หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13052562
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
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ราชบุรี
ปัตตานี
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ราชบุรี
กระทุ่มแบน
ลพบุรี
นครราชสีมา
พญาไท
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
หล่มสัก
นครศรีธรรมราช
ตาก
นราธิวาส
นราธิวาส
ยโสธร
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ชุมแพ
ตาก
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง พธ.พล.ร.6
ช.11
ช.11
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ป.21
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.5 พัน.105
พล.พัฒนา 1
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.1
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.21
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.41
ร.14
ร.151
ร.151
ร.16
ร.19 พัน.2
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 รอ.
ร.4
ร.4
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
ร้อย ม.ลว.ที่ 4

วันที่เช็ค : 13 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
91,186.23
5,351.10
616,621.09
5,666.89
312,015.98
16,073.43
3,080.14
180,716.28
177,642.79
350,929.59
200,995.26
215,853.54
356,894.64
63,421.38
265,827.60
51,118.39
48,528.34
238,486.02
101,829.56
7,295.64
218,169.13
37,518.85
122,691.51
23,128.69
168,454.67
279,810.54
1,554.41
271,626.79
277,854.44
179,801.98
621,771.21
12,040.30
24,387.71

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

สาขา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
กําแพงเพชร
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.พ.
สลก.ทบ.
รวม 41 หน่วย

วันที่เช็ค : 13 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
6,707.94
359,688.67
17,342.05
130,001.83
10,069.97
774,429.55
92,935.93
95,851.56
7,035,371.62

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สะพานใหม่-ดอนเมือง
กําแพงเพชร
ปัตตานี
นาสาร
นครปฐม
ปากช่อง
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลพบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ร้อยเอ็ด
สนามเป้า
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พนัสนิคม
ศรีย่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
ราชบุรี
พนัสนิคม
หาดใหญ่
สนามเสือป่า
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ขส.
กรม ทพ.35
กรม ทพ.44
กรม ทพ.45
กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.6
กองพันป้องกันฐานบิน
กองพันป้องกันฐานบิน
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
ทภ.2
บชร.1
ป.1 พัน.1 รอ.
ปตอ.1 พัน.3
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.3

วันที่เช็ค : 13 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
65,183.67
122,000.00
158,233.02
142,000.00
94,651.67
100,000.00
230,000.00
88,000.00
106,538.64
57,686.56
180,000.00
145,639.27
178,620.18
213,000.00
177,110.14
157,000.00
215,287.75
192,966.44
101,224.29
127,000.00
60,000.00
70,000.00
101,000.00
73,117.91
100,000.00
128,929.07
322,000.00
157,707.52
143,368.10
255,000.00
168,630.54
103,000.00
150,112.72

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

สาขา
พญาไท
น่าน
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
หล่มสัก
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สุรินทร์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เชียงราย
เชียงราย
ปัตตานี
สนามเสือป่า
งามวงศ์วาน
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ลพบุรี
กาญจนบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
ศรีย่าน
ปทุมธานี
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.2 พัน.15
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.12
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยก.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.19 พัน.1
ร.23
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.9 พัน.1
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
ร้อย ม.ลว.ที่ 4
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
วทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.3

วันที่เช็ค : 13 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
214,737.81
124,692.96
210,000.00
784,986.75
136,000.00
86,374.70
283,339.56
490,000.00
107,356.99
166,000.00
273,058.33
155,179.49
234,428.12
54,682.04
163,082.48
159,760.62
213,938.27
181,000.00
95,996.00
50,000.00
370,000.00
100,000.00
65,188.02
80,000.00
354,431.88
124,759.74
110,000.00
250,000.00
101,000.00
55,606.98
49,159.89
179,000.00
154,477.49

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 13052562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

สาขา
นครราชสีมา
ปราณบุรี
เตาปูน
ทุ่งสง
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ยะลา
กองบัญชาการกองทัพบก
พญาไท
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศร.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ย.ล.
สบ.ทบ.
สพธ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม 77 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 13 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
189,254.66
58,152.63
160,000.00
112,213.96
19,262.20
898,660.45
144,000.00
216,409.52
60,329.22
236,599.82
45,419.99
13,003,548.06
20,038,919.68

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สุวทิ ขจรไชยา
จ.ส.อ.นิยม วาริ นทร์
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ จิตรสว่าง
จ.ส.อ.สุดใจ สื บพันธ์โพธิC
จ.ส.อ.เอนก สมบูรณ์พนั ธ์
จ.ส.ต.ไกรจักร จารุ การ
จ.ส.ท.ประกาศ โสริ นทร์
จ.ส.ต.เกียรติกอ้ ง เหลือศิริ
จ.ส.ต.สมชาติ ลาภลึก
จ.ส.ต.สงวนศักดิC สมเพชร
จ.ส.ต.เรื องยศ ภูเงิน
จ.ส.ต.สถิตย์ ทับสี รักษ์
จ.ส.ต.ทองจันทร์ ปั ทวงค์
จ.ส.ต. สรศักดิC แหล่งสท้าน
จ.ส.ต. สิ ธยะ สารพล
ส.อ.วิทยา รุ่ งแสง
ส.อ.ณรงค์กร กาหาวงศ์
ส.อ. ภาณุวฒั น์ สังวิบุตร
ส.อ. ศราวุธ สงศิริ
ส.อ. โกสี ย ์ ชาญสุข
ส.อ. ศุภชัย แสงรถ
ส.อ. ราชพล จันทะวิชยั
ส.อ. ธีระศักดิC โลเกตุ
ส.อ. คณิ ณ นิลโคตร
ส.ท. สมยศ ดวงใจ
ส.ท. รัฐภูมิ พันธ์ภูทอง
ส.ท. สิ ทธิโชค จิตพฤกษ์
ส.ต. อนุชิต ลายนํKาเงิน
พ.อ. (พิเศษ) ธีรพล ศรี เกษม
พ.ต. ภูมิสง่า กัลยาณะการี
พ.ต.ชํานาญ ปานพรม
ร.อ. สมนึก รักอก
ร.อ. ฉลอง บ่อสุวรรณ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06793-83
001-100-2004-07058-00
001-100-2004-07789-03
001-100-2004-10627-02
001-100-2005-00159-55
001-100-2004-05040-89
001-100-2004-12479-87
001-100-2004-05103-63
001-100-2004-06793-47
001-100-2004-07009-84
001-100-2004-08501-37
001-100-2004-09123-21
001-100-2007-00006-50
001-100-2007-00274-35
001-100-2010-00009-64
001-100-2004-01940-77
001-100-2004-02298-05
001-100-2007-00265-88
001-100-2010-00114-47
001-100-2010-00253-52
001-100-2012-00182-53
001-100-2012-00359-04
001-100-2014-00257-38
001-100-2014-00258-08
001-100-2012-00182-35
001-100-2012-00243-51
001-100-2014-00190-74
001-100-2017-00306-49
001-100-2004-06047-50
001-100-2004-02001-83
001-100-2004-11350-08
001-100-2004-04658-87
001-100-2004-11156-33

กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
กอง พธ.พล.ร.6
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11

จํานวนเงิน
4,078.29
7,552.26
5,160.27
6,094.05
3,440.88
2,312.39
8,999.53
4,452.94
4,186.87
3,016.55
3,593.08
2,219.73
3,056.06
2,767.86
2,681.49
5,063.06
2,997.01
3,102.95
2,249.37
1,681.29
1,059.49
1,609.74
2,001.41
2,039.11
2,847.92
1,251.74
1,161.67
509.22
10,284.67
13,705.23
10,239.98
10,742.73
6,037.47

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ร.ท. ธีระศักดิC พรรณลึก
ร.ท.ประสิ ทธิC ศิลปั กษา
ร.ท.ณัฐวัฒน์ บุญบํารุ ง
ร.ท.อํานาจ บัวประคอง
ร.ท. อาทร พรมโนภาส
ร.ต.ณรงค์ศกั ดิC ผาจันทร์ยอ
ร.ต.ชาติชาย ติดวงษา
ร.ต.ไวโรจน์ นิลตา
ร.ต.ชัยชนะ เรื องเดช
ร.ต. สุรัตน์ ช่อเลี#ยม
ร.ต.ถนัด เอี#ยมแก้ว
ร.ต. วันรบ ฮะเฮ็ง
ร.ต..พงศ์สวัสดิC สื บศรี
จ.ส.อ.อนัน ศรี วะรมย์
จ.ส.อ. ชัยเนตร จันทร์แก้ว
จ.ส.อ.ปรี ชา ปลาทอง
จ.ส.อ.ประยุทธ คชสูงเนิน
จ.ส.อ.สัพประสิ ทธิC สังข์กลมเกลีKยง
จ.ส.อ.สันติ ขําเจริ ญ
จ.ส.อ. ปรี ยทุ ธ กลัน# ดี
จ.ส.อ.กฤษณชัย ขันตี
จ.ส.อ.บุญช่วย กาศโอสถ
จ.ส.อ.วิสิทธิC ศิริสมบูรณ์
จ.ส.อ.ถาวร สุวรรณไมตรี
จ.ส.อ. พิชิต สิ ทธิสิงห์
จ.ส.อ.ธีรโชติ ทองทวี
จ.ส.อ.สิ ทธิเดช เดชแพ
จ.ส.อ. พัฒนา เดชาฤทธิC
จ.ส.อ. ธีระศักดิC กะตะจิต
จ.ส.อ. ฉัตรชัย แก้วเทพ
จ.ส.อ. ณรงค์ เกรัมย์
จ.ส.อ.สุทธิศกั ดิC กิติศพั ท์
จ.ส.อ.ยุทธนา แสงสลับสี

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00315-38
001-100-2004-02032-23
001-100-2004-07728-84
001-100-2004-09880-69
001-100-2004-11835-00
001-100-2004-00245-01
001-100-2004-00522-21
001-100-2004-01026-05
001-100-2004-01154-05
001-100-2004-05014-35
001-100-2004-05816-80
001-100-2004-08723-97
001-100-2004-12448-47
001-100-2004-00261-56
001-100-2004-00326-52
001-100-2004-00399-74
001-100-2004-00549-73
001-100-2004-00551-49
001-100-2004-00838-14
001-100-2004-01092-46
001-100-2004-01210-80
001-100-2004-01264-83
001-100-2004-01457-16
001-100-2004-02127-80
001-100-2004-02150-06
001-100-2004-02313-69
001-100-2004-02729-13
001-100-2004-03301-56
001-100-2004-03310-58
001-100-2004-03414-53
001-100-2004-03431-41
001-100-2004-03466-16
001-100-2004-03939-97

ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11

จํานวนเงิน
8,943.47
3,070.82
3,197.60
14,520.91
3,728.54
4,524.88
7,083.40
4,690.00
3,155.50
4,937.53
10,566.10
3,298.36
2,544.26
7,626.97
948.94
3,204.68
4,768.03
5,386.76
4,580.06
1,905.54
3,476.02
6,457.91
3,011.05
3,906.01
9,820.45
5,620.40
2,596.21
1,233.52
5,833.88
3,365.33
8,673.84
8,174.02
3,317.85

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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. สายันต์ กาลจังหรี ด
จ.ส.อ. ชุติพนธ์ เชาวดี
จ.ส.อ. สุเทพ พะเวก
จ.ส.อ.สมศักดิC อาสาราช
จ.ส.อ. สมเกียรติ เหลืองมณี เวช
จ.ส.อ. เจริ ญยุทธ อุ่นเจริ ญ
จ.ส.อ.สุทธิรักษ์ วงค์อามาตย์
จ.ส.อ.กิตติ ทับทิมหิ น
จ.ส.อ.วีระพงษ์ สวยงาม
จ.ส.อ. พิภพ ธรรมาชีพ
จ.ส.อ. สุนนั ท์ ปิ ยะนันท์
จ.ส.อ.สมปอง โพธิCไพจิตร
จ.ส.อ.สมมารถ ภู่จาํ ปา
จ.ส.อ. ชนะชัย ฮวบขํา
จ.ส.อ.ยุทธนา มินศิริ
จ.ส.อ.จีรวุฒิ โพธิCผอ่ ง
จ.ส.อ. พิพฒั น์ ธีระโรจเศรษฐ
จ.ส.อ.ขันติพร สุวรรณสิ นธุ์
จ.ส.อ.มนัส นิ#มทอง
จ.ส.อ.มานู เนยขํา
จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ สุภาพพรชัย
จ.ส.อ.นิวตั ิ จันทร์คณา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ระย้าแก้ว
จ.ส.อ.นุกลู เคนต้น
จ.ส.อ. ทรงชัย อาราม
จ.ส.อ.สุรศักดิC กรุ ดโกศล
จ.ส.อ. ขจรศักดิC ทัพนาคา
จ.ส.อ.สุพจน์ ปะริ วนั ตา
จ.ส.อ.สําเริ ง ขาวแดง
จ.ส.อ.พิทกั ษ์ ปั ตตะละคะ
จ.ส.อ. อนุศาสตร์ เล่ห์กล
จ.ส.อ. ฉัตรชัย บูรภา
จ.ส.อ. นะธี เฮ็งนิรันดร์

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04049-47
001-100-2004-04349-93
001-100-2004-04713-65
001-100-2004-04848-73
001-100-2004-04994-59
001-100-2004-05188-15
001-100-2004-05499-12
001-100-2004-05591-22
001-100-2004-05680-32
001-100-2004-05972-56
001-100-2004-06153-85
001-100-2004-06279-91
001-100-2004-06362-90
001-100-2004-06685-54
001-100-2004-06876-74
001-100-2004-06906-87
001-100-2004-07136-23
001-100-2004-07199-64
001-100-2004-07217-65
001-100-2004-07217-74
001-100-2004-07221-26
001-100-2004-07336-90
001-100-2004-07853-38
001-100-2004-07887-79
001-100-2004-08513-03
001-100-2004-08569-64
001-100-2004-09417-12
001-100-2004-09442-32
001-100-2004-09551-31
001-100-2004-09642-72
001-100-2004-10002-34
001-100-2004-10078-20
001-100-2004-10180-75

ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11

จํานวนเงิน
5,499.28
1,712.84
3,300.70
4,825.44
707.32
4,105.33
26,951.84
3,343.59
5,946.15
2,771.42
7,832.89
3,759.27
4,236.98
6,284.41
4,377.21
3,022.95
1,230.64
7,277.01
3,485.78
5,025.39
5,682.94
5,351.10
4,957.88
2,979.84
5,932.73
5,283.88
2,692.88
2,521.20
6,872.98
3,986.35
5,740.86
2,939.08
9,924.39

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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.พิทกั ษ์ ทะลือ
จ.ส.อ. เดชฤทธิC สูนแดง
จ.ส.อ. ปรี ชา แดนมะตาม
จ.ส.อ.ชาติณรงค์ เอี#ยมศิริ
จ.ส.อ.นทีทอง ฤทธิชยั
จ.ส.อ.วีรยุทธ เฉยไสย
จ.ส.อ.มนตรี วงค์มน#ั
จ.ส.อ. รัชต บุญชื#น
จ.ส.อ.ชฎิล อ่วมแดง
จ.ส.อ. ชนะเดช พุม่ แตงอ่อน
จ.ส.อ.สิ ทธิพงษ์ เกิดโชติ
จ.ส.อ.เทียม แดนพิมาย
จ.ส.อ.ธณัชฐ์พงศ์ กองอ่อนศรี
จ.ส.อ.อภิเดช แก้วรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. อัฐพงศ์ ศศิมณฑลกุล
จ.ส.อ. เอกราช พรหมอักษร
จ.ส.อ. ธตรัฐ แกหลิ#ง
จ.ส.อ. สุเชิด เวียงชัยภูมิ
จ.ส.อ.อภิสิทธิC ประเสริ ฐแท่น
จ.ส.อ.ประทีป โพธิCทองนาค
จ.ส.อ.วินยั สิ มโสม
จ.ส.อ.พรชัย จันทร์เจริ ญ
จ.ส.อ.กฤษณะ เสื อคํา
จ.ส.อ.ฤทธิรงค์ ก้อนทอง
จ.ส.อ. พิศิษฐ สร้อยเพชร
จ.ส.อ. บุญส่ง คําทรัพย์
จ.ส.อ.ธีรนาท กระจ่าง
จ.ส.อ.สมสวัสดิC หงษ์พนั ธ์
จ.ส.อ.สุระชาติ อินบํารุ ง
จ.ส.อ.อรุ ณ แก้วจันทร์
จ.ส.อ. อาทิตย์ พิมพา
จ.ส.อ.นพพล กลมลี
จ.ส.อ.อมร จิวบางป่ า

