-83
001-100-2004-03747-34
001-100-2004-04894-07
001-100-2004-06279-28
001-100-2004-06864-08
001-100-2004-06970-42
001-100-2004-07350-69
001-100-2004-07787-72
001-100-2004-09286-96
001-100-2007-00423-73
001-100-2013-00517-07
001-100-2015-00514-77

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
สง.สด.จว.ส.บ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 841 ราย

จํานวนเงิน
6,423.18
3,669.89
5,306.97
3,186.54
3,389.02
11,555.40
2,172.30
5,698.34
2,941.85
2,913.43
4,353.49
4,864.37
14,712.56
2,521.61
2,337.75
365.31
8,055,760.37

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15032562
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. ชินกฤต กระทุ่มแก้ว
ร.ท. วีรศักดิI ศีลรักษา
จ.ส.อ. ฐิติวฒ
ุ ิ ถมยา
จ.ส.อ. สมชาย ขันนาค
จ.ส.อ. ต่อศักดิI พันธุ์พานิช
จ.ส.อ. วิศณุศกั ดิI จงศิริ
จ.ส.อ. พนม มาลา
จ.ส.อ. ปฐมพร ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. วิชยั รอดภัย
จ.ส.อ. จิรกิตติI กิ#งใหญ่
ร.ท. ฉลองศักดิI วาริ นทร์
ร.ต. วุฒิภทั ร เลขยันต์
จ.ส.อ. ธนะชัย หงษ์คาํ
จ.ส.อ. อัครเดช เทศาริ นทร์
ร.ต. โกศล คนตรง
ร.ต. ปฏิพทั ธ์ เสาวัง
ร.ต. ธีรภัทร์ สาสูงเนิน
จ.ส.อ. ยุทธนา สุกสว่าง
จ.ส.ต. ไพรัล วุฒิจนั ทร์
พ.ต. พิศาล ชายเขียว
ร.อ. มงคล นุ่มจันทร์
ร.ต. ไกรษร ชัยแก้ว
ร.ท. ศรายุทธ แดงพรหม
จ.ส.อ. ชวลิต เลี#ยมสุวรรณ
ส.อ. ธนาทร พะสุโร
ส.อ. อํามอญ ทีปรักษพันธ์
จ.ส.ต. พิเชษฐ์ ทองขํา
จ.ส.ท. ฤทธิเกียรติ รักษ์จนั ทร์
ส.อ. พงศ์ธร อนุกลู กาญจน์
ส.ท. ไกรภพ วงค์วนั นา
ส.ท. ศุรศักดิI วรานุศิษฎ์
ร.ต.สง่า ศรี สมศักดิI
ร.ท. อดุลย์ สามสี

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00076-62
001-101-2015-00013-01
001-101-2008-00736-36
001-101-2005-00083-43
001-101-2007-00282-48
001-101-2007-00304-56
001-101-2007-00777-03
001-101-2009-00143-22
001-101-2011-00418-26
001-101-2013-00324-55
001-101-2013-00320-02
001-101-2019-00009-91
001-101-2013-00372-38
001-101-2019-00061-53
001-101-2019-00049-42
001-101-2013-00475-90
001-101-2019-00054-64
001-101-2007-00647-81
001-101-2011-00308-93
001-101-2005-01406-67
001-101-2011-00088-76
001-101-2015-00153-95
001-101-2018-00018-12
001-101-2011-00026-32
001-101-2014-00078-65
001-101-2016-00068-28
001-101-2019-00054-73
001-101-2019-00053-76
001-101-2019-00053-49
001-101-2016-00331-96
001-101-2019-00053-85
001-101-2005-00213-44
001-101-2006-00891-16

กช.
กช.
กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กบร.กช.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
กรม ทพ.11
กรม ทพ.12
กรม ทพ.13
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49