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10184-55
001-100-2004-10224-21
001-100-2004-10224-76
001-100-2004-10225-55
001-100-2004-10225-64
001-100-2004-10225-82
001-100-2004-10225-91
001-100-2004-10723-01
001-100-2004-10883-20
001-100-2004-10888-98
001-100-2004-10942-51
001-100-2004-11053-08
001-100-2004-11409-49
001-100-2004-12071-92
001-100-2004-12437-14
001-100-2004-12439-72
001-100-2004-12447-77
001-100-2004-12448-56
001-100-2004-12449-17
001-100-2004-12449-53
001-100-2004-12450-22
001-100-2004-12451-01
001-100-2004-12454-57
001-100-2004-12496-66
001-100-2004-12676-71
001-100-2004-12718-41
001-100-2004-12913-13
001-100-2004-12952-21
001-100-2004-12986-08
001-100-2004-13111-94
001-100-2004-13116-80
001-100-2004-13122-90
001-100-2004-13130-40

ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11

จํานวนเงิน
5,190.76
6,864.98
2,828.90
5,347.54
2,070.61
1,980.98
5,243.91
1,250.28
3,802.57
3,196.99
8,242.10
5,970.92
8,442.79
3,458.03
10,240.98
5,396.66
2,455.67
10,363.97
4,399.68
1,549.90
1,881.47
4,779.35
3,357.65
6,784.09
5,119.74
7,995.22
3,397.52
7,472.44
3,351.94
4,098.06
1,862.13
1,604.14
4,059.64

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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. อภิรักษ์ จูมกุดรัง
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ กมลเดช
จ.ส.อ. มนตรี มงคล
จ.ส.อ. รุ่ งศักดิC นวนพลอย
จ.ส.อ.ยุทธนา อ่องสันเทีSยะ
จ.ส.อ.วิทยา จันทร์มาก
จ.ส.อ. เจษฎา สําเภาทอง
จ.ส.อ. อัครเดช สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. สุธีศกั ดิC ช้อนทอง
จ.ส.อ.ประวิตย์ คิดหนองสรวง
จ.ส.อ. ไชยศิลป์ สุดา
จ.ส.อ. ชนาวุธ วังสันเทียะ
จ.ส.อ. คมกริ ช คุม้ จิตร
จ.ส.อ. วีรยุทธ รัตสิ งห์
จ.ส.อ. เมธี ด้วงอ้าย
จ.ส.อ. ราชวัลลภ ชื#นชม
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC สวดมนต์
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ปิ# นเกตุ
จ.ส.อ. สิ รภพ อยูท่ อง
จ.ส.ท.ธีระยุทธ สร้อยทอง
จ.ส.ท. รชา อําพันทอง
จ.ส.ท. ธีรพงศ์ จอมทอง
จ.ส.ท. ทิวา นากเทียน
จ.ส.ท. ดิเรก อินทร์คง
จ.ส.ท. ลือชัย หมอยาดี
จ.ส.ท. ศักดา สงศรี
จ.ส.ท. ปิ ยะนันต์ อนุอนั
จ.ส.ต. รณชัย แก้วศรี
จ.ส.ต. พูนศักดิC ประชาญสิ ทธิC
จ.ส.ต. ชินวรัส ชุมคําใฮ
จ.ส.ต. อนิวฒั น์ ประวรรณถา
ส.อ. พีรพล จงชิดกลาง
ส.อ. นราธิป หน่อแก้ว

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13155-34
001-100-2005-00507-18
001-100-2005-00507-72
001-100-2005-00508-42
001-100-2005-00508-51
001-100-2005-00509-49
001-100-2006-00175-45
001-100-2006-00205-58
001-100-2006-00352-86
001-100-2006-00476-43
001-100-2007-00194-09
001-100-2007-00198-70
001-100-2007-00379-37
001-100-2008-00102-21
001-100-2008-00198-33
001-100-2008-00397-67
001-100-2008-00398-64
001-100-2009-00110-43
001-100-2004-11916-60
001-100-2006-00521-86
001-100-2006-00521-95
001-100-2008-00198-24
001-100-2008-00250-92
001-100-2008-00252-87
001-100-2010-00059-23
001-100-2010-00059-41
001-100-2010-00256-44
001-100-2009-00112-92
001-100-2010-00274-20
001-100-2011-00033-68
001-100-2011-00335-09
001-100-2005-00518-05
001-100-2010-00257-23

ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11

จํานวนเงิน
2,983.65
4,958.41
1,737.62
3,035.69
2,133.23
2,463.41
979.70
3,405.56
1,689.18
2,310.26
3,598.19
1,938.77
1,179.16
3,174.05
1,743.67
6,270.74
900.50
1,304.81
3,366.06
1,163.19
1,508.87
416.07
1,498.44
584.22
1,041.20
1,129.48
1,557.16
1,041.35
1,864.68
1,394.59
970.47
1,005.97
1,280.02

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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 ภาระพงษ์
ส.อ. สิ ทธิกร คล้ายสุข
ส.อ. ธนธร เปรมไธสง
ส.อ. นพดล ศิริเลิศ
ส.อ. พงศกร ฐิติวงศาโรจน์
ส.อ. ณัฐวุฒิ ไวคํานึง
ส.อ. พงษ์พิทกั ษ์ วรรณหัด
ส.อ. พิเชษฐ์ ปานยศ
ส.อ. สามารถ พงษ์เสาร์
ร.อ. นพดล อยูเ่ รื องเดช
ร.ท. ราเชษฐ์ ช่างปรุ ง
ร.ท. สมบัตร นันโท
ร.ท. พิทกั สี แสด
ร.ต. วิโรจน์ ทองปาน
ร.ต. สุรัตน์ อ่องสอาด
ร.ต. สุชาติ เวียงจันทร์
ร.ต. พิษณุ ต๊กควรเฮง
ร.ต. สันทัด ลือคําหาญ
ร.ต. ธนภูวพศ จันทร์ลือ
ร.ต. มิตร หน่อคําผุย
ร.ต. อภิกิจ คงสุวรรณ
ร.ท. สมคิด ภาษี
ร.ต. ธงชัย สิ งห์กวาง
ร.ต. ชวลิต น้อยพึ#ง
จ.ส.อ.(พิเศษ) พัลลภ ประทุมสูตร
จ.ส.อ.(พิเศษ) สุทศั น์ อาจสาลี
จ.ส.อ.(พิเศษ) ธานี จันทฤทธิC
จ.ส.อ.(พิเศษ) สุนิตย์ ฟากสระ
จ.ส.อ.(พิเศษ) สิ งห์คาร อุตพรหม
จ.ส.อ.(พิเศษ) สื บพงษ์ กษิณศรี
จ.ส.อ.(พิเศษ) จรัส ทิมสูงเนิน
จ.ส.อ.(พิเศษ) ประยูร ทับไมตรี
จ.ส.อ.(พิเศษ)พีรยุทธ พานเพชร

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00274-66
001-100-2011-00278-18
001-100-2011-00335-18
001-100-2012-00026-14
001-100-2012-00026-50
001-100-2012-00325-63
001-100-2014-00029-77
001-100-2014-00275-41
001-100-2014-00275-87
001-100-2004-01153-80
001-100-2004-00387-35
001-100-2004-02102-78
001-100-2004-07518-81
001-100-2004-02775-56
001-100-2004-03701-90
001-100-2004-04419-02
001-100-2004-05172-50
001-100-2004-08670-85
001-100-2004-09435-07
001-100-2004-09435-43
001-100-2004-12675-74
001-100-2004-12910-58
001-100-2006-00180-03
001-100-2006-00187-11
001-100-2004-01090-51
001-100-2004-02021-09
001-100-2004-03076-17
001-100-2004-03200-70
001-100-2004-04616-96
001-100-2004-05199-02
001-100-2004-08762-96
001-100-2004-08926-29
001-100-2004-09322-55

ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.11
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15

จํานวนเงิน
1,536.20
2,485.89
3,258.28
445.39
1,775.89
445.15
610.35
1,395.97
587.62
7,027.18
20,650.40
6,120.45
4,920.94
6,819.08
5,016.64
23,291.23
7,193.37
4,812.80
8,830.92
16,302.85
5,666.89
3,608.68
4,049.94
2,998.81
981.16
2,474.68
3,750.21
4,240.61
9,026.85
4,648.03
4,360.46
9,092.48
5,411.93

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.(พิเศษ) นิยม นิยมสุข
จ.ส.อ.(พิเศษ) เอกศักดิC ถนอมทรัพย์กลุ
จ.ส.อ.(พิเศษ) วันชัย นาเมืองรักษ์
จ.ส.อ.(พิเศษ) วิทยา อยูเ่ ย็น
จ.ส.อ.(พิเศษ) ทวีศกั ดิC สุทธิกลุ
จ.ส.อ.(พิเศษ) เทวฤทธิC เพ่งพิศ
จ.ส.อ.(พิเศษ) อภินนั ท์ สร้อยสําโรง
จ.ส.อ.สมยศ ไม้สนธิC
จ.ส.อ.(พิเศษ) วัฒนาธร เบาสูงเนิน
จ.ส.อ. ณัฐพล จันทะดวง
จ.ส.อ. ทยา ชาญไชย
จ.ส.อ. นพดล จักรแก้ว
จ.ส.อ. เพชร จงเจริ ญ
จ.ส.อ. ภูวนาท พรมมา
จ.ส.อ. ประสาน แต่งตัKงรัมย์
จ.ส.อ. สรศักดิC หลักทอง
จ.ส.อ. วัลลภ อ่อนคํา
จ.ส.อ. สุรินทร ยอดมณี
จ.ส.อ. สุรัติ ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. นันท์ชนิต อินทร์บุญสังข์
จ.ส.อ. ไพรฑูลย์ จอมทอง
จ.ส.อ. ธีระยุทธ จินตนา
จ.ส.อ.คีรีบูน ดาบพลอ่อน
จ.ส.อ. คําเล้า มงคล
จ.ส.อ. จักรริ นทร์ สุพตั รา
จ.ส.อ. ธนกฤต ปราณี รักษ์
จ.ส.อ. ธนะพงษ์ ศรี ดาวงค์
จ.ส.อ. นพณัฐ คําทับทิม
จ.ส.อ.อภิชยั กูดาอี
จ.ส.อ.สิ ทธิพร พงษ์ขยัน
จ.ส.อ. วิชาญ สายกลิ#น
จ.ส.อ. พอเจตน์ ชัยชนะ
จ.ส.อ. วินยั สิ นทร

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09658-64
001-100-2004-11694-58
001-100-2004-12151-82
001-100-2004-13138-91
001-100-2005-00152-29
001-100-2006-00182-52
001-100-2007-00214-68
001-100-2004-09595-26
001-100-2004-10015-34
001-100-2006-00174-39
001-100-2006-00175-27
001-100-2006-00176-24
001-100-2006-00180-76
001-100-2006-00181-64
001-100-2006-00185-99
001-100-2006-00189-51
001-100-2006-00191-27
001-100-2006-00200-80
001-100-2006-00202-02
001-100-2007-00191-80
001-100-2007-00192-14
001-100-2007-00192-23
001-100-2007-00192-41
001-100-2007-00196-49
001-100-2007-00197-28
001-100-2007-00197-46
001-100-2007-00199-86
001-100-2007-00204-87
001-100-2007-00220-23
001-100-2007-00222-54
001-100-2007-00223-42
001-100-2007-00226-70
001-100-2007-00227-86

ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15

จํานวนเงิน
10,015.49
4,212.17
4,735.07
5,297.88
4,937.25
3,551.26
2,484.19
4,926.94
5,144.73
3,185.32
3,190.63
3,069.71
1,761.98
3,063.30
3,809.72
4,029.46
2,249.15
3,476.15
1,339.36
4,233.95
1,771.66
2,742.14
2,187.01
3,078.30
2,141.76
2,509.57
2,051.84
2,617.41
2,261.54
3,858.10
5,339.96
1,471.68
2,830.55

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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. ศราวุธ จันทคาม
จ.ส.อ. ศุภรัตน์ วรรณโร
จ.ส.ท. มงคล คําแก้ว
จ.ส.ท. วุฒิกรณ์ ไกลถิ#น
จ.ส.ต. ดนัย ขัดอุย
จ.ส.ต. ยุทธชัย ไมอินทร์
จ.ส.อ. เดชา ปานทอง
จ.ส.ต. วีระพงษ์ โพธิCศรี
จ.ส.ต. นิวฒั น์ เพิ#มเติม
ส.อ. ภาณุพงศ์ พะนะลาบ
ส.อ. สุพจน์ วงษ์สวัสดิC
ส.อ. ชาคริ ต ชุมขวัญ
ส.อ. มโณ แนบแก้ว
ส.อ. ปิ ยะพงค์ พานทอง
ส.อ. เอกพงศ์ เดชรักษา
ส.อ. เชี#ยวชาญ พาลหล้า
ส.อ. อรรถวุฒิ แตงโท
พ.ต. ประมวล บุราสิ ทธิC
ร.ท. รณกร บัวหลวง
ร.ต. สุชาติ บางรางโรจน์
จ.ส.อ. ธีระ บางเอี#ยม
ร.อ. ศรี จนั ทร์ ยศสละ
ร.อ. ไพโรจน์ สุหิรัญ
ร.ท. สุจินต์ บุญทะจิตต์
ร.ท.คมสันต์ อินทร์ศกั ดิC
ร.ท. กรนันท์ ชาญณรงค์
ร.ท. สมเดช จํานงค์
ร.ท. อาทิตย์ อรรถโกวิท
ร.ต. ไพชยนต์ อ้วนโพธิCกลาง
ร.ต. กสิ ณ สรสิ ทธิC
ร.ต. ภานุวฒั น์ สามเกษร
ร.ต. สุริยณั ห์ อินภิบาล
จ.ส.อ. บุญลํ#า อินสอน

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00006-49
001-100-2010-00216-75
001-100-2006-00175-63
001-100-2007-00227-77
001-100-2007-00193-20
001-100-2007-00194-90
001-100-2007-00197-91
001-100-2007-00205-93
001-100-2011-00184-76
001-100-2013-00311-29
001-100-2013-00462-28
001-100-2014-00045-95
001-100-2014-00046-01
001-100-2014-00046-74
001-100-2014-00146-62
001-100-2014-00320-84
001-100-2014-00375-11
001-100-2004-00842-66
001-100-2004-10670-44
001-100-2004-10860-03
001-100-2009-00069-62
001-100-2004-02852-72
001-100-2004-03137-24
001-100-2004-03500-53
001-100-2004-04954-53
001-100-2004-05022-30
001-100-2004-05547-83
001-100-2004-08424-75
001-100-2004-03955-88
001-100-2004-05021-06
001-100-2004-05022-58
001-100-2004-05370-96
001-100-2004-07453-12

ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4

จํานวนเงิน
1,391.92
1,473.17
1,908.13
1,255.60
4,000.46
5,362.74
2,835.68
1,480.35
1,286.15
785.49
1,895.52
1,925.28
1,925.28
1,555.14
1,925.45
1,037.98
766.71
5,651.30
5,038.08
3,265.15
2,118.90
8,374.05
3,621.75
5,985.48
11,540.11
4,940.76
6,268.79
5,126.15
11,620.46
3,927.74
3,027.30
2,724.75
15,355.47

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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
ร.ต. สมจิต พรมริ นทร์
ร.ต. วิทยา ศรี มูล
ร.ต. ชาติ น้อยจันทร์
ร.ต. วรพจน์ บุญนา
ร.ต. พงษ์ศกั ดิC แอดศรี
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ศรี พลู
จ.ส.อ. สันต์ มัง# เจริ ญ
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ จันทร์พายับ
จ.ส.อ. นพดล พิมพ์จนั ทร์
จ.ส.อ. สุรกิจ วงษ์วฒั น์
จ.ส.อ. สุรจิตต์ อ้วนโพธิCกลาง
จ.ส.อ. สุรชัย เพ็ชรยิมK
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ พูลทอง
จ.ส.อ. นที เรื อนอินทร์
จ.ส.อ. สราวุธ เชิดศรี
จ.ส.อ. สุเชษฐ สาสนันท์
จ.ส.อ. มานพ นามมาตย์
จ.ส.อ.สมชาย เจริ ญสุขรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. รังสรร ประกอบกสิ กรรม
จ.ส.อ. จารุ วตั ร ทองแย้ม
จ.ส.อ. ธวัช ภักดีสุภผล
จ.ส.อ.ปรี ชา จบศรี
จ.ส.อ. สมภพ สุขวิญญา
จ.ส.อ. สุริยะ เรื อนมา
จ.ส.อ. นิพทั ธ์ นิลสนธิ
จ.ส.อ. ธนิตศร น้อยสว่าง
จ.ส.อ. ธวัฒ มะไลไธสง
จ.ส.อ. สถาพร สมภาร
จ.ส.อ. ธนาชัย อําภา
จ.ส.อ. รัชพล ธนนันทไพศาล
จ.ส.ท. อํานาจ พุม่ เกิด
จ.ส.ท. ปกป้ อง ปั ญญาดี
จ.ส.ท. มงคล เผยสิ ริ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08138-80
001-100-2004-09102-53
001-100-2004-12993-88
001-100-2005-00350-47
001-100-2006-00239-26
001-100-2004-00231-04
001-100-2004-00509-95
001-100-2004-01223-99
001-100-2004-02895-06
001-100-2004-03641-08
001-100-2004-03684-78
001-100-2004-03820-89
001-100-2004-04967-44
001-100-2004-05021-33
001-100-2004-05021-97
001-100-2004-05022-94
001-100-2004-05656-55
001-100-2004-07606-12
001-100-2004-08201-18
001-100-2004-08981-91
001-100-2004-09290-48
001-100-2004-09325-47
001-100-2004-09331-39
001-100-2004-10019-23
001-100-2004-12838-55
001-100-2004-13195-67
001-100-2006-00237-95
001-100-2008-00341-24
001-100-2009-00057-32
001-100-2010-00280-30
001-100-2011-00478-49
001-100-2012-00066-10
001-100-2012-00066-29

ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4

จํานวนเงิน
3,834.93
2,468.15
965.80
1,778.58
682.77
2,723.03
1,984.10
1,431.76
2,806.46
2,143.88
6,427.83
1,575.59
1,270.74
1,728.08
2,173.85
3,073.27
6,901.20
2,559.21
2,997.19
3,288.20
17,591.13
2,063.23
2,603.05
1,891.00
2,146.20
2,880.12
630.94
1,844.63
1,314.37
1,016.91
1,084.00
2,187.66
899.21

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. เอกพงษ์ รุ่ งสง่า
ส.อ. ชัยณรงค์ เม่นหวา
ส.อ. จักรเดช นวลเกิด
ส.อ. อาคเนย์ เต็งคิว
ส.อ. เอกวิทย์ สื บสาย
ส.อ.วิจิตร รื# นจิตร
ส.อ. กิตติศกั ดิC สิ งห์วี
ส.อ. สุภวิต พรหมมินทร์
ส.อ. ณัฐพล ขัติวงศ์
ส.อ. ปวิตร เผือกจีน
ส.อ. อังกูร วิเศษสังหาร
ส.อ. สุรศักดิC สุขสุวรรณ์
ส.อ. ทนงศักดิC เอี#ยมจํารัส
พ.ต. พงศกรณ์ ตัณติวฒั นศักดิC
ร.อ.ศึกษา ดําเอี#ยม
ร.ท.สุชาติ บัวแก้ว
ร.ท. วัฒนา ไสว
ร.ท. นิยม ขุนภักดี
ร.ท. ชวลิต ธนะวัฒน์
ร.ท.ภูมินทร์ อินทรโชติ
ร.ต.มานะ วงษ์จนั ทร์
ร.ต. เสน ชุ่มช่วย
จ.ส.อ.นิกร นาสิ ทธิC
จ.ส.อ. สวัสดิC ยิง# คํานึง
จ.ส.อ.โอภาศ บุบผาวงษ์
จ.ส.อ.ไพศาล คะเณเร็ ว
จ.ส.อ. ธนิต ภู่ภกั ดีพนั ธ์
จ.ส.อ. สุบิน หิ นเกิด
จ.ส.อ. เสรี กัญจนกาญจน์
จ.ส.อ. พงศ์ศกั ดิC เอี#ยมจันทร์
จ.ส.อ. สมชาย พรหมพฤกษ์
จ.ส.อ. พงศกร โพธาราม
จ.ส.อ. สุชาติ แก้วมี

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00418-19
001-100-2012-00016-15
001-100-2012-00319-17
001-100-2012-00601-59
001-100-2013-00099-26
001-100-2013-00272-41
001-100-2013-00363-00
001-100-2014-00236-88
001-100-2015-00422-11
001-100-2015-00422-66
001-100-2016-00075-81
001-100-2012-00315-37
001-100-2015-00055-93
001-100-2004-11007-65
001-100-2004-07954-41
001-100-2004-00184-21
001-100-2004-00792-37
001-100-2004-06342-38
001-100-2004-08038-10
001-100-2004-09327-05
001-100-2004-09327-69
001-100-2004-09385-41
001-100-2004-00183-42
001-100-2004-00184-12
001-100-2004-00184-76
001-100-2004-01368-06
001-100-2004-02660-73
001-100-2004-04202-00
001-100-2004-04271-33
001-100-2004-06828-19
001-100-2004-09169-74
001-100-2004-09325-92
001-100-2004-09650-22

ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105

จํานวนเงิน
1,202.06
1,193.30
1,428.79
432.79
1,135.30
1,183.85
422.62
386.20
1,342.41
223.84
253.07
684.64
427.67
1,076.24
4,815.88
2,825.50
2,239.23
19,890.43
4,595.76
3,827.47
5,327.13
7,493.91
8,947.75
9,639.58
4,437.74
3,312.58
4,916.18
7,433.87
8,734.64
4,504.89
10,100.37
2,886.36
8,617.46

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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.ภาสิ ทธิC เพ็ชปรางค์
จ.ส.อ. สุชาติ เพชรดํา
จ.ส.อ. เรวัติ เฟื# องขจร
จ.ส.อ.โกมล อุตระนาค
จ.ส.อ. มนัส สุขมี
จ.ส.อ. ณัฐพล ไทยเจริ ญ
จ.ส.อ. ปราถนา เกืKอภักดิC
จ.ส.อ. ปรัศนัย ประจงไสย
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ทองนุ่ม
จ.ส.ท.ณัฐกร วงษ์ไทย
จ.ส.ท. จิรวุฒิ ไชยศรี
จ.ส.ท.วรวัฒน์ นาดี
จ.ส.ท. ศักดิCชาย แสนหมด
จ.ส.ต.ดนัย สมใจ
ส.อ. ทัศนัย สร้อยทอง
ส.อ. ธีระพล เพ็ชร์แก้ว
ร.ท. วิรัชน์ ชูฝา
จ.ส.อ. มนตรา สมประสงค์
พ.ต. คมสัน ทองแถม
พ.ต. นฤดล เวทางค์กลุ
ร.อ. วุฒิพงศ์ พิมพา
ร.ท. ประณัฐพล พุฒหอม
ร.ต. ทองอยู่ นาน้อย
ร.ต.พีราวิชญ์ บุญญาภิสิทธิCโสภา
ร.ท. จรัญ ไกรคุม้
ร.ต. สุวทิ มังคละ
ร.ต. กิตติศกั ดิC พลายแดง
ร.ท.สถาพร บัวย้อย
ร.ต. เสถียร สาลี
ร.ต. สมศักดิC โถน้อย
ร.ต. จักริ น กระทุ่ม
จ.ส.อ. ธีรเวทย์ ทองอินทร์โชติ
จ.ส.อ. ประทีป วิทยาอํานวยยศ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09686-03
001-100-2004-11575-78
001-100-2004-12639-49
001-100-2004-12783-67
001-100-2005-00448-50
001-100-2006-00236-98
001-100-2006-00343-02
001-100-2009-00254-35
001-100-2005-00359-31
001-100-2010-00068-07
001-100-2010-00348-91
001-100-2011-00352-97
001-100-2012-00069-57
001-100-2008-00104-16
001-100-2012-00307-87
001-100-2013-00353-47
001-100-2004-05611-45
001-100-2004-06084-28
001-100-2004-02142-38
001-100-2004-03839-27
001-100-2004-10157-22
001-100-2004-02227-50
001-100-2004-00464-79
001-100-2004-01245-82
001-100-2004-02300-69
001-100-2004-02535-92
001-100-2004-04047-52
001-100-2004-04179-50
001-100-2004-06917-10
001-100-2004-07610-55
001-100-2004-09950-23
001-100-2004-00027-76
001-100-2004-00145-59

ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
พล.พัฒนา 1
พล.พัฒนา 1
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

จํานวนเงิน
4,229.40
10,304.15
2,855.43
2,964.22
1,403.10
6,548.03
2,387.51
2,997.21
3,675.35
826.34
3,678.72
1,923.67
1,692.14
4,575.76
1,081.02
877.77
137,201.88
213,727.71
1,424.81
3,260.60
3,399.28
1,848.87
2,574.21
3,270.72
1,192.62
957.51
4,734.39
2,371.69
4,860.48
2,436.62
4,013.68
1,066.81
619.96

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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. ประมวล โปราแสน
จ.ส.อ. นริ นทร์ ศรี วฒั นานนท์
จ.ส.อ. ธีรนพ กุลวงค์
จ.ส.อ. สมัย เชืKอพันธ์
จ.ส.อ.ฤกษ์ชยั สุนทรวรรณ
จ.ส.อ. ภูชนะ เปี# ยมสิ ทธิC
จ.ส.อ. คําพันธ์ ทวีจนั ทร์
จ.ส.อ. ภาคิน อภิวรชัย
จ.ส.อ. อนุชา โปร่ งจิต
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ภู่ทวี
จ.ส.อ. ประทีป คิดประเสริ ฐ
จ.ส.อ.วัชร สุวรรณพันธ์
จ.ส.อ. วิษณุ ไผ่ลอ้ ม
จ.ส.อ. เมธัสฐ์ มะโรงมืด
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ เทศกาล
จ.ส.อ.จักกฤษณ์ บุญเติม
จ.ส.อ.ดนุพล สาริ กบุตร
จ.ส.อ. พรชัย มัง# สูงเนิน
จ.ส.อ. คมศักดิC บุญชัย(อ.)
จ.ส.อ.อัษฎา เบญจสุขสวัสดิC
จ.ส.อ. อนุชา มูระวงษ์
จ.ส.อ. สุรวุฒิ มูลโค้ว
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิC ท่าวิลยั
จ.ส.อ. วิสุทธิC นีระ
จ.ส.อ. ชัชชัย แดงพรม
จ.ส.อ. อํานาจ พ่วงเสื อ
จ.ส.อ.อัฐพล กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. อํานวย เนืKอนาค
จ.ส.อ. วีระเดช ศรี สวัสดิC
จ.ส.อ. สุวศิ ิษฏิC อุชม
จ.ส.อ. อโนชา เกียล่น
จ.ส.อ.กันตพัฒน์ สุขมล
จ.ส.อ.สมศักดิC ชอบสอาด

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00602-57
001-100-2004-00692-85
001-100-2004-01455-30
001-100-2004-01493-87
001-100-2004-01566-33
001-100-2004-01816-84
001-100-2004-01886-69
001-100-2004-01948-37
001-100-2004-02029-50
001-100-2004-02124-43
001-100-2004-02227-69
001-100-2004-02227-78
001-100-2004-02227-87
001-100-2004-02228-20
001-100-2004-02259-97
001-100-2004-02268-62
001-100-2004-02512-93
001-100-2004-02965-33
001-100-2004-02987-99
001-100-2004-03090-86
001-100-2004-03276-48
001-100-2004-03394-58
001-100-2004-04065-29
001-100-2004-04179-87
001-100-2004-04180-01
001-100-2004-04180-47
001-100-2004-04180-65
001-100-2004-04181-08
001-100-2004-04291-59
001-100-2004-04395-36
001-100-2004-04981-13
001-100-2004-05082-07
001-100-2004-05205-00

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

จํานวนเงิน
4,727.33
1,343.27
2,034.05
2,476.72
1,136.53
1,236.83
1,361.88
1,280.63
1,202.16
1,038.70
7,223.57
731.76
1,691.10
1,708.12
3,026.54
1,267.40
2,762.40
2,111.38
6,287.81
1,105.07
845.48
1,973.30
5,609.79
1,652.05
1,439.83
1,456.73
1,971.83
1,734.05
4,188.66
3,465.27
949.44
3,246.66
1,574.76

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จิรพิพฒั น์ ราชิวงศ์
จ.ส.อ. เชาวลิต บุญยรัตนิกร
จ.ส.อ. กล้าหาญ แก้วรอด
จ.ส.อ. กมล ขําโขนงงาม
จ.ส.อ. สุชาติ กล่อมตระกูล
จ.ส.อ. วินยั ปล่องกระโทก
จ.ส.อ. ขวัญชัย ขอประสิ ทธิC
จ.ส.อ.รัฐพล งามแสง
จ.ส.อ. ฐิรัฐฐา ชวาเขต
จ.ส.อ. เกษมสันต์ ดิศผดุง
จ.ส.อ. เจตน์สฤษฏิC ตันลิ#มสุน
จ.ส.อ. ยงค์ยทุ ธ เวียงคํา
จ.ส.อ. สุเชษฐ์ สาระชาติ
จ.ส.อ. จิรศักดิC พลเยีย# ม
จ.ส.อ. สัมพันธุ์ สังข์ทอง
จ.ส.อ. อนุสิษฐ ศรี ภา
จ.ส.อ. อรรถพร มีประเทศ
จ.ส.อ. ธนา สุริยวงศ์
จ.ส.อ.สมพงษ์ สายสิ นธุ์
จ.ส.อ. อาทิตย์ นักรู ้
จ.ส.อ. สหวุฒิ นวลทอง
จ.ส.อ. วันชัย อุย้ สูงเนิน
จ.ส.อ. ธนวิชญ์ รัตนากร
จ.ส.อ. อธิชยั กิจกล้า
จ.ส.อ. ทรงกลด สุทธิประภา
จ.ส.อ. เมธี ทนนาดี
จ.ส.อ. วันชัย พานโฮม
จ.ส.อ. กิตติพฒั น์ บุตรมาตย์
จ.ส.อ. ต่อศักดิC พงษ์เฉลียว
จ.ส.อ. สุพฒั น์ เอี#ยมเจริ ญ
จ.ส.อ. สมบัติ นาสิ งห์คาร
จ.ส.อ. เฉลิม นิบุญทัน
จ.ส.อ. วริ นทร ศรี มนั ตะ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05221-37
001-100-2004-05326-02
001-100-2004-05414-06
001-100-2004-05414-15
001-100-2004-05414-97
001-100-2004-05665-66
001-100-2004-05818-93
001-100-2004-05865-15
001-100-2004-05866-76
001-100-2004-05940-73
001-100-2004-06213-86
001-100-2004-07109-36
001-100-2004-07451-36
001-100-2004-08458-07
001-100-2004-08733-32
001-100-2004-08940-98
001-100-2004-08947-51
001-100-2004-09220-36
001-100-2004-09510-29
001-100-2004-09560-60
001-100-2004-09684-63
001-100-2004-09750-74
001-100-2004-09991-44
001-100-2004-10527-32
001-100-2004-11307-39
001-100-2004-11592-39
001-100-2004-11966-65
001-100-2004-12022-12
001-100-2004-12033-63
001-100-2004-12273-27
001-100-2004-12591-22
001-100-2004-12705-50
001-100-2004-12825-82