จํานวนเงิน
4,738.00
2,636.00
2,503.00
4,012.00
2,675.00
3,722.00
2,579.00
2,070.00
3,458.00
3,821.00
4,184.00
2,866.00
1,745.00
28.89
4,776.00
4.92
2,484.00
2,094.00
2,675.00
2,980.00
14,250.00
3,993.00
4,342.00
3,687.00
2,904.00
2,006.00
2,522.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
5,674.00
4,757.00

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ร.ต. อุดม พรหมมาศ
ส.อ. ณฐกร สุนทรภักดี
ส.อ. วีระวัฒน์ วงษ์มณี
ส.อ. อดิพงษ์ แพงดี
ส.อ. ภานุวฒั น์ นาคพัฒน์
ส.อ. นวพล พันวัน
ส.อ. พลากร ใสสะอาด
ส.อ. ราชันย์ รัตนบัณฑิต
ส.ท. อนุชา พหูโชติ
ส.อ. พงศ์พฒั น์ รัตนมุสิทธิI
ส.ท. อนุวฒั น์ พัฒนาเฮง
ร.ต. ศุภฤกษ์ สุขช่วง
จ.ส.ต. ธวัช จีนจูด
ส.อ. ธวัชชัย เชาวแพทย์
จ.ส.อ. สมเจต ปั ญจชัย
จ.ส.อ. กฤษณชัย ขันตี
จ.ส.อ. มานู เนยขํา
ส.อ. ณัฐวุฒิ ไวคํานึง
ส.ท. ประสงค์ เปรมสุข
ส.ท. ชลวัฒน์ ยิมM สะอาด
ร.ต.อรรถณรงค์ ปิ# นฉํ#า
ร.ท. สมชาย ผลาผล
ร.ต. อภิวตั ร ภู่ศร
จ.ส.อ.พิเศษ ขันโสม
จ.ส.อ. ประชาทิพย์ พืMนผา
จ.ส.อ. จํานง อิ#มอาบ
จ.ส.อ. เชิดชัย มาใหญ่
จ.ส.อ. สัตยานนท์ เพชรทองขาว
พ.ต. ชัยยุทธ ชูนวล
จ.ส.ต. ธนา เชยชุม
ร.ท. ปราโมทย์ อ่อนมิ#ง
ร.ต. ชนาธิป สุทธิบุตร
จ.ส.อ. โยคิน อินทสวาสดิI

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00140-22
001-101-2009-00320-18
001-101-2009-00558-88
001-101-2014-00160-94
001-101-2014-00161-00
001-101-2014-00190-00
001-101-2014-00220-59
001-101-2016-00171-16
001-101-2016-00185-04
001-101-2019-00053-58
001-101-2019-00053-67
001-101-2019-00035-27
001-101-2012-00463-43
001-101-2014-00215-82
001-101-2007-00098-54
001-101-2015-00148-46
001-101-2019-00076-11
001-101-2015-00126-71
001-101-2019-00076-75
001-101-2019-00076-84
001-101-2006-01053-17
001-101-2018-00203-49
001-101-2008-00037-34
001-101-2004-00476-62
001-101-2005-00428-88
001-101-2018-00203-30
001-101-2019-00046-14
001-101-2017-00143-49
001-101-2005-00629-61
001-101-2019-00074-44
001-101-2018-00203-67
001-101-2007-00778-00
001-101-2007-00927-75

กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กสษ.1 กส.ทบ.
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51

จํานวนเงิน
7,087.00
2,274.00
2,293.00
2,445.00
2,312.00
2,732.00
814.00
2,503.00
2,350.00
1,001.00
1,930.00
2,484.00
1,396.00
2,006.00
3,821.00
1,745.00
2,749.39
282.82
4,448.13
4,419.05
1,759.98
5,200.00
3,057.00
2,866.00
1,911.00
1,100.00
1,911.00
2,047.00
6,977.00
1,911.00
500.00
1,911.00
1,911.00