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

จํานวนเงิน
3,571.78
1,662.12
792.56
621.70
2,045.06
2,654.83
750.48
868.67
3,969.50
2,740.35
1,041.21
445.24
908.41
1,890.30
1,282.08
1,218.64
934.41
774.40
628.60
1,143.19
1,081.56
3,321.74
2,752.81
526.78
1,245.63
1,789.27
12,557.07
594.75
430.66
662.29
2,994.25
2,213.33
1,104.44

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จุมพฏ ปรางศร
จ.ส.อ.ปราโมทย์ พิพฒั น์จาํ เริ ญกุล
จ.ส.อ.สําเริ ง ช้างจันทร์
จ.ส.อ. เสกสิ ทธิC ยางเงิน
จ.ส.อ. ชานนท์ ดีอยู่
จ.ส.อ.ไพรวัลย์ จันทนัน
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ คําเล็ก
จ.ส.ท. พงษ์สนั ต์ อินทร์พรหม
จ.ส.ท. พงศกร เรื องชัย
จ.ส.ท. ธีรยุทธ ตอซอ
จ.ส.ต. สุริยงค์ น้อยโขง
จ.ส.ต. ธรรมนูญ พุม่ แก้ว
ส.อ. รัตตพร สี เกตุสุข
ส.อ. มานพ งามประเสริ ฐ
ส.อ. บงการ วิลาวรรณ
ส.อ. กฤษฎา เกตุสุวรรณ
ส.อ. ศิริชยั กิจกล้า
ส.อ.วีระยุทธ อู่ขา้ วอู่นK าํ
ส.อ. ศราวุธ พละวงษ์
ส.อ. อาคม รายณะสุข
ส.อ. ณัฐวุฒิ อัน\ ฉิ ม
ส.อ. มนชัย ภูสงัด
ส.อ. อํานาจ เพชรรัตน์
ส.อ. ทวีศกั ดิC ภักดิCไธสง
ส.อ. นฤพลธ์ แก้วเมือง
ส.อ. พิชิต บุญจารุ พฒั น์
ส.อ. ธวัชชัย แสนราษฎร์
ส.ท. พนิต ฉายงาม
ส.อ. มีชยั ธร สาลี
ส.อ. ภูริวศั ศิลมัย
ส.อ. ภควรรษ พรหมโมบล
พ.ต. อํานวย อุดมพืชน์
พ.ต. สามารถ เปลี#ยนมา

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00462-56
001-100-2005-00465-93
001-100-2005-00472-55
001-100-2006-00221-94
001-100-2006-00227-41
001-100-2007-00298-86
001-100-2008-00137-50
001-100-2004-03217-87
001-100-2008-00220-22
001-100-2011-00272-98
001-100-2010-00042-61
001-100-2012-00079-56
001-100-2004-02084-40
001-100-2004-04180-38
001-100-2004-06537-74
001-100-2006-00317-94
001-100-2007-00062-29
001-100-2007-00304-20
001-100-2008-00052-47
001-100-2008-00052-83
001-100-2008-00053-62
001-100-2010-00344-11
001-100-2010-00344-84
001-100-2011-00143-19
001-100-2011-00271-46
001-100-2011-00468-68
001-100-2013-00124-89
001-100-2014-00129-29
001-100-2014-00393-97
001-100-2014-00712-14
001-100-2016-00185-32
001-100-2004-05132-54
001-100-2004-10942-88

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.1
พัน.สร.1

จํานวนเงิน
2,311.26
453.43
1,614.73
903.17
1,058.52
337.81
309.89
1,328.11
564.66
246.41
297.50
2,842.78
1,105.47
575.51
547.70
395.61
845.70
351.44
735.75
317.36
318.36
280.25
661.91
1,225.61
251.12
2,550.73
489.41
878.24
1,238.84
453.64
392.88
7,346.63
15,052.65

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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
ร.อ. เอนก โพยประโคน
ร.อ. สุจินต์ รักใคร่
ร.ท. บังอาจ ยังเหลือ
ร.ต. พเชิญ ชื#นชมกลิ#น
ร.ต. เชิงชาย เกตุนุช
ร.ต. ทรงศักดิC ชูมา
ร.ต.จักรพงษ์ วรภัฎ
ร.ต. นิกร บรรทัดจันทร์
ร.ต. สนธยา แซมพิกลุ
ร.ต. พงษ์ศกั ดิC สังข์สอน
จ.ส.อ. เสน่ห์ ห้องกระจก
จ.ส.อ. สุวชิ เพ็ชร์มา
จ.ส.อ. ทศพล ลาสกุล
จ.ส.อ. สุวพิชญ์ ดิษเจริ ญ
จ.ส.อ. อิทธิพล พานทอง
จ.ส.อ. ธารี ทองพุม่
จ.ส.อ.สุวชั ชัย มูลโพธิC
จ.ส.อ. ประเสริ ฐศิล เชืKอศรี
จ.ส.อ. ณรงค์ ลือศิริ
จ.ส.อ. ประเดิม ผดุงชีพ
จ.ส.อ. วิเชียร สมงาม
จ.ส.อ. พันธุ์ชิด สายฆ้อง
จ.ส.อ. วรวุฒิ ทองเกิด
จ.ส.อ. สมคิด รอดงาม
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ กิจวิจารณ์
จ.ส.อ. สงัด พุม่ กลํ#า
จ.ส.อ. วีระยุทธ แสงสว่าง
จ.ส.อ. วิรัตน์ บุญลือ
จ.ส.อ. เหิ ร ยันเยีย# ม
จ.ส.อ. อัคคกิตติC ทิพย์วรรษกิตติ
จ.ส.อ. บัณฑิตย์ แผ่พร
จ.ส.อ. สรรสิ ทธิC ฉายสุวรรณ์
จ.ส.อ. อภิชาติ ปั ญญา

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01752-76
001-100-2004-06129-62
001-100-2004-08226-02
001-100-2004-05682-72
001-100-2004-05820-32
001-100-2004-07736-25
001-100-2004-08528-89
001-100-2004-09464-07
001-100-2004-09960-86
001-100-2004-10698-11
001-100-2004-01212-02
001-100-2004-01619-54
001-100-2004-01940-40
001-100-2004-02067-70
001-100-2004-02456-36
001-100-2004-03257-56
001-100-2004-04042-93
001-100-2004-04485-25
001-100-2004-04505-66
001-100-2004-04997-23
001-100-2004-05634-53
001-100-2004-08263-70
001-100-2004-08546-47
001-100-2004-08725-73
001-100-2004-08725-82
001-100-2004-09758-16
001-100-2004-10330-65
001-100-2004-11536-79
001-100-2004-12238-08
001-100-2007-00127-16
001-100-2007-00128-86
001-100-2007-00396-89
001-100-2008-00068-02

พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1

จํานวนเงิน
3,218.93
6,621.74
10,246.66
3,683.04
11,369.00
3,618.96
2,768.67
4,574.29
6,479.68
6,859.26
5,762.91
1,915.60
2,235.91
3,840.15
2,818.58
2,905.50
5,806.95
4,164.71
1,998.48
5,573.92
9,252.40
1,863.94
5,643.98
3,272.35
1,779.00
5,483.89
5,956.42
4,750.24
6,334.07
2,976.09
3,500.00
1,799.13
2,471.77

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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. กัษณ สว่างใจ
จ.ส.อ. กิตติพฒั น์ เขียวพุฒ
จ.ส.ต. พิเชษฐ์ วัฒนา
จ.ส.ท. สมศักดิC เกิดโภคา
จ.ส.อ. วัชรพันธุ์ สุขสว่าง
จ.ส.ท. สุรศักดิC พันอะนุ
จ.ส.ท. วัชรพงษ์ มีชยั
ส.อ. สยาม แสงหา
ส.อ. สุรัตน์ ฉิ มสุข
ส.อ. ศุภกร กูลการขาย
ส.อ. สิ ทธิไกร พรมมา
ส.อ. เอชะนะ ประทุมพงษ์
ส.อ.ณัฐพงษ์ กลิ#นระคนธ์
ส.อ. ศุภศิษฎ์ ทรัพย์ศิริ
ส.อ. เอกพจน์ คําบุญเรื อง
ส.อ. ธนวัฒน์ เทศจําปา
ส.อ. เอกชัย นิทรัพย์
ส.อ. วีรพงษ์ เปี# ยมฤทธิC
ส.อ. ณัฐพงษ์ สี ดา
ส.อ. กําพล กลิ#นสุคนธ์
ส.ท. ธีรพันธ์ เนตรประเสริ ฐ
พ.ท.หญิง กัลยารัตน์ สิ มหลวง
พ.ท.หญิง อภิญญา เผ่าจินดา
พ.ต. วัฒนชัย วิสุทธิเพ็ญ
พ.ต.หญิง อรอุมา สอนเจริ ญ
พ.ต.หญิง ศิรานุช กิจขุนทด
พ.ต.หญิงประภาพร น้าพานิช
พ.ต.ทรงวุฒิ เกืKอกูล
ร.อ. เติมเนตร วงษ์ละคร
ร.อ. นิกร คะสูงเนิน
ร.อ.โสภณวิชญ์ สารบรรณ
ร.อ. กันตินนั ท์ ปั ญหาราช(อ.)
ร.ท. อัครพล เอ็นดู

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00273-82
001-100-2008-00275-68
001-100-2004-05803-62
001-100-2007-00117-71
001-100-2007-00124-88
001-100-2008-00070-96
001-100-2011-00189-35
001-100-2004-10286-01
001-100-2004-10401-35
001-100-2007-00013-67
001-100-2008-00033-00
001-100-2008-00275-13
001-100-2009-00152-89
001-100-2009-00195-86
001-100-2011-00188-47
001-100-2012-00516-92
001-100-2013-00637-11
001-100-2013-00639-51
001-100-2013-00669-03
001-100-2014-00387-23
001-100-2016-00344-24
001-100-2004-02917-87
001-100-2004-10818-04
001-100-2004-01857-23
001-100-2004-04074-03
001-100-2004-04641-98
001-100-2004-10387-96
001-100-2004-04807-89
001-100-2004-05540-11
001-100-2004-05918-81
001-100-2004-07188-13
001-100-2004-07507-49
001-100-2004-10072-00

พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.1
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2

จํานวนเงิน
3,092.64
2,275.89
6,567.96
2,301.25
1,612.24
1,880.30
1,550.09
1,462.90
7,456.34
1,743.66
1,475.54
1,187.11
1,502.63
1,544.70
673.39
404.08
894.76
1,875.70
1,024.96
575.85
806.05
10,586.00
13,889.97
7,437.90
7,522.07
4,030.83
3,581.48
12,762.44
6,783.20
6,977.43
6,984.13
3,451.98
1,889.92

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

ชื#อบัญชี
ร.อ. สิ ริพรชัย กองพันธ์เดชา
ร.ท. ศรัณย์ ค้าข้าว
พ.ต.หญิง ประนอม โศภิตนานนท์
ร.ท.กิตติศกั ดิC สอนสา
ร.ท. วรวุธ คําสูงเนิน
ร.ท. อาชวิน ใจใหญ่
พ.ต.หญิง อมราภรณ์ วิเศษสุข
ร.ต. สมคิด อินอ่อน
ร.ท. สุวรรณ เทียมสม
ร.ต. ปั น เครื อละม้าย
ร.ต. ชาตรี เที#ยงสันเทียะ
ร.ต. สถาพร พรหนองแสน
จ.ส.อ. ประวิท ปูคะภาค
จ.ส.อ.สุจิตร โบราณประสิ ทธิC
จ.ส.อ. กุหลาบ บุญตอบ
จ.ส.อ. สมพงษ์ โสภาค
จ.ส.อ. มนตรี มาบุ่งนอก
จ.ส.อ. กิตติภูมิ สิ งห์มะเริ ง
จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ ทานนท์
จ.ส.อ.ชริ นทร์ เศรษฐาวงษ์
จ.ส.อ. ธรรมนูญ ศรี ศกั ดิCนอก
จ.ส.อ. สมศักดิC ศรี สุทโธ
จ.ส.อ. กฤศกร เธียรวรรณ
จ.ส.อ.นิกร พงษ์ไชยกุล(อ.)
จ.ส.อ.ชุมพล หมื#นโยชน์
จ.ส.อ. เย็น ชาวด่าน
จ.ส.อ. อาคม เขียมสันเทียะ
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ ประโลมรัมย์
จ.ส.อ. ศิวะศักดิC ปั ดชาสุวรรณ
จ.ส.อ. ไพริ ต แก้วเหลา
จ.ส.อ. รัศมี การุ ญ
จ.ส.อ.นภสิ นธุ์ สถาวริ นทุ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สุวรรณกูฏ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10436-73
001-100-2010-00233-45
001-100-2006-00486-42
001-100-2004-00133-74
001-100-2004-04795-98
001-100-2004-11552-06
001-100-2012-00551-57
001-100-2004-00410-21
001-100-2004-04314-55
001-100-2004-04744-50
001-100-2004-09506-13
001-100-2004-12495-23
001-100-2004-00136-20
001-100-2004-00205-14
001-100-2004-00277-48
001-100-2004-00355-89
001-100-2004-00850-52
001-100-2004-01503-83
001-100-2004-01949-52
001-100-2004-02249-07
001-100-2004-02590-55
001-100-2004-02739-12
001-100-2004-03018-26
001-100-2004-03498-26
001-100-2004-04078-74
001-100-2004-04078-92
001-100-2004-04079-44
001-100-2004-04510-97
001-100-2004-05771-73
001-100-2004-06109-73
001-100-2004-06446-42
001-100-2004-06699-51
001-100-2004-06700-81

พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2

จํานวนเงิน
4,331.97
1,610.62
4,986.74
8,388.85
3,870.67
17,611.42
1,545.19
6,996.65
7,942.00
3,475.99
7,164.13
6,248.34
6,521.27
3,208.96
7,579.11
3,784.77
4,665.37
1,384.60
13,654.94
2,029.29
7,306.10
2,912.54
2,692.17
1,532.55
1,439.64
1,247.28
2,490.86
1,648.46
3,487.85
6,505.98
4,335.16
3,318.41
8,755.36

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประเทือง มงคลมาตย์
จ.ส.อ. สมภาร สอนโพธิC
จ.ส.อ. แสงอุทยั ทิพย์ สาสุวงษ์
จ.ส.อ. บรรลือศักดิC ศรี ชุม
จ.ส.อ. สุวฒั น์ ศรี พรหม
จ.ส.อ. ทวาย ซึมกลาง
จ.ส.อ. อดุลย์ ศูนย์สาํ โรง
จ.ส.อ. สุเทพ เพ็ญจันทร์
จ.ส.อ. วันชัย พิมยะมาตร
จ.ส.อ. จรู ญ กาญจน์สูงเนิน
จ.ส.อ. ศักดา ดวงคําสมเพ็ชร
จ.ส.อ. วีรศักดิC ผลิกระโทก
จ.ส.อ.นาวี เกิดจันทึก
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC ใสสระน้อย
จ.ส.อ. ศักดิCกริ นทร์ จันทรนิมะ
จ.ส.อ.ดํารงกูล รักจังหวัด
จ.ส.ต. กิตติศกั ดิC กันสา
จ.ส.อ. กชกร โสมะมี
จ.ส.อ.ภาคภูมิ อรุ ณพาส
จ.ส.อ. ธีรเดช ขิมกระโทก
จ.ส.ท.จตุพล พุขนุ ทด
จ.ส.ท. สยุมพล ศรี อมั พร
จ.ส.ต. พลหฤษฎ์ แสนประสิ ทธิC
จ.ส.ต. อุเทน สุขหมื#นไวย
ส.อ. มารุ ตติC กตัญ^ู
ส.อ. วัชรชัย สุขสูงเนิน
ร.ท. เกรี ยงไกร กําเหนิดแก้ว
จ.ส.อ.สนิท บัวสอน
จ.ส.อ. ครรชิต ใสสะอาด
ร.ต. ชัยณรงค์ ทิพย์มณี
ร.ต. ตุลย์เมธี เพิ#มทรัพย์
จ.ส.อ. สมพงษ์ สะพานทอง
จ.ส.อ. พงษ์เทพ โพธิCกลาง

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06977-87
001-100-2004-07219-23
001-100-2004-07505-18
001-100-2004-07779-59
001-100-2004-09831-43
001-100-2004-10103-10
001-100-2004-11069-36
001-100-2004-11079-44
001-100-2004-11641-52
001-100-2004-11719-85
001-100-2004-12216-79
001-100-2004-12549-14
001-100-2004-12923-49
001-100-2006-00521-22
001-100-2006-00521-40
001-100-2007-00145-65
001-100-2009-00168-08
001-100-2009-00168-71
001-100-2007-00145-56
001-100-2007-00145-92
001-100-2009-00170-29
001-100-2009-00201-84
001-100-2011-00184-12
001-100-2010-00366-86
001-100-2012-00229-37
001-100-2013-00640-20
001-100-2004-04738-22
001-100-2004-01341-63
001-100-2004-06658-49
001-100-2004-03238-19
001-100-2004-04372-64
001-100-2004-00917-07
001-100-2004-02099-71

พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.21
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1

จํานวนเงิน
2,877.08
30,674.00
1,076.03
2,923.95
10,441.67
9,740.62
6,813.02
3,104.75
2,869.07
1,368.58
3,611.91
1,828.91
3,035.91
408.46
2,652.29
741.41
1,746.32
5,263.90
1,447.94
969.78
2,696.41
3,831.18
4,224.25
258.85
1,196.49
521.27
63,421.38
265,827.60
51,118.39
4,241.66
4,594.19
6,293.07
1,167.73

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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. ศิริพงษ์ ภูพนั นา
จ.ส.อ. พงศ์พนั ธุ์ ผาผง
จ.ส.อ. ชัยมงคลพร จันทร์ดี
จ.ส.อ. ต่อศักดิC กมลเพ็ชร์
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สุดวิเวก
จ.ส.อ. สมคิด รุ่ งสว่าง
จ.ส.อ. อภิศกั ดิC คําวันดี
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC โสวาดวงศ์
จ.ส.อ. กษิภณ ทองทิพย์
จ.ส.อ. ชาติชาย จันคํา
จ.ส.อ. ปรี ชา ดวงจันทร์
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สิ งห์สา
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ใบยา
จ.ส.อ. สุรชัย บุตรเมือง
จ.ส.อ. สุดที#รัก สอนเทียม
จ.ส.ท. กีรติ คงปาน
จ.ส.ท คําตัน ลาดทอง
จ.ส.ท. เอกพจน์ ศรี วะรมย์
ส.อ. หิ รัญ วงศ์คง
ส.อ. มนธวัช ศรี บุญลือ
ส.อ. ศุภรักษ์ บุญเสริ ม
ร.ท. สุวรรณ ยอดระบํา
พ.อ.(พิเศษ) อาสาฬหะ พูลสุวรรณ
พ.ต. ภิชาติ สามเกษร
ร.อ. ประเทือง แผนสูงเนิน
ร.ท. นิติธร มาปั น
ร.ท.ปรี ชา อ่อนล้อม
ร.ท. วิเชียร อุดจุม้
ร.ท. ทองดี นิกรสันติธรรม
ร.ต. กนก จันทนนท์
ร.ต. พงศ์ปณต สว่างแสง
จ.ส.อ. สุเทพ พันธ์ศรี
จ.ส.อ. ชาครี ช นุชบุญ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02193-30
001-100-2004-02502-58
001-100-2004-02980-81
001-100-2004-03331-80
001-100-2004-03653-56
001-100-2004-04373-98
001-100-2004-04375-74
001-100-2004-05946-75
001-100-2004-11061-21
001-100-2004-11976-55
001-100-2004-12289-28
001-100-2004-12744-22
001-100-2007-00242-52
001-100-2008-00274-52
001-100-2005-00264-47
001-100-2011-00410-76
001-100-2012-00137-80
001-100-2012-00138-05
001-100-2011-00266-88
001-100-2014-00391-02
001-100-2012-00515-40
001-100-2004-01847-60
001-100-2004-04609-16
001-100-2004-09236-00
001-100-2004-06476-21
001-100-2004-04467-94
001-100-2004-08007-70
001-100-2004-09816-68
001-100-2004-10237-76
001-100-2007-00116-47
001-100-2008-00370-88
001-100-2004-01031-45
001-100-2004-02717-74

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.41
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14

จํานวนเงิน
1,011.85
1,290.32
1,963.78
1,704.72
1,056.90
3,822.37
2,816.06
1,933.19
930.96
1,212.76
5,334.04
2,863.77
904.91
307.37
788.18
487.50
773.25
1,000.58
817.54
396.95
814.69
238,486.02
4,760.38
5,073.39
5,592.40
7,047.81
5,992.44
1,931.57
4,560.47
4,131.41
1,057.78
8,741.59
2,964.96

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมกิจ จันทร์กระจ่าง
จ.ส.อ. ทรงภพ วิเชียรสาร
จ.ส.อ. อุเทน ใยระย้า
จ.ส.อ. สุริยา ไกรโหล
จ.ส.อ.สุมิตร เนิดน้อย
จ.ส.อ. ชัชวาล วงศ์สวยสด
จ.ส.อ. อํานาจ แม้นปาน
จ.ส.อ.เทอดพงษ์ เรื อนมัน#
จ.ส.อ. พรรณเชษฐ์ ประทุมทอง
จ.ส.อ. จิรายุส ทานุสาร
จ.ส.ต. นพณัฐ ชินพะวอ
จ.ส.ต. สันติสุข มูลเหลา
จ.ส.อ. ศรศักดิC ดินแดง
จ.ส.อ. มนชิต สุขสายอ้น
ส.อ.สิ โรตม์ กองทอง
ส.อ. มนตรี วาเสนัง
ส.ท. สาโรจน์ ครึ กครืK นจิตร
ส.ท. สมเกียรติ อินอ่อน
พ.ท. ธนัญชัย จีระออน
ร.ท. ชัยญา พลมาตย์
ร.ท. สมนึก หมัน# จินดา
ร.ท. รัตนศักดิC แก่นสาร
ร.ท. นาวี บัวงาม
ร.ท. วัฒนา ชื#นบาน
ร.ท. ทองจันทร์ ยุวบุตร
ร.ท. กิตติศกั ดิC เชืKอกะโช่
ร.ต. ธงไทย อาวภาค
จ.ส.อ. ประกอบ ลํKาเลิศ
จ.ส.อ. นิกร ไชยวงษ์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC ลิขิตวัฒนกิจ
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ชิตบุตร
จ.ส.อ. มีเกียรติ ยงค์หนู
จ.ส.อ. ธีระ หิ รัญรัตน์

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02817-08
001-100-2004-05514-30
001-100-2004-07972-45
001-100-2004-08325-11
001-100-2004-11939-50
001-100-2004-13126-07
001-100-2006-00345-33
001-100-2006-00355-96
001-100-2006-00430-36
001-100-2010-00335-55
001-100-2012-00102-60
001-100-2013-00052-03
001-100-2004-02164-30
001-100-2004-08450-47
001-100-2011-00291-53
001-100-2012-00521-41
001-100-2015-00091-64
001-100-2016-00020-72
001-100-2009-00389-07
001-100-2004-00797-50
001-100-2004-02874-83
001-100-2004-07342-73
001-100-2004-08230-36
001-100-2004-10492-51
001-100-2004-11607-03
001-100-2006-00377-89
001-100-2004-00436-58
001-100-2004-03981-69
001-100-2004-10760-60
001-100-2004-11864-73
001-100-2004-13204-48
001-100-2005-00296-75
001-100-2005-00300-15

ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.14
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151

จํานวนเงิน
11,934.19
5,927.35
1,808.86
2,811.96
2,769.47
1,433.03
3,666.31
2,355.57
2,443.96
2,471.95
918.22
1,848.81
5,635.82
927.52
464.97
1,881.23
412.31
263.83
2,048.49
18,590.18
7,295.64
13,374.38
6,206.54
9,418.94
9,205.97
5,705.05
10,936.49
19,109.79
13,828.65
4,222.51
5,394.25
3,084.06
3,660.65

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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. ปราโมทย์ แสงแก้ว
จ.ส.อ. ประพันธ์ เด่นอุดม
จ.ส.อ. ซาสี จารู
จ.ส.อ. มูฮมั มะกัดดาฟี อับดุลเลาะ
จ.ส.อ. สยาม เกิดไกร
จ.ส.อ. สายชล ศิลปชัย
จ.ส.อ. สุรียา บือซา
จ.ส.อ. วสัน ตะโกนัน
จ.ส.อ. นิฮมั รี เจ๊ะดือราแม
จ.ส.อ. สมศักดิC เกตุสิงห์
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั สุคณั โฑ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย พรมมิตร
จ.ส.อ. ทนงศักดิC วิวรรธ์เสถียร
จ.ส.อ. วีระยุทธ กลิ#นมณี
จ.ส.อ. วีระวุฒิ อาศัย
จ.ส.อ. มูหามัดสาเฟื ยง ตาหยง
จ.ส.อ. วิสุทธิ ดวงแก้ว
จ.ส.อ. พระรถ มณี บวั
จ.ส.อ. ปิ ยะพงษ์ พงศาปาน
จ.ส.อ. อาเพนดี มะเย็ง
จ.ส.อ. ชวน คงกุล
จ.ส.อ. พงษ์พฒั น์ นิลมาศ
จ.ส.ท. วีรยุทธ พรมเลิศ
ส.อ.พิเชษฐ วรรังสฤษฎิC
ส.อ. อาซือวัน อาแวหะมะ
ส.อ. เจษฎาพร นาคพันธ์
ส.อ. วัฒนชัย ปั สล้าง
ส.อ. อนุรักษ์ อาดํา
ส.อ. ธวัชชัย เปรมบํารุ ง
ส.อ. สรันย์พล กําลังชัย
ส.อ. ธีรศักดิC นาคชุ่ม
ส.อ. เจนรบ มณฑาทอง
ส.อ. ชีวธันย์ สุวรรณรัตน์

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00781-76
001-100-2005-00782-28
001-100-2005-00782-37
001-100-2006-00016-14
001-100-2006-00380-07
001-100-2006-00460-24
001-100-2007-00320-57
001-100-2007-00320-75
001-100-2007-00320-93
001-100-2007-00321-18
001-100-2007-00321-36
001-100-2007-00321-45
001-100-2007-00488-63
001-100-2008-00098-72
001-100-2008-00099-15
001-100-2008-00099-24
001-100-2008-00099-51
001-100-2008-00099-88
001-100-2008-00100-18
001-100-2009-00413-45
001-100-2010-00332-09
001-100-2010-00333-42
001-100-2009-00222-34
001-100-2005-00782-00
001-100-2011-00425-07
001-100-2011-00510-37
001-100-2012-00263-22
001-100-2012-00427-19
001-100-2012-00431-16
001-100-2013-00287-27
001-100-2013-00287-45
001-100-2013-00288-06
001-100-2013-00288-24

ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151

จํานวนเงิน
2,080.12
3,965.08
3,044.42
2,476.41
3,532.44
3,881.25
1,831.56
949.81
2,584.40
1,886.40
4,549.36
5,658.86
1,213.19
4,626.18
5,265.38
4,932.51
1,276.04
2,604.90
3,680.52
1,174.65
2,592.58
1,155.42
4,178.14
644.17
1,497.65
1,671.89
1,655.38
1,981.81
3,009.22
2,011.06
2,387.77
2,588.69
3,641.80

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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
ส.อ. ฉัตรชัย สุตนิช
ส.อ. อุดร พาลา
ส.อ. อาทิตย์ ศรี รักษ์
ส.อ. ชัยนคร สาหิ นกอง
ส.อ. สิ ทธิพร ขวัญบุญจันทร์
ส.อ. สาโรจน์ ทองสมนึก
ร.ท. ประพิศ หอมแสง
ร.ท. พิสนั ติ สุขท่าหิ น
ร.ต. อัฑฒ์อดิลกั ษณ์ กําประโคน
ร.ท. ณัติพนธ์ ทองพูล
ร.ต. ประสงค์ บุญเกิน
จ.ส.อ. วุฒิชยั เพิ#มแสงสุวรรณ
จ.ส.อ.วีระพันธ์ ตันคําต๊ะ
จ.ส.อ. พิศิษฐ ธรรมจักร
จ.ส.อ. คชพล สมพร้อม
จ.ส.อ. ธานี จันทร์คามคํา
จ.ส.อ. อนันต์ ลออนุช
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC วินทะไชย
จ.ส.อ. ประพันธ์ เชาว์ศิลป์
จ.ส.อ. สงกรานต์ ลีสนั เทียะ
จ.ส.อ. พิมล เผือกพิพฒั น์
จ.ส.อ. นิพนธ์ ขาวสวัสดิC
จ.ส.อ. มาโนชญ์ สิ งห์สถิตย์
จ.ส.อ. กมล เวินสันเทียะ
จ.ส.อ. สามารถ ฟักอินทร์
จ.ส.อ. ต่อศักดิC พรหมสาขา ณ สกลนคร
จ.ส.ท. ขวัญ เกษแก้ว
จ.ส.อ. เอกพล อรุ ณพาส
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ โถบํารุ ง
จ.ส.ต.อุเทน อ่อนพิมพ์
ส.ต. จรรยา รุ่ งเป้ า
ส.อ. สมจิตร ศรี ประดู่
ส.ต. ขจรเกียรติ คามนิตย์

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00617-22
001-100-2015-00281-14
001-100-2016-00053-25
001-100-2015-00204-95
001-100-2004-13114-40
001-100-2007-00345-14
001-100-2004-06078-27
001-100-2004-10103-38
001-100-2004-01361-61
001-100-2004-07510-76
001-100-2004-12619-23
001-100-2006-00270-29
001-100-2004-00369-13
001-100-2004-01220-07
001-100-2004-02016-23
001-100-2004-04859-15
001-100-2004-05266-10
001-100-2004-05725-49
001-100-2004-06892-10
001-100-2004-07076-77
001-100-2004-10068-85
001-100-2004-10715-88
001-100-2004-10902-73
001-100-2004-11081-92
001-100-2004-11933-85
001-100-2004-13031-59
001-100-2008-00317-29
001-100-2009-00261-42
001-100-2011-00456-65
001-100-2009-00260-90
001-100-2010-00229-39
001-100-2011-00456-56
001-100-2012-00463-35

ร.151
ร.151
ร.151
ร.16
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
1,396.77
731.02
1,026.33
37,518.85
73,046.08
49,645.43
11,550.00
31,973.76
5,693.03
7,907.82
13,600.66
2,112.12
4,170.15
9,476.67
18,059.46
8,401.99
2,957.44
2,541.07
6,510.03
10,269.17
10,445.88
2,604.75
6,502.92
9,060.82
4,952.37
6,328.08
2,272.04
2,755.89
228.05
2,531.15
564.58
1,513.84
767.69

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
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
ส.อ. สิ ทธิชยั เพ็งแจ่ม
ส.อ. กิตติพงษ์ นนทพรหม
ส.อ. พรทวี สมอ่อน
ส.ต. จิระพงษ์ อาจประโคน
พ.ต. สุพจน์ ช้างอุไร
พ.ต. สุมน ขาวละออ
ร.ท. อ่อนสา ปานไธสง
ร.ท. วิสุทธิC อินภู
ร.ท. เกษมสันต์ บุทศรี
ร.ท. วิรัติ การไมตรี
ร.ต. นพดล พิพิธกุล
ร.ต. ณรงค์ศกั ดิC อินทศร
ร.ท. สมนึก หงษ์ทอง
ร.ต. สายชล โพธิสิน
ร.ต. วิโรจน์ วงษ์ศิ
ร.ต. สุเทพ ลีKประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ถนอมศักดิC แนวจําปา
จ.ส.อ. อํานวย นันอําไพ
จ.ส.อ. สังคม นามแสงกาง
จ.ส.อ. วันชัย จิตร์ประจง
จ.ส.อ.อรุ ณ รัตนโชติ
จ.ส.อ. รณชัย เชาวรัตน์
จ.ส.อ. พีระเดช จุลมณฑล
จ.ส.อ. ไพศาล สมบัติบูรณ์
จ.ส.อ. ทิวา เนวนิช
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ทองสิ งห์
จ.ส.อ. วิชยุทธ์ ทําพล
จ.ส.อ. ประกิจ ประภาศิริ
จ.ส.อ. สุชาติ มีศรี
จ.ส.อ. ประมวล วิริยะดํารงค์
จ.ส.อ. พูลลาภ ชาญเวทย์ศาสตร์
จ.ส.อ. สิ งหา มีชยั
จ.ส.อ. สมชาย พิมพ์สมพร

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00700-85
001-100-2013-00700-94
001-100-2013-00701-00
001-100-2012-00464-14
001-100-2004-07449-79
001-100-2004-09258-84
001-100-2004-00314-13
001-100-2004-04332-31
001-100-2004-05312-96
001-100-2004-09711-02
001-100-2004-01143-63
001-100-2004-08017-60
001-100-2004-10049-66
001-100-2004-10050-08
001-100-2004-11883-65
001-100-2004-12778-27
001-100-2004-00136-66
001-100-2004-00622-91
001-100-2004-00640-95
001-100-2004-01314-49
001-100-2004-02894-18
001-100-2004-03270-46
001-100-2004-03413-29
001-100-2004-03440-34
001-100-2004-03581-07
001-100-2004-04247-38
001-100-2004-05352-92
001-100-2004-06337-34
001-100-2004-06462-24
001-100-2004-06719-10
001-100-2004-06976-62
001-100-2004-07655-83
001-100-2004-09548-40

ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 พัน.3 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.