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อภิพฒั น์ เอนก
จ.ส.ต. ศรศักดิI ผ่องใส
ส.ท. ศรัณย์ ทองใย
ร.ต. กิตติศกั ดิI ธิทา
จ.ส.อ. บุญทัน บุญหนัก
จ.ส.ต. อนงค์ บุญใหญ่
ส.อ. ศุปภาส สมานคุณารักษ์
ร.ต. สิ ทธิคุณ ศรี วงั
ร.ต. จักรกฤษ ประชาสนธิI
จ.ส.ต. ปราโมทย์ บุญชู
จ.ส.อ. สุวจิ กั ขณ์ ปภากรดีสวัสดิI
จ.ส.อ. กิตติ ชูดวง
ร.อ. สํารวย เรื องจันทร์
ร.ต. อุดม มะลิเงิน
ส.อ. ธนกร เพชรคง
ส.อ. เอกพงศ์ ช้างเผือก
จ.ส.อ. สะอาด สุระพันธ์
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ สุขศิริ
ร.ต. กิตติศกั ดิI แก้วกสิ กิจ
ร.อ. พิบูลย์ โสธนะ
ร.ต. ธรรมดา เกตุดอน
ร.ต. เฉลิมลาภ อโณทัย
ร.ต. จิรัฎฐ์ คําพา
จ.ส.อ. นิกร แสงจันทร์
จ.ส.อ. รัชพล รัตนะ
จ.ส.อ. วันชัย บํารุ งชาติ
ร.อ. สายธารา หัสดิพนั ธ์
ร.อ. นพัศม์ สุดใจ
ร.ต. ธนากร พรคลัง
จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ศิริชาติ
จ.ส.ต. บุรินทร์ ใหญ่แก่นทราย
ส.อ. ยรรยงค์ วรรณปะกา
พ.ต. สิ ทธิชยั ไชยเสนา

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2013-00377-60
001-101-2019-00043-31
001-101-2019-00043-40
001-101-2015-00032-20
001-101-2014-00084-02
001-101-2014-00102-85
001-101-2016-00061-38
001-101-2010-00366-12
001-101-2019-00073-65
001-101-2009-00420-51
001-101-2019-00073-74
001-101-2019-00073-83
001-101-2005-00650-65
001-101-2019-00053-03
001-101-2007-00441-30
001-101-2019-00074-62
001-101-2012-00370-08
001-101-2013-00181-27
001-101-2011-00268-18
001-101-2019-00066-85
001-101-2007-00054-23
001-101-2007-00113-54
001-101-2007-00650-54
001-101-2005-00025-52
001-101-2015-00215-90
001-101-2010-00244-77
001-101-2006-00539-53
001-101-2019-00068-70
001-101-2014-00176-77
001-101-2005-00026-13
001-101-2017-00016-73
001-101-2014-00082-99
001-101-2008-00018-15

ช.พัน.51
ช.พัน.51
ช.พัน.51
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
พล.ร.5
พล.ร.5
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.พัฒนา 4
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สบร.21 บชร.1

จํานวนเงิน
2,754.34
3,788.03
3,310.17
2,388.00
4,356.00
1,911.00
2,484.00
3,783.00
2,293.00
2,656.00
3,974.00
2,293.00
3,821.00
3,725.00
1,911.00
1,968.00
5,704.82
2,210.00
1,911.00
3,381.00
3,439.00
3,439.00
4,298.00
3,038.00
2,274.00
583.92
5,120.00
1,628.00
2,866.00
3,935.00
2,293.00
1,628.00
2,636.00