จํานวนเงิน
1,670.63
2,190.44
1,315.69
655.17
5,879.44
7,983.19
4,238.67
6,960.41
19,819.34
16,096.29
4,977.72
8,057.36
4,796.38
2,176.81
6,546.44
2,616.73
8,037.87
2,975.81
8,715.86
4,373.99
4,670.96
3,794.66
8,852.75
4,768.54
18,951.92
11,975.69
5,990.55
3,975.44
11,353.89
2,989.06
8,676.52
8,077.09
15,146.70

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศรเดช เซี#ยมอวยไชย
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ฮามคําฮัก
จ.ส.อ. สมพงษ์ เสถียรเขต
จ.ส.อ. ไพรวัลย์ สมานมิตร
จ.ส.อ. มาโนช พุม่ ภักดี
จ.ส.อ. วิทยา จวบบุญ
จ.ส.อ. วิทยา วงเวียน
จ.ส.อ. ทศพล พุม่ มะลิ
จ.ส.อ. นพพงศ์ ทองขจร
จ.ส.อ. สุรเดช ณ บางช้าง
จ.ส.อ.ชูเกียรติ ทับแสง
จ.ส.อ. อภิชาติ ฉุนกล้า
จ.ส.อ. ชัยพร บุปผาแก้ว
จ.ส.ท. ภัทรพล ยอดสง่า
จ.ส.อ. คมคาย เทียบถึง
จ.ส.อ. สมัชชา มานะกิจ
จ.ส.ต. จีระศักดิC วรรณมาตย์
จ.ส.ต. นรายุทธ จีนปรี ชา
พ.อ. ประสาน เห็นประเสริ ฐ
พ.ท. สมภพ ใจบุญ
พ.ต. เพทาย สมฤทธิC
ร.อ. อนันต์ สุขแจ่ม
ร.อ. นาฤทธิC จันธิมา
ร.อ. กิจติ นึกรวย
ร.อ. พิชยั กฤชชวาสุวรรณ์
ร.ท. สมศักดิC ปานาม
ร.ท. ชยพล สิ นรอด
ร.ท. พชรพล พัยพเดช
ร.ท.มนตรี ฤทธิCเนียด
ร.ท ยุทธนา เยาว์วทิ ย์
ร.ท. สงกรานต์ พวงสมบัติ
ร.ท. อดุลย์ มุสิราช
ร.ต. สมคิด กอนเอี#ยม

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10048-32
001-100-2004-10049-11
001-100-2004-10049-75
001-100-2004-10961-07
001-100-2004-12033-72
001-100-2004-12468-72
001-100-2004-13015-77
001-100-2004-13211-64
001-100-2005-00300-60
001-100-2006-00347-19
001-100-2006-00347-46
001-100-2006-00452-83
001-100-2006-00426-57
001-100-2009-00050-60
001-100-2004-08707-06
001-100-2004-10049-93
001-100-2008-00285-58
001-100-2009-00289-28
001-100-2004-04784-10
001-100-2005-00298-60
001-100-2004-06517-21
001-100-2004-00311-03
001-100-2004-06384-47
001-100-2004-09366-77
001-100-2004-11846-51
001-100-2004-00291-26
001-100-2004-01131-79
001-100-2004-01534-05
001-100-2004-07974-58
001-100-2004-08512-60
001-100-2004-10235-09
001-100-2004-12873-56
001-100-2004-00304-32

ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4

จํานวนเงิน
6,875.05
3,171.58
1,186.60
16,898.98
4,349.33
3,069.42
2,094.53
3,752.56
1,653.20
1,467.47
1,436.26
1,319.53
1,219.02
1,565.77
1,461.44
1,256.14
2,415.88
1,141.70
20,294.56
4,505.18
6,629.70
3,896.88
4,030.19
7,641.74
5,873.95
10,400.74
3,751.65
3,117.32
1,205.60
6,900.84
3,176.98
6,681.57
17,553.32

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
ร.ต. สมหมาย จุ่นน้อย(อ.)
ร.ต. ประมวล คนรู ้
ร.ต. อนุวฒั น์ คํKาจุน
ร.ต.อภิเชษฐ์ หมีสิน
ร.ต. เดชฤทธิC สุแสง
ร.ต. ขุน อิทธิเทพ พันธ์อยู่
จ.ส.อ. เจริ ญ สอนพรม
จ.ส.อ. นคริ นทร์ จินดาทิพย์
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ บุญยืน
จ.ส.อ. ประเวช อ่องดา
จ.ส.อ. ปรมัตถ์ เสื อทัพ
จ.ส.อ. มานิตย์ บุรีแก้ว
จ.ส.อ. อภิชาติ บุญพยอม
จ.ส.อ. วรวิทย์ ป้ องโรคา
จ.ส.อ. สุเทพ สี ชมภู
จ.ส.อ. นิวฒั น์ เตชะ
จ.ส.อ. ระวีวฒั น์ สุทธิภาค
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ส้มอินทร์
จ.ส.อ. วิสุทธิC ร่ มประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สละ เขียนสุข
จ.ส.อ. สุนทร อินทรการทุม
จ.ส.อ. บุญเลิศ กันเกียว
จ.ส.อ. นพดล รงค์ทอง
จ.ส.อ. สายชล รอดวิหก
จ.ส.อ. สิ ทธิพร มากทรัพย์
จ.ส.อ. นพรัตน์ น้อยเอี#ยม
จ.ส.อ. นิวตั ิ คําแก้ว
จ.ส.อ. นิคม ก่อการ
จ.ส.อ. จเร วงค์ขตั ิย ์
จ.ส.อ. ถนอมศักดิC ดีสิงห์
จ.ส.อ. สัญญา จินตกสิ กรรม
จ.ส.อ. พลชัย ทองพันชัง#
จ.ส.อ. สุชาติ เปี# ยมรอด

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03823-62
001-100-2004-06493-55
001-100-2004-10236-06
001-100-2004-10239-61
001-100-2006-00257-02
001-100-2008-00369-91
001-100-2004-00127-91
001-100-2004-01384-15
001-100-2004-01584-91
001-100-2004-02235-37
001-100-2004-03439-74
001-100-2004-03977-53
001-100-2004-04518-20
001-100-2004-04604-11
001-100-2004-05247-37
001-100-2004-05515-73
001-100-2004-06737-50
001-100-2004-06906-05
001-100-2004-06991-29
001-100-2004-08089-76
001-100-2004-08289-43
001-100-2004-09606-01
001-100-2004-10234-57
001-100-2004-10235-45
001-100-2004-10235-54
001-100-2004-10327-38
001-100-2004-10868-27
001-100-2004-10980-26
001-100-2004-11182-96
001-100-2004-11462-62
001-100-2004-12108-40
001-100-2004-12286-09
001-100-2004-12562-40

ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4

จํานวนเงิน
4,222.58
6,496.56
4,363.51
1,772.04
3,214.60
2,210.48
3,438.90
4,761.27
1,427.49
3,742.85
5,586.78
1,554.41
1,752.72
4,377.62
3,294.61
5,380.92
1,151.38
3,901.71
2,223.83
1,433.63
1,881.44
6,759.92
2,647.49
4,057.16
1,637.46
2,708.50
3,570.72
3,594.11
2,888.46
7,048.92
1,682.17
3,839.11
4,328.75

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ฟูตK งั
จ.ส.อ. อนุรักษ์ เขียวเงิน
จ.ส.อ. ราชรถ ยุพยง
จ.ส.อ. ยุทธพร แสงทับทิม
จ.ส.อ. วิโรจน์ สมศักดิC
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC บัตรเสี ยงหวาน
จ.ส.อ. อธิป พูลสุข
จ.ส.อ.ชายชาญ เขตโสภณชัย
จ.ส.อ.ทวีพงศ์ เหลาประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ก้องภพ คงหอม
จ.ส.อ. คณาวุฒิ เพ็ชรกระต่าย
จ.ส.อ. พิเชษฐ ◌์ ปานดํา
จ.ส.อ. วสันต์ วงษ์หล้า
จ.ส.อ. ฐิติกรณ์ โกฏแสง
จ.ส.อ. ธวัชชัย เนตรคํา
จ.ส.ท. พลเนติC ประกายแก้ว
จ.ส.ท. พงศธร ไทยตรง
จ.ส.ท. สมยศ อุดมสุข
จ.ส.ท. ยุทธนา สุขทัKงโลก
จ.ส.อ. ธวัช คล้ายแก้ว
จ.ส.ต. วสันต์ พึ#งร่ มเย็น
จ.ส.ท. วีรชัย ศรี ปัญญา
จ.ส.ท. นราธิป คุม้ ลาภ
จ.ส.ต. คธายุทธ สมจิตพิจารณ์
จ.ส.ต. อภิสิทธิC ลาจันทึก
จ.ส.ต. สิ ทธิชยั นพคุณ
จ.ส.ต. ธนโชติ ป้ องโรคา
จ.ส.ต. ธีรพล อินทร์โพธิC
ส.อ. ตุลา สุขเกษม
ส.อ. วุฒิชยั ใจวังโลก
ส.อ. เกียรติชยั นะวะศรี
ส.อ. ปรี ชา จันทร์ทอง
ส.อ. ธนากร เรื องทอง

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12614-91
001-100-2004-13121-02
001-100-2005-00747-09
001-100-2006-00132-39
001-100-2006-00261-45
001-100-2006-00355-50
001-100-2007-00021-08
001-100-2007-00439-65
001-100-2009-00058-11
001-100-2009-00402-58
001-100-2009-00402-85
001-100-2009-00433-07
001-100-2010-00331-84
001-100-2010-00333-06
001-100-2010-00335-00
001-100-2004-11358-31
001-100-2004-13195-21
001-100-2006-00429-67
001-100-2009-00401-33
001-100-2009-00433-70
001-100-2010-00332-45
001-100-2011-00363-84
001-100-2011-00366-85
001-100-2011-00363-02
001-100-2011-00367-37
001-100-2011-00368-07
001-100-2012-00114-27
001-100-2013-00050-81
001-100-2013-00047-54
001-100-2013-00047-81
001-100-2013-00047-90
001-100-2013-00048-79
001-100-2013-00551-29

ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4
ร.4

จํานวนเงิน
5,087.72
2,131.83
841.71
2,572.36
858.30
1,536.74
965.20
1,100.98
2,128.63
2,150.56
1,381.60
2,207.78
1,546.69
2,248.91
2,342.34
1,977.61
1,765.78
1,647.94
567.23
1,697.47
1,232.59
864.14
1,616.02
566.10
1,946.16
1,789.95
829.61
1,601.53
1,536.41
491.62
927.94
2,322.90
1,102.69

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

ชื#อบัญชี
ส.อ. นพรัตน์ ณ สุวรรณ์
ส.อ. ธนากรณ์ ทองย้อย
ร.ท. ธวัช หาญแท้
จ.ส.อ. ทองคาน ปิ ตตาทะโน
พ.อ. พัฒนพงค์ มีระเสน
พ.ท. คชาสิ นธุ์ วงษ์ทา้ ว
พ.ต. วีระวัฒน์ มะธิปิไข
พ.ต.หญิง จุฑารัตน์ นันทะ
พ.ต.หญิง ศิลชั ญา ปริ ชาตปรี ชา
ร.ท. คัมภีร์ จุลทร
จ.ส.อ. กิตินนั ท์ เกิดแสง
จ.ส.อ. ประมวล ดีแจ่ม
จ.ส.อ. นิรันดร์ ผาเม่น
จ.ส.อ. ณรงค์ ด่านกระโทก
จ.ส.อ. ธนน แก้วมา
จ.ส.อ. นพดล นนท์ณภา
จ.ส.อ. สุริโย เร็ วรุ ด
จ.ส.อ. สมพร พูลเขตกิจ
จ.ส.อ. อํานาจ ขําริ ด
จ.ส.อ. ดัด ขุขนั ธิน
จ.ส.อ. ชูศกั ดิC ฉัตรมี
จ.ส.อ.หญิง อัญชณา แผ้วกิ#ง
จ.ส.อ. หญิง สุจิน เสน่ห์เพ็ญวิภา
จ.ส.อ.หญิง สุภาพร วรรณเลิศ
จ.ส.อ.หญิง ธนพรพรรณ พันธุ์คง
จ.ส.อ.หญิง ศรี สมร เลีKยวเรี ยน
จ.ส.อ.หญิง สุนิสา ศิริกงั วาน
จ.ส.อ. หญิง วิชชุดา แสงนัยนา
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ แดงศักดิC
จ.ส.ต.หญิง ปุณิกา อุตสาหะฐานะ
ส.อ. สุวจิ กั ขณ์ บัวบาน
ส.อ.คณิ นพัฒน์ ตาเต็ง
ร.ท. ธันย์ยศนนท์ เกษริ นทร์

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00177-11
001-100-2015-00081-74
001-100-2004-02236-89
001-100-2004-11715-78
001-100-2004-07446-14
001-100-2004-05763-87
001-100-2005-00158-49
001-100-2004-00770-26
001-100-2004-01124-35
001-100-2004-09298-44
001-100-2004-00016-25
001-100-2004-01696-82
001-100-2004-04729-93
001-100-2004-06008-51
001-100-2004-07473-65
001-100-2004-08149-95
001-100-2004-09299-23
001-100-2004-11554-64
001-100-2004-11564-63
001-100-2004-12602-70
001-100-2004-12943-56
001-100-2004-00635-73
001-100-2004-04343-00
001-100-2004-04864-28
001-100-2004-08639-28
001-100-2004-11142-72
001-100-2004-12651-87
001-100-2007-00462-27
001-100-2012-00491-01
001-100-2012-00491-10
001-100-2012-00614-40
001-100-2013-00670-09
001-100-2004-08719-81