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
ร.ต. ธนกฤต กิรติธนกิตต์
จ.ส.อ. ปองพล รัตนอําภา
จ.ส.อ. ประสิ ทธิI สิ นโน
จ.ส.ท. ไชยยันต์ ทุมรัง
ร.ต. ศรายุทธ จันทร์พฒ
ุ
ร.ต. สันติ สุกมุ ลนันทน์
ร.ต. อาสาน ปานหวาน
ส.อ. พะรองพล สุขเกษร
จ.ส.ต. มนตรี จันทร์เป้ า
ส.อ. นริ นทร์ มินภายสงค์
พ.ต. ณัฐวัฒน์ บุญเพ็ง
จ.ส.อ. เลิศ คูณขุนทด
จ.ส.อ. มานะชัย พิทยาพันธ์
จ.ส.ท. ชาติ มามาก
จ.ส.อ. พิชยั กองศรี รักษ์
ร.ต. โกวิทย์ อินปั^ น
จ.ส.อ. สมหมาย มงคล
จ.ส.อ. โกวิทย์ นาไชย
ร.อ. อธิภทั ร มรกต ดํารงวัฒนา
ร.ต. ไพโรจน์ พราหมณ์นอ้ ย
จ.ส.อ. อากร ขันธ์แก้ว
จ.ส.อ. นพพร ทับศรี
จ.ส.อ. สุดใจ สําเริ ศรัมย์
จ.ส.อ. เกษม ทรัพย์กญ
ุ ชร
จ.ส.อ. สําราญ เพียแก้ว
จ.ส.อ. พายัพ พลเสนา
จ.ส.ท. สุรเชษฐ์ ป้ อมพิจิตร
จ.ส.ท. วิหาร จันชม
ส.อ. ฤทธิรงค์ คนมัน#
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิI ปราชญ์นคร
จ.ส.ต. วาทิตย์ กฤษณพันธ์
จ.ส.อ. วีรวัฒน์ รอดวงษ์
ส.อ. วีรยุทธ ปะวะภูทะ

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00955-97
001-101-2019-00066-12
001-101-2019-00075-78
001-101-2019-00066-21
001-101-2005-01236-42
001-101-2017-00113-33
001-101-2019-00055-61
001-101-2012-00074-69
001-101-2018-00167-17
001-101-2019-00074-08
001-101-2011-00065-13
001-101-2007-00130-15
001-101-2005-00180-49
001-101-2006-01010-47
001-101-2004-00009-17
001-101-2008-00838-28
001-101-2007-00209-54
001-101-2008-00332-30
001-101-2016-00113-43
001-101-2016-00271-77
001-101-2008-00693-32
001-101-2011-00054-35
001-101-2007-00210-14
001-101-2013-00176-69
001-101-2019-00061-44
001-101-2007-00810-98
001-101-2016-00277-51
001-101-2019-00049-51
001-101-2012-00321-00
001-101-2019-00074-35
001-101-2019-00074-99
001-101-2019-00074-53
001-101-2019-00047-84

พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.24
มทบ.42
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.1
ร.15 พัน.4
ร.19 พัน.2

จํานวนเงิน
3,821.00
1,911.00
8.96
1,911.00
3,477.00
3,706.00
1,411.00
1,163.00
2,094.00
1,895.15
9,169.00
800.00
2,171.00
11,461.00
1,911.00
3,703.10
3,630.00
3,821.00
1,000.00
2,866.00
4,069.00
1,628.00
24.91
1,117.00
8.96
3,821.00
2,484.00
1,911.00
2,293.00
1,745.00
1,100.00
2,293.00
2,171.00