ร.4
ร.4
ร.8 พัน.2
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

จํานวนเงิน
511.91
471.93
102,143.42
175,711.02
3,258.27
33,690.99
6,301.89
15,087.89
5,061.03
5,722.69
2,330.91
17,794.79
11,228.22
8,245.57
8,708.54
3,994.42
5,129.81
7,004.66
2,608.35
4,914.91
2,488.25
3,006.42
4,669.64
4,917.43
4,087.45
5,881.27
3,505.57
3,863.20
2,183.96
1,154.55
1,481.40
1,479.90
594,063.99

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

ชื#อบัญชี
ส.อ. พนม รอดแผ้วพาล
ร.ต.ประเสริ ฐ บํารุ งชนม์
ส.อ. เจริ ญฤทธิ เจริ ญชีพ
ร.ต. สมนึก เกตุชรา
จ.ส.อ. ศุภลักษณ์ ธีระธาดา
จ.ส.อ. อําพร หวยทองคํา
จ.ส.อ. ดอกรัก คําโคตรสุน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ บุญกอแก้ว
จ.ส.อ. ศรา ศิริพงษ์
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ น้อยสุภาพ
จ.ส.อ. สมชัย เต็งคิว
จ.ส.อ. ก่อเกียรติ คําบุญ
จ.ส.อ. อรรถพณ ลีสี
จ.ส.อ. วิรัช อ้นทรัพย์
ส.อ. อภิชาติ คมขําหนัก
ส.อ. นิคม ธงชัย
ส.อ. ณรงค์ บุญเลิศ
ส.อ. อภิเดช แซมี
ส.ท. ขวัญเมือง ไกรทอง
ร.อ. ดิเรก แช่มชื#น
ร.อ.โสภาส เด่นดวง
ร.ท. สรวิส ควบคุม
ร.ท. ประจักษ์ สุขเกษม
ร.ท. จีระศักดิC ฆารประเดิม
ร.ท. พิมล มัชฐารักษ์
ร.ท.สราวุธ โกฆะรัตน์
ร.ท. รัฐศาสตร์ คงเดว็จ
ร.ท.ส้อบา ศรี ยศ
ร.ต. วีระชาติ ธานีโต
ร.ต. อนุชาติ แสงกระจ่าง
ร.ต. นิโรธ สิ นพิชยั
จ.ส.อ. นพพร ศรี บุรุษ
จ.ส.อ. จักรพงษ์ กาญจนวิสุทธิกลุ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03846-70
001-100-2004-07896-80
001-100-2011-00176-35
001-100-2004-01209-02
001-100-2004-00828-15
001-100-2004-02331-81
001-100-2004-03414-80
001-100-2004-05304-64
001-100-2004-05585-85
001-100-2004-07575-66
001-100-2004-09318-03
001-100-2004-10769-18
001-100-2006-00294-25
001-100-2009-00226-32
001-100-2012-00010-13
001-100-2013-00455-93
001-100-2013-00570-84
001-100-2014-00656-20
001-100-2015-00147-13
001-100-2004-07237-09
001-100-2004-09397-53
001-100-2004-03097-12
001-100-2004-03803-91
001-100-2004-04133-16
001-100-2004-04511-49
001-100-2004-06184-98
001-100-2004-08526-03
001-100-2004-10038-15
001-100-2004-06750-13
001-100-2004-09278-46
001-100-2004-10842-81
001-100-2004-00034-74
001-100-2004-00177-87

รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4

จํานวนเงิน
27,707.22
8,927.97
3,112.33
1,145.38
2,406.83
1,347.51
1,777.34
4,135.45
785.03
1,886.80
2,213.70
586.49
3,060.34
1,347.43
960.09
829.93
291.44
1,316.90
297.05
8,126.87
9,682.20
24,931.95
3,195.90
6,814.30
6,635.66
6,083.13
13,619.83
4,869.22
4,456.65
12,484.03
11,498.36
12,838.24
6,940.02

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วสันต์ คูณขุนทด
จ.ส.อ. บุญเกิด สุภาพ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย อักษรรัตน์
จ.ส.อ. อุดม ปานมา
จ.ส.อ. ไพรัตน์ รอดศิริ
จ.ส.อ. สมโชค แสงสุริยนั ต์
จ.ส.อ. เอกวัจน์ เกลีKยงทอง
จ.ส.อ. ชูชาติ ทองคํา
จ.ส.อ. มกรา บุญจิตร
จ.ส.อ. วรรณะ ขวดแก้ว
จ.ส.อ. สมเกียรติ ขุนจันทร์
จ.ส.อ. เอกชัย คําแจ้
จ.ส.อ. พีรพล ไพรพฤกษ์
จ.ส.อ. พันธวุฒ มากไหม
จ.ส.อ.บรรเจิด โพธิCวทิ ยาการ
จ.ส.อ. ชินวัฒน์ ชูดาํ
จ.ส.อ. ชูศกั ดิC สโมสร
จ.ส.อ.อรุ ณ ดวงประทุม
จ.ส.อ. องอาจ จันทร์เมือง
จ.ส.อ.กฤตนัน วรรณปะเถาว์
จ.ส.อ. วิชยั ด้วงสิ นธ์
จ.ส.อ. ประดิษฐ ชุมศรี
จ.ส.อ. นพปฎล เกืKอกูล
จ.ส.อ. สุขสันต์ โกนันทะ
จ.ส.อ. เจษฎา คงกะพันธ์
จ.ส.อ. วาทิต วัฒนสันติC
จ.ส.อ. สมพร รักพวก
จ.ส.ท.สมศักดิC โส้ปะหลาง
จ.ส.ท. เอกสิ ทธิC กระจ่างโลก
จ.ส.ต. วรพจน์ ทิพรัตน์
จ.ส.ต. ปิ ยะศักดิC กูมุดา
จ.ส.ต.เจษฎา หนูทิม
ส.อ. สันติ จันทะภาโส

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00178-20
001-100-2004-00178-39
001-100-2004-00178-57
001-100-2004-00384-98
001-100-2004-00577-67
001-100-2004-01264-10
001-100-2004-01910-61
001-100-2004-05620-38
001-100-2004-06207-49
001-100-2004-06418-94
001-100-2004-06506-25
001-100-2004-06544-72
001-100-2004-06905-35
001-100-2004-07038-11
001-100-2004-07058-37
001-100-2004-08260-79
001-100-2004-08564-14
001-100-2004-08810-49
001-100-2004-09199-53
001-100-2005-00458-59
001-100-2005-00787-87
001-100-2005-00788-11
001-100-2006-00231-11
001-100-2006-00265-43
001-100-2007-00304-75
001-100-2007-00314-56
001-100-2010-00229-84
001-100-2007-00492-33
001-100-2009-00319-13
001-100-2006-00218-12
001-100-2006-00232-81
001-100-2009-00188-60
001-100-2005-00787-78

ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4

จํานวนเงิน
2,687.03
6,557.37
2,845.52
7,552.30
2,001.79
10,635.83
2,313.47
11,838.88
11,838.07
6,448.43
4,991.60
4,312.16
3,712.94
5,050.79
7,414.57
3,723.54
5,552.41
5,966.02
1,751.78
5,289.71
4,752.18
2,044.78
1,700.15
3,454.84
3,524.70
2,311.39
9,143.41
6,533.12
3,968.03
4,484.86
1,630.15
2,213.62
2,408.76

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
ส.อ. ศิริ ชูพระรส
ส.อ.สุเมธ เกียรติกสิ กร
ส.อ.อธิป ประสานพจน์
ส.อ. โชคชัย ชูช่วย
ส.อ.ราเชนทร์ โนนทิง
ส.อ. สานุพงศ์ กตกุลปั ญญา
ส.อ.ยศภัทร แสงสว่าง
ส.อ.เจริ ญ เกตุชู
ส.อ.ณฐพบ จันทะปะ
ส.อ. อมรพันธ์ ฤกษ์ชะงาย
ส.อ. อนุสรณ์ มานะชํานิ
ส.อ.วิทธวัธ พงค์ทองเมือง
ส.อ.วริ ทธิCธรณ์ เพ็ญทองดี
ส.อ. อุดมชัย ทองมณี
ส.อ.อัครพงศ์ ปั นใจ
ส.อ.อรรถพล รักษามัน#
ส.อ. ปรัชญา ประชุมทอง
ส.อ. ธีรศักดิC สุจีรพันธ์
ส.อ.สุวฒั น์ กังแฮ
ส.อ. ภัทรภณ ยุกลาย
ส.อ. ศุภชัย ทองไตรภพ
ส.อ. พิชคุณ รัตนสุภา
ส.อ. ปรี ชา โสภา
ส.อ. พรพิษณุ เจริ ญสุข
ส.อ. อภิสิทธิC ชูสุข
ส.อ. พงศธร รักรัษฎา
ส.อ. พงศ์นริ นทร์ อนุสรณ์
ส.อ. วันชัย รักสงค์
ส.อ. อภิสิทธิC หาทรัพย์
ส.อ. อรรฆนันท์ บุญวิจิตร
ส.ท. สุริยา พึ#งแย้ม
พล.ต. ธิติพล สารลักษณ์
พ.อ.(พิเศษ) วิษณุ สุนทรารักษ์

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00218-85
001-100-2006-00338-44
001-100-2007-00295-21
001-100-2007-00306-97
001-100-2009-00140-59
001-100-2009-00141-92
001-100-2010-00068-52
001-100-2010-00069-04
001-100-2010-00260-23
001-100-2010-00260-32
001-100-2011-00097-33
001-100-2011-00098-94
001-100-2011-00148-50
001-100-2011-00351-18
001-100-2011-00352-42
001-100-2012-00031-63
001-100-2012-00251-74
001-100-2012-00334-29
001-100-2012-00335-62
001-100-2012-00507-63
001-100-2012-00508-33
001-100-2012-00658-62
001-100-2012-00678-97
001-100-2014-00122-93
001-100-2014-00175-62
001-100-2014-00176-14
001-100-2014-00176-69
001-100-2014-00746-64
001-100-2015-00098-90
001-100-2015-00428-59
001-100-2014-00560-02
001-100-2004-01005-28
001-100-2004-04454-12

ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.24 ทภ.4
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.

จํานวนเงิน
2,512.24
3,305.43
3,919.23
6,079.46
6,147.44
1,062.23
4,167.49
3,852.09
2,084.04
2,360.51
2,865.56
1,187.87
996.46
1,523.07
1,826.02
1,034.86
975.56
2,531.36
3,153.79
882.55
740.37
1,171.85
1,955.76
2,620.87
1,918.85
3,763.05
4,034.34
1,756.78
841.68
1,902.87
392.37
17,342.05
22,872.72

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) ปริ ทศั น์ บุนนาค
พ.อ.(พิเศษ) ทิม เรื อนโต
พ.อ.(พิเศษ) ยรรยง แสงฮาด
พ.อ. วิรัตน์ ทับทิมศรี
พ.อ.หญิง นันทนา ยุตตานนท์
พ.ท. ประยุทธิC วันชะเอม
พ.ท. อภิชาติ ดวงบุปผา
ร.อ.กิตติ เพ็งศาสตร์
พ.อ.สุขสันต์ ปกาสปสุต
พ.ท.สุพิชา จันทร์ลอย
พ.ท. พชิระวัสส์ วังคีรี
พ.ท.วิทยา สวนสมจิตร
พ.ท. ณฐพงศ์ สุขสวัสดิC
พ.ท. มานพ ชอบพานิช
พ.ท. นิพนธ์ เกิดโพธิCกะต้น
พ.ท. ประยูร วรรณโพธิCกลาง
พ.ท. จําลอง เทียนทอง
พ.ท. ชัยสิ ทธิC แก้วกอง
พ.ท. ธวัชชัย สังข์คร
พ.ท. ยุทธนา เสนาพล
พ.ท. สมรส พรมมา
พ.ท. บุญเรื อง ศรี ชมชื#น
พ.ท. สมคิด ทองมัน#
พ.ท. จรัญ น้อยสําลี
พ.ท. สุรงควัชร์ มณี ศิลป์
พ.ท. บุญเลิศ กันแสง
พ.ท. วีระพงษ์ โยชน์เมืองไพร
พ.ท. พนม หอมขจร
พ.ท. เจด็จ เกตุศกั ดิC
พ.ท.วันชัย สุวรรณสิ งห์
พ.ท. เชาว์ ปิ# นทอง
พ.ท. วสันต์ บุญประเสริ ฐ
พ.ท. สาธิต ตรี ประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04457-22
001-100-2004-06919-96
001-100-2004-09701-94
001-100-2004-07173-46
001-100-2004-03674-79
001-100-2004-03388-02
001-100-2004-09060-56
001-100-2004-12280-52
001-100-2004-07638-13
001-100-2004-01241-11
001-100-2004-01423-57
001-100-2004-03251-81
001-100-2004-04024-71
001-100-2004-04166-41
001-100-2004-04714-44
001-100-2004-05403-82
001-100-2004-05703-83
001-100-2004-05872-59
001-100-2004-06629-67
001-100-2004-06850-10
001-100-2004-06915-61
001-100-2004-07077-29
001-100-2004-07458-26
001-100-2004-07786-48
001-100-2004-07943-36
001-100-2004-08744-29
001-100-2004-09369-50
001-100-2004-10374-50
001-100-2004-10787-94
001-100-2004-10981-50
001-100-2004-11503-26
001-100-2004-11790-48
001-100-2004-12465-08

สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.

จํานวนเงิน
17,307.91
27,161.46
5,159.19
7,385.84
22,113.12
12,847.56
13,701.72
1,452.31
8,909.33
3,297.12
18,568.00
17,488.09
10,717.99
4,093.08
2,492.19
3,225.88
9,214.35
12,912.63
28,078.01
15,471.38
24,984.39
10,485.67
8,714.96
3,206.86
9,639.14
6,113.83
9,670.84
8,481.89
11,423.02
19,451.71
12,050.71
22,049.73
7,674.27

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
พ.ท.ปรี ชา เข็มทอง
พ.ต. สุพจน์ นวลโกฎ
พ.ต. ไกรวุฒิ เสาเวียง
ร.อ. พันธุ์กฤษณ์ บุณยวรรณเดชา
ร.ท. จิรัฏฐ์ ธารี รัชต์
ร.ต. เผชิญ โพธิCกลิ#น
ร.ต. ณรงค์ชยั กฤษณเศรณี ย ์
ร.ต. อํานาจ ขาวสุวรรณ
ร.ต. ขวัญ คะวิลยั
ร.ต.ปรี ชา แก้วหอม
ร.ต. สมทรง ฉาบสุวรรณ
ร.ต. จําเริ ญ ถาตะนาน
ร.ต. อุทยั พวงแก้ว
ร.ต. ปราบ รักษ์แสงสว่าง
ร.ต. สมควร ไชยชนะ
ร.ต. กุญช์วสิ ิ ฏฐ์ ยอดอินทร์
ร.ต. เอนก ปานชาตรี
ร.ต. ณฐทพงศ์ เพ็ชรอนันต์
ร.ต. ทองคํา สาสุข
ร.ต. วีระพงษ์ อังกุลคุปต์
ร.ต. สวัสดิC หมัดสอาด
จ.ส.อ. พนาพนธ์ พันธ์เพ็ชร์
จ.ส.อ. ปริ ภทั ร์ บริ บูรณ์
จ.ส.อ. สมชาย โพธิCขาว
จ.ส.อ.วิชิต จิตต์ยม
จ.ส.อ. ธนกร แสงสว่าง
จ.ส.อ. พิภฎั ชัย โพนพุฒ
จ.ส.อ. พิชยั เปตามานัง
จ.ส.อ. ธานี กุศลศิลปวุฒิ
จ.ส.อ. พิบูลย์ บรอฮีมี
จ.ส.อ.กมล ลาวัณย์วสิ ุทธิC
จ.ส.อ. สถาพร กลางมณี
จ.ส.อ. ดุสิต นากึก

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13080-02
001-100-2004-02920-78
001-100-2008-00373-52
001-100-2004-02789-53
001-100-2004-08732-80
001-100-2004-00559-18
001-100-2004-01782-37
001-100-2004-02082-64
001-100-2004-03566-95
001-100-2004-04440-42
001-100-2004-04481-72
001-100-2004-04530-86
001-100-2004-07086-03
001-100-2004-08393-92
001-100-2004-08717-50
001-100-2004-09788-40
001-100-2004-10099-98
001-100-2004-10638-71
001-100-2004-11548-72
001-100-2004-11710-00
001-100-2004-12675-83
001-100-2004-00366-21
001-100-2004-00565-55
001-100-2004-00922-01
001-100-2004-00925-75
001-100-2004-01457-52
001-100-2004-01728-53
001-100-2004-01824-70
001-100-2004-02137-25
001-100-2004-02531-30
001-100-2004-02712-42
001-100-2004-02861-29
001-100-2004-03095-45

สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.