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญมี วิรัตน์
ส.อ. ประหยัด สี ชาวนา
จ.ส.อ. ดนุพล สมศรี
จ.ส.อ. ภาณุมาศ ทองมา
ส.อ. กีรติ มากนาสัก
จ.ส.ท. สุภกั ดิI อนงค์ศรี สวัสดิI
จ.ส.อ. ชติพล คงนิ#ม
ส.อ. อนุลกั ษณ์ บุญสิ ทธิI
ส.ท. จักรี บัวแย้ม
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ ดาวมณี
จ.ส.ท. อาทิตย์ ช่วยสกุล
จ.ส.ต. สรศักดิI โกญจา
ส.อ. พรภิรมย์ แสงเพชร
ร.ต. จารึ ก เพชรรัตน์
จ.ส.อ. ธนัญชัย โกวิทพิทยาการ
จ.ส.อ. มนไพล แก้วมลทิน
จ.ส.อ. สวงค์ นกเกษม
ส.อ. วสันต์ หมาดลียนั
ร.ท. ศราวุฒิ แสงราม
ร.ต. ไชยพัฒน์ ศรี มณี รักษ์
ส.อ. ธีระชัย ไชยเทศ
ส.อ. อับดุลเลาะ สามะ
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ จองเดิน
จ.ส.อ. วิเชียร รอดเกษา
จ.ส.อ. นิพนั ธ์ อาดํา
จ.ส.อ. จักรี จันทนาม
ร.ท. นิติภทั ร สุขแสง
ส.อ. เสฐียร สุขเสริ ม
ส.อ. พิชิตพล เฉลิมโชติ
จ.ส.ต. อดิศกั ดิI สุพรรณกลาง
จ.ส.อ. นฤดล กตัญPู
จ.ส.ต. ประยูร บับพาน
จ.ส.อ. ศิรยุทธ พลดง

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00449-03
001-101-2019-00046-96
001-101-2019-00053-12
001-101-2019-00053-30
001-101-2017-00184-42
001-101-2019-00048-36
001-101-2005-00545-00
001-101-2016-00159-41
001-101-2019-00047-11
001-101-2014-00180-74
001-101-2016-00288-39
001-101-2019-00055-16
001-101-2019-00055-07
001-101-2016-00206-33
001-101-2016-00258-87
001-101-2018-00060-02
001-101-2019-00054-91
001-101-2019-00054-82
001-101-2010-00378-88
001-101-2019-00055-52
001-101-2009-00116-80
001-101-2013-00048-96
001-101-2019-00035-36
001-101-2019-00055-25
001-101-2019-00055-34
001-101-2019-00055-43
001-101-2010-00410-67
001-101-2019-00048-18
001-101-2005-01427-17
001-101-2006-00169-89
001-101-2005-00184-01
001-101-2017-00071-09
001-101-2006-00170-67

ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.5
ร.5
ร.5
ร.5
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.9 พัน.2
ร.9 พัน.2
ร.9 พัน.3
ร.9 พัน.3
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
รพ.ค่ายสุรสิ งหนาท
รพ.ค่ายสุรสี ห์

จํานวนเงิน
2,579.00
698.00
1,911.00
1,911.00
2,293.00
1,911.00
5,731.00
2,002.93
931.00
2,263.46
2,293.00
2,484.00
1,911.00
2,866.00
1,163.00
675.00
600.00
3,248.00
2,140.00
1,911.00
1,721.00
1,930.00
3,515.00
2,159.00
2,006.00
2,350.00
3,935.00
4,120.00
3,152.00
3,954.00
861.00
6,686.00
5,283.00

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
166
167
168
169
170

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนันต์ โมกผา
จ.ส.อ. เฉลิมพล ครุ ฑดํา
ส.อ. สมบัติ กลิ#นมาลี
ส.อ. นพดล ท้วมดี
จ.ส.อ. สมโชค รัตนบุรี

เลขที#บญั ชี
001-101-2012-00142-83
001-101-2016-00083-94
001-101-2019-00066-03
001-101-2016-00256-47
001-101-2019-00073-92

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62
หน่วย

ร้อย ช.ซบร.หนัก
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.5 พล.ร.5
รวม เงินฝากเกิน 170 ราย

จํานวนเงิน
1,098.50
1,628.00
1,163.00
1,497.98
2,866.00
467,829.41

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ส.อ.หญิง นภัสนันท์ ไวยวรรณ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภาคิน ภคกรชัยทัศ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธรรมศักดิI อินทร์จาํ นงค์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ดิษฐเจริ ญ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศักดิIดา ปาปะไพ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ประณต คิดรอบ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ทินภัทร มีศิริ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วินิตย์ ประดิษฐ์ดว้ ง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. วิทยา สุขอุม้ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. วัชรพงศ์ ตุม้ อ่อน (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกษียร จีนอ้อย
จ.ส.อ. ธนะวุธ กองกุณะ
จ.ส.อ. ภรัณยู ศักดิIศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ธานิน คําทิพย์
ส.ท. เอกพงศ์ พะกุม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กนก จันผม
ร.ต. ภาณุพงศ์ นามกอง (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อาทิตย์ ธิยาโน (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศรายุทธ ใจผ่อง (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศุภกร คิดโปร่ ง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อานันท์ชยั ศรี สมบูรณ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุขสันต์ ผลบุญ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สยุมภู ลาวงษา (คํMาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ดนตรี พุฒศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วัฒนา จุลลา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ ขําแจง (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศราวุธ สี หะรัตน์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เสถียร ลีเจ้ยวะระ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ไตรจักร เพ็ชรภูมิ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศักดิIชยั เมฆสุข (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. อดุลย์ ฉํ#าแสง
จ.ส.อ. สุชิน ยืนยง
จ.ส.อ. ชํานาญยุทธ นิ#มจันทร์

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00477-79
001-300-2019-00477-60
001-300-2019-00480-88
001-300-2019-00480-06
001-300-2019-00476-36
001-300-2019-00476-45
001-300-2019-00480-15
001-300-2019-00478-58
001-300-2019-00488-66
001-300-2019-00476-63
001-300-2019-00489-90
001-300-2019-00490-05
001-300-2019-00476-72
001-300-2019-00490-14
001-300-2019-00482-64
001-300-2019-00490-96
001-300-2019-00488-39
001-300-2019-00478-85
001-300-2019-00477-24
001-300-2019-00476-54
001-300-2019-00479-19
001-300-2019-00479-28
001-300-2019-00488-11
001-300-2019-00480-42
001-300-2019-00475-57
001-300-2019-00477-51
001-300-2019-00475-66
001-300-2019-00484-77
001-300-2019-00480-33
001-300-2019-00479-82
001-300-2019-00481-03
001-300-2019-00481-21
001-300-2019-00481-30

กรม ทพ.21
คส.สพ.ทบ.
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.21
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ทน.3
ทภ.2
บก.พล.ร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.5
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.71 พัน.712
ป.72
ป.72
ปตอ.1 พัน.7
พล.พัฒนา 4
พล.ม.3
พล.ร.4
พัน.ปพ.รอ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
91,111.78
90,675.58
40,150.10
141,198.04
66,705.30
79,478.62
100,000.00
150,000.00
73,705.23
116,002.82
230,000.00
100,000.00
140,000.00
400,000.00
101,000.00
30,000.00
139,357.63
185,011.61
100,000.00
130,000.00
47,591.93
71,699.91
126,791.59
170,342.23
70,000.00
120,000.00
110,000.00
157,813.09
101,000.00
163,851.51
250,000.00
103,642.86
174,666.30