จํานวนเงิน
9,509.68
2,488.99
6,176.35
16,195.56
9,051.28
13,180.00
10,073.19
10,684.57
15,528.89
6,359.25
15,156.00
21,292.77
10,719.04
2,269.13
3,267.52
7,243.91
7,179.50
8,263.08
3,795.25
13,591.07
5,696.61
3,159.49
2,708.34
10,443.74
10,996.98
7,361.63
1,751.51
24,868.89
9,428.32
4,742.09
3,048.36
4,446.39
19,169.16

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศุภชัย กรรณสูตร
จ.ส.อ. สมพนธ์ หิ รัญอาจ
จ.ส.อ. รัชพล กิมพิทกั ษ์
จ.ส.อ. ศรายุทธ ผดุงศัพท์
จ.ส.อ. อนุรักษ์ พงษ์พลู
จ.ส.อ. สุมิตร มีชยั
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ วิวฒั น์
จ.ส.อ. อนันต์ อุตสาหะ
จ.ส.อ. คณาธิป เอกมอญ
จ.ส.อ. พีระพล วัฒนยืนยง
จ.ส.ท. สุรชาติ ทรัพย์อุดมโชค
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC บดีศรี สกุล
จ.ส.อ. ศักดิCชยั ชูชื#น
จ.ส.อ. สรศักดิC อุปการะกิจ
จ.ส.อ. สิ ทธวีร์ หิ รัญพัฒนทวีกลุ
จ.ส.อ. สายันต์ ฟองวัฒนา
จ.ส.อ. อรรถพล รอดสวัสดิC
จ.ส.อ. นิยม ราชการดี
จ.ส.อ. จิณณะ ใจพินิจ
จ.ส.อ. ไตรภูมิ บัวนิ#ม
จ.ส.อ. ธงชัย บุญสุวรรณ์
จ.ส.อ. ชาญนภัส ขยิม# ค้า
จ.ส.อ.สมพร ณ ลําปาง
จ.ส.อ. ไตรภพ กฤษชฎา
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร สายพาน
จ.ส.อ.พรพจน์ ลิขิตเนียมกุล
จ.ส.อ. วุฒินนั ท์ จันทมล
จ.ส.ต. ณรงค์ชยั เมืองครอง
จ.ส.ต. อธิพนั ธุ์ สิ นธุสงั ข์
จ.ส.ต. นคริ นทร์ ประทุม
ส.อ. เนรมิต คงดัน#
จ.ส.อ. ภาวิต เอี#ยมสะอาด
จ.ส.อ. เพ็ชร เจ็กใจ

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03742-84
001-100-2004-04481-81
001-100-2004-04975-12
001-100-2004-05247-64
001-100-2004-05266-83
001-100-2004-05463-04
001-100-2004-05515-82
001-100-2004-05705-41
001-100-2004-05961-14
001-100-2004-06246-57
001-100-2004-06701-60
001-100-2004-07215-52
001-100-2004-08269-27
001-100-2004-08695-42
001-100-2004-09283-95
001-100-2004-10410-00
001-100-2004-10588-88
001-100-2004-11782-61
001-100-2004-11917-21
001-100-2004-12079-43
001-100-2004-12141-92
001-100-2004-12485-51
001-100-2004-13034-96
001-100-2007-00466-34
001-100-2008-00402-86
001-100-2008-00403-29
001-100-2008-00403-65
001-100-2010-00226-83
001-100-2010-00233-90
001-100-2010-00261-39
001-100-2014-00460-50
001-100-2004-12483-66
001-100-2004-12512-54

สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ก.พ.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
2,598.78
5,364.81
16,262.77
2,842.94
1,100.22
10,930.00
6,074.98
7,504.85
9,091.72
4,367.22
2,577.88
10,769.13
10,264.53
4,482.13
4,264.59
7,110.38
15,248.32
5,157.63
3,340.36
14,196.53
14,777.19
3,872.47
9,333.25
1,902.97
5,438.82
2,999.75
6,040.07
1,687.94
5,279.85
696.68
659.15
92,935.93
95,851.56

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62
หน่วย

รวม เงินอทบ.ฝาก 1,089 ราย

จํานวนเงิน
7,035,371.62

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 13052562
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.ท. อนุสิทธิC เขียวประเสริ ฐ (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สนธยา ปูมสี ดา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนวัช สาธรสุทธิC (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธรรณ์ สุขมหาหลวง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิC ขันทะแพทย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ณัฐวุฒิ บุตรทุม (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) จิรวัฒน์ มากทรัพย์
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ชัยสุวรรณ
จ.ส.อ. ถาวร ไชยสุข (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิกร มุ่งหมาย
จ.ส.อ. บัญชา เร่ งรัด (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สมโพช เพ็งวิสาภาพพงษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ใจอาราม (คํKาประกัน 1 ราย)
พ.ท. มนัส สุริยา
ร.อ. จิระศักดิC อ่างหิ รัญ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เอมอ่อง
ส.อ. ชาคริ ส ชลลอก (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กัลป์ ชัย เชิญขวัญมา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภาณุวฒั น์ เหมือนรัตน์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ ทิพยเวช
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ เอี#ยมนูญ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง ทิพรัตน์ โสมโสก (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุวชั ศรี ภูมิ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุสรณ์ บรรหาร (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กิตติชยั รัตนงาม (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ชาคริ ต หนุมาร
ส.อ. จักรพันธ์ รัตนะรัต (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. พงศธร เครื อคํา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประวิทย์ ช้างจันทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธนภัทร สมดอก (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สุรยุทธ นริ นทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กําธร อินทจักรี
จ.ส.อ. สุนทร กงซุย (คํKาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00852-92
001-300-2019-00840-35
001-300-2019-00847-25
001-300-2019-00838-41
001-300-2019-00843-90
001-300-2019-00847-70
001-300-2019-00845-12
001-300-2019-00837-71
001-300-2019-00837-44
001-300-2019-00852-01
001-300-2019-00855-66
001-300-2019-00855-75
001-300-2019-00855-84
001-300-2019-00841-96
001-300-2019-00834-98
001-300-2019-00830-36
001-300-2019-00844-97
001-300-2019-00837-08
001-300-2019-00842-48
001-300-2019-00846-37
001-300-2019-00852-10
001-300-2019-00847-89
001-300-2019-00837-80
001-300-2019-00837-99
001-300-2019-00838-05
001-300-2019-00830-63
001-300-2019-00846-19
001-300-2019-00838-32
001-300-2019-00838-69
001-300-2019-00838-78
001-300-2019-00848-86
001-300-2019-00851-68
001-300-2019-00852-29

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ขส.
กรม ทพ.35
กรม ทพ.44
กรม ทพ.45
กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.6
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
ทภ.2
ทภ.2
บชร.1
บชร.1
ป.1 พัน.1 รอ.
ปตอ.1 พัน.3
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.

จํานวนเงิน
122,000.00
65,183.67
158,233.02
142,000.00
94,651.67
100,000.00
230,000.00
88,000.00
106,538.64
57,686.56
50,000.00
100,000.00
30,000.00
100,000.00
145,639.27
178,620.18
113,000.00
177,110.14
157,000.00
215,287.75
88,966.44
104,000.00
54,851.80
46,372.49
127,000.00
60,000.00
70,000.00
101,000.00
73,117.91
100,000.00
128,929.07
100,000.00
222,000.00

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 13052562
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. ณัฐนนท์ สุพจนารถ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุริยา โพชนกิจ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรกฤษ เนียรศิริ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เทวินทร์ ฉิ มพลี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุระศักดิC ทามล (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อมรเทพ พูลทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธีระยุทธ ดาบพิมศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เรื องสิ ทธิC จันทเขต (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นพดล พันธ์จบสิ งห์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธาดา เสมอไวย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมชาย สิ งตะนะ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ เฉื# อยฉํ#า (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ฤทธิชยั โอสถศรี
จ.ส.อ. วีรยุทธ ยิมK คง
จ.ส.อ. สมยศ ยอดหล้า (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. สัญชัย พึ#งสูงเนิน
จ.ส.อ. เลอพงษ์ ปั นนา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. คุณาพจน์ เพชรบัว (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. จักรพันธุ์ สองเมือง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นคริ นทร์ สมใจ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ตวงสิ ทธิC มุงคุณคําชาว
จ.ส.ท. นพพร ค้ากลาง (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท.หญิง ปาริ ชาติ ทองเนียม (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. มัสรอง กัญญา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. โชติ บัวล้อม (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.อ.หญิง ดรรชนี อ่อนมิ#ง (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท.หญิง อัญญาลักขณ์ จันทร (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ธนศักดิC แสงภักดี
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ โต๊ะสุวรรณ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย แก้วสถิตย์
จ.ส.อ. ชัยยุทธ บุตรกินรี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ คงมี (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. บรรจง ทองสะอาด (คํKาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00842-84
001-300-2019-00837-62
001-300-2019-00851-95
001-300-2019-00852-38
001-300-2019-00846-91
001-300-2019-00846-82
001-300-2019-00836-56
001-300-2019-00845-21
001-300-2019-00847-52
001-300-2019-00846-73
001-300-2019-00839-11
001-300-2019-00833-46
001-300-2019-00833-55
001-300-2019-00833-64
001-300-2019-00833-73
001-300-2019-00833-82
001-300-2019-00845-49
001-300-2019-00833-91
001-300-2019-00845-58
001-300-2019-00834-07
001-300-2019-00834-16
001-300-2019-00831-97
001-300-2019-00845-76
001-300-2019-00843-63
001-300-2019-00843-54
001-300-2019-00853-80
001-300-2019-00853-71
001-300-2019-00831-42
001-300-2019-00849-10
001-300-2019-00849-29
001-300-2019-00837-17
001-300-2019-00837-26
001-300-2019-00837-35

พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ร.มทบ.11
พัน.ร.มทบ.11
พัน.สร.2
พัน.สร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.3
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
ม.2 พัน.15
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.12
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
157,707.52
143,368.10
125,000.00
130,000.00
71,646.36
96,984.18
103,000.00
150,112.72
114,737.81
100,000.00
124,692.96
100,000.00
187,680.00
100,000.00
98,334.52
70,000.00
110,000.00
99,972.23
100,000.00
100,000.00
29,000.00
136,000.00
86,374.70
113,822.04
169,517.52
200,000.00
290,000.00
107,356.99
96,000.00
70,000.00
137,040.54
80,692.27
55,325.52

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 13052562
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. (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท.หญิง สุธินี สี สอด (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. บารมี เต็งศิริ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ปริ ยะวริ น ศรี วงรักษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ภาคภูมิ พิมพ์พิจิตต์
จ.ส.อ. จีระพันธ์ บุญเต็ม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปรี ดา คณฑา
จ.ส.อ. สะรี สาและ (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ชัยนริ นท์ ชมภูทรัพย์ศิริ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ชัยยงค์ เสี ยงวิเวก (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัยพร คงกรุ ด (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จีรพันธ์ เชืKอชิล
จ.ส.ต. ธรนันท์ อนันต์สุข (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กิตติศกั ดิC เลียนอย่าง
ส.อ. กัมปนาท ระยับศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พงศธร ดอนกระจ่าง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุพงษ์ ผิวเรื อง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธรรมฤทธิC ตองติดรัมย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. นพฤทธิC พุม่ มะลิ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ครรชิต จันทะคา
ร.ท. ชูเกียรติ พุม่ สุข (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิกลุ แสงทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ถนอม กาละปั ด (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ต. สมพงษ์ ศักดิCประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชาตรี สี สงั ชุม
ส.อ. ธีรพล บรรทัดทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุนทร แสงงาม (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท. สุขมุ ฉิ นนะโสต
ร.ต. สุรัตน์ รุ่ งโรจน์
ร.อ. สุเนตร ธูปเทียน
จ.ส.อ. บุญนํา กริ# งทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นริ นทร์ ใจบุญ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ศรายุทธ ภพภูวฤณ (คํKาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00842-57
001-300-2019-00843-72
001-300-2019-00841-87
001-300-2019-00848-77
001-300-2019-00847-07
001-300-2019-00843-45
001-300-2019-00847-16
001-300-2019-00840-44
001-300-2019-00847-43
001-300-2019-00849-01
001-300-2019-00840-17
001-300-2019-00840-26
001-300-2019-00844-42
001-300-2019-00844-88
001-300-2019-00833-00
001-300-2019-00833-19
001-300-2019-00833-28
001-300-2019-00832-03
001-300-2019-00831-51
001-300-2019-00851-22
001-300-2019-00839-93
001-300-2019-00840-53
001-300-2019-00845-85
001-300-2019-00850-25
001-300-2019-00851-86
001-300-2019-00848-95
001-300-2019-00851-77
001-300-2019-00844-15
001-300-2019-00839-84
001-300-2019-00839-66
001-300-2019-00839-75
001-300-2019-00834-89
001-300-2019-00836-38

มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยก.ทบ.
ยก.ทบ.
ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.19 พัน.1
ร.23
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.23 พัน.4
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.9 พัน.1
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
ร้อย ม.ลว.ที# 4
ร้อย ม.ลว.ที# 6
วทบ.
ศซส.สพ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.3
ศปภอ.ทบ.3
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศร.

จํานวนเงิน
79,920.36
75,259.13
108,090.40
126,337.72
53,082.48
54,682.04
110,000.00
159,760.62
93,938.27
120,000.00
131,000.00
50,000.00
95,996.00
50,000.00
127,000.00
140,000.00
103,000.00
100,000.00
65,188.02
80,000.00
240,000.00
114,431.88
124,759.74
250,000.00
110,000.00
101,000.00
55,606.98
49,159.89
179,000.00
26,674.80
127,802.69
189,254.66
58,152.63

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 13 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 13052562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ชื#อบัญชี
ส.อ. จรัญ แก้วบุญธรรม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมหมาย รอดบาง (คํKาประกัน 2 ราย)
พล.ต. มนัส จันดี
พ.ท. อนิรุท ละอองพันธ์
ส.อ. อัศจรรย์ กฤษณเปโตร (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท.หญิง คุณาสิ น โชตนาสิ น
จ.ส.อ.หญิง เฉลี#ยม บุตรอินทร์ (คํKาประกัน 1 ราย)
พ.อ.หญิง ณภัทร มณี วงศ์
จ.ส.อ. สมโชค แพรกเมือง

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 13 พ.ค. 62
หน่วย

001-300-2019-00840-71
001-300-2019-00832-58
001-300-2019-00842-66
001-300-2019-00853-17
001-300-2019-00844-06
001-300-2019-00847-34
001-300-2019-00843-81
001-300-2019-00850-34
001-300-2019-00831-33

ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.5 พล.ร.5
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ย.ล.
สบ.ทบ.
สพธ.
สลก.ทบ.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 108 ราย
รวมเช็คเลขที# 13052562 1,197 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 1,197 ราย

จํานวนเงิน
160,000.00
112,213.96
898,660.45
19,262.20
144,000.00
216,409.52
60,329.22
236,599.82
45,419.99
13,003,548.06
20,038,919.68
20,038,919.68