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ส.อ. วัชรกรณ์ กินรี
จ.ส.อ. ธงชัย สี บวั
จ.ส.อ. กฤษณพงษ์ พลโรม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. หาญชัย เรื องสุขสุด (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชุมพล แสนสง่า (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. วันชัย ประสาทศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุพจน์ ประเสริ ฐสังข์
จ.ส.อ. เชิญชัย ท่ากระเบา
จ.ส.อ. สุรศักดิI ศุภราภรณ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรศักดิI อ้วนศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธนวัฒน์ อินอํ#า (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. จิรภัทร บัวเลียง (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ ซ่วนเฮง (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ณรงค์ศกั ดิI เกตุสุวรรณ์
ร.อ. วัลลภ พรงาม
จ.ส.อ. ศิวะ บํารุ งสวัสดิI
จ.ส.อ. ปรี ชา ปานสมุทร
จ.ส.อ. ดามพ์ ทองพุก
จ.ส.อ. พจนินท์ ติbบปาบ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุรเดช หวานเสร็ จ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. กรเดชน์ ปรึ กษา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รณชิต สนิทใจ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ทวี เวียงสิ มา (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. โยธิน อารี กลุ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เชษฐารุ่ งเรื อง แนบชิด (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.อ. วรชัย คําอุดม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิพฒั น์ สร้อยสิ งห์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ฉันทัช เณรหลํา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิI อินตรา
ส.อ. ณัฐพงษ์ วงศ์ไชย
ส.อ. คมกริ ช เกลาฉี ด
จ.ส.ท. ชัยมงคล แก้วขาว (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนันต์โชค สุดพิพฒั น์ (คํMาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00481-12
001-300-2019-00483-25
001-300-2019-00482-28
001-300-2019-00482-37
001-300-2019-00482-46
001-300-2019-00475-84
001-300-2019-00485-74
001-300-2019-00483-07
001-300-2019-00490-69
001-300-2019-00490-78
001-300-2019-00490-50
001-300-2019-00490-41
001-300-2019-00487-96
001-300-2019-00486-35
001-300-2019-00487-69
001-300-2019-00487-50
001-300-2019-00487-78
001-300-2019-00485-65
001-300-2019-00481-49
001-300-2019-00427-92
001-300-2019-00484-04
001-300-2019-00478-94
001-300-2019-00484-68
001-300-2019-00484-59
001-300-2019-00484-40
001-300-2019-00484-31
001-300-2019-00483-89
001-300-2019-00476-81
001-300-2019-00487-41
001-300-2019-00487-23
001-300-2019-00487-32
001-300-2019-00477-42
001-300-2019-00481-67

พัน.รพศ.ศสพ.
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.13
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.42
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 รอ.
ร.111 พัน.1
ร.16
ร.29 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6 พัน.2
ร.8 พัน.3
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ศคย.ทบ.

จํานวนเงิน
40,000.00
107,000.00
50,000.00
100,000.00
58,249.03
175,325.25
45,034.29
178,523.47
126,501.24
166,046.73
112,741.17
67,750.64
100,000.00
92,154.30
68,866.81
50,000.00
37,207.60
160,000.00
110,000.00
128,000.00
83,518.38
212,721.73
160,109.11
146,138.53
33,968.29
44,756.39
241,000.00
53,131.53
80,000.00
80,000.00
58,000.00
134,000.00
70,477.37

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 15 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 15032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื#อบัญชี
ส.อ. เฉลิม เวทย์ปัญญา (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อนันต์ อยูท่ รัพย์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สําราญ ร่ มจันทร์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดิIสิทธิI ประกอบการ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. กิตติคุณ พะวัง (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.ต. เกืMอกูล กล้วยเครื อ
จ.ส.อ. ไวทอง นามสร (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ยุทธนา วีชะรังสรรค์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ปิ ยปราชญ์ กุลรัตนสิ ริพานิช (คํMาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. เฉลิม ทวีผล
ส.อ. รักษ์พล สุขวัฒนา (คํMาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 15 มี.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00478-12
001-300-2019-00487-87
001-300-2019-00477-33
001-300-2019-00475-93
001-300-2019-00477-06
001-300-2019-00486-53
001-300-2019-00488-48
001-300-2019-00488-84
001-300-2019-00484-22
001-300-2019-00489-81
001-300-2019-00484-13

ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ป.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 77 ราย
รวมเช็คเลขที# 15032562 1,088 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 1,088 ราย

จํานวนเงิน
100,000.00
100,000.00
116,457.65
121,598.77
67,933.03
98,811.47
168,385.26
210,257.76
50,000.00
150,000.00
110,000.00
8,836,461.93
17,360,051.71
17,360,051.71

