หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
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

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ฮอด
นครศรีธรรมราช
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ราชบุรี
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สระบุรี
ขอนแก่น
ทุ่งสง
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
เลย
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ลําทับ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
เชียงราย
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลําปาง
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กรม ทพ.36
ทภ.4
ป.6 พัน.23
พล.ช.
พล.ร.4
พัน.บ.41
ม.5 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.15 พัน.1
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
รพ.ค่ายสุรสีห์
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
ส.พัน.9 พล.ร.9
สลก.ทบ.
รวม 30 หน่วย

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
380,588.81
235,034.51
57,724.56
284,858.64
168,025.62
125,482.49
554,945.45
386,896.21
598,491.20
231,328.29
4,378.39
1,101,628.42
979,614.32
75,133.34
82,766.19
390,875.80
2,417.79
271,359.32
323,412.66
1,115.94
449,214.19
266,092.83
242,498.40
329,637.92
234,555.66
353,890.74
5,288.03
466,511.31
597,428.18
741,435.09
9,942,630.30

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
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
สนามเสือป่า
อุบลราชธานี
ยะลา
ปัตตานี
ปัตตานี
แจ้งวัฒนะ
กองบัญชาการกองทัพบก
ปัตตานี
ยะลา
ย่อยถนนสรงประภา
ทุ่งสง
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
เตาปูน
เตาปูน
ปัตตานี
ลพบุรี
คลองปาง
ลพบุรี
ทุ่งสง
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ปัตตานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กรม ทพ.23
กรม ทพ.41
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขว.ทบ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.4
นปอ.
บชร.4
ป.6 พัน.6
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พล.รพศ.1
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.2
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ปพ.รอ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ม.พัน.31 พล.ร.15

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
12,693.00
5,077.00
23,441.13
4,527.00
16,850.00
5,733.00
20,195.57
11,514.87
21,415.00
5,350.00
15,953.00
3,047.00
4,652.00
9,554.00
15,327.00
6,688.00
5,789.00
30,537.00
17,830.00
2,318.45
10,645.47
13,754.76
14,346.00
8,697.00
6,496.00
3,974.00
24,981.00
1,280.00
1,911.00
7,581.71
10,317.00
18,265.00
6,020.68

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
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

สาขา
อุบลราชธานี
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ปัตตานี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยถนนสรงประภา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
เตาปูน
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.22
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.153
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2
รพศ.2 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.สพศ.ศสพ.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศสพ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.35 นสศ.
รวม 63 หน่วย

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
2,396.37
1,186.00
1,968.00
6,623.40
10,646.00
2,197.00
2,866.00
6,487.00
13,285.00
13,136.00
2,484.00
16,088.00
6,766.00
10,452.00
40,910.00
2,541.00
2,866.00
9,629.00
5,614.92
6,305.00
1,911.00
16.95
13,812.00
9,610.00
1,800.00
2,866.00
908.00
6,094.00
9,156.00
2,866.00
580,248.28

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
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
อุบลราชธานี
เทิง
เทิง
ปัตตานี
นราธิวาส
ปากช่อง
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
ราชบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พัทลุง
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ย่อยถนนสรงประภา
สนามเสือป่า
พนัสนิคม
อุดรธานี
ชุมพร
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.23
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.43
กรม ทพ.46
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง พธ.1
กอง พธ.สกอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองพันป้องกันฐานบิน
ช.11 พัน.602
ช.3
ช.3
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
นปอ.
นรด.
บชร.1
ป.3 พัน.13
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.106
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.713
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.723

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
47,504.11
38,000.00
152,030.09
236,683.62
164,000.00
225,000.00
100,000.00
350,000.00
84,469.21
150,000.00
340,857.56
70,340.70
85,716.66
108,000.00
144,000.00
186,000.00
54,124.72
110,000.00
107,000.00
120,000.00
226,455.05
94,000.00
196,767.72
98,949.82
90,000.00
64,561.82
238,330.92
112,057.73
39,000.00
44,138.75
20,610.29
153,319.27
73,721.73

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
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
กาญจนบุรี
เตาปูน
ลพบุรี
สนามเป้า
ปัตตานี
คลองปาง
ร้อยเอ็ด
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
คลองปาง
ปราจีนบุรี
หาดใหญ่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
หาดใหญ่
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
นครราชสีมา
เตาปูน
เตาปูน
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ป.9 พัน.9
ปตอ.2 พัน.4
พล.ป.
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.5
พล.ร.6
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.9
พัน.ปพ.รอ.
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 4
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.13
พัน.สร.13
ม.3
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.15

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
250,000.00
140,000.00
83,194.31
176,402.34
133,959.99
130,039.30
204,188.21
106,000.00
145,933.64
72,711.49
408,765.78
3,084,610.88
266,151.13
169,000.00
58,550.43
141,401.95
115,000.00
185,000.00
190,000.00
135,000.00
100,000.00
51,116.40
120,000.00
153,829.54
70,000.00
96,000.00
226,000.00
71,633.13
240,000.00
72,333.07
84,220.70
677,000.00
79,647.11

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

สาขา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
สุรินทร์
สกลนคร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
ทุ่งสง
ทุ่งสง
งามวงศ์วาน
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
อุดรธานี
ยโสธร
ชุมพร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สกลนคร
นครพนม
ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ตลาดสันติสุข
ตลาดสันติสุข
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ชุมแพ
สกลนคร
ทุ่งสง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.16
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.3
ร.3 พัน.3
ร.31 รอ.
ร.4 พัน.3
ร.4 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
86,372.34
87,505.91
131,371.84
229,676.94
133,461.15
258,319.86
131,006.02
131,175.46
329,398.92
90,758.59
99,919.00
113,778.66
35,000.00
205,370.28
395,000.00
108,332.76
78,000.00
111,110.75
296,375.47
561,337.91
56,370.38
146,732.07
152,228.57
200,000.00
300,000.00
30,000.00
120,000.00
143,869.50
152,000.00
128,630.18
138,617.60
85,540.68
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
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

สาขา
ปราณบุรี
ชลบุรี
ตาก
สุราษฎร์ธานี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เตาปูน
พิษณุโลก
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
จันทบุรี
ชลบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พะเยา
ภูเก็ต
ยโสธร
เลย
สระแก้ว
สระบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายวชิรปราการ
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
รร.การบินทหารบก
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศบบ.
ศพม.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.บ.
สลก.ทบ.
สส.
สสน.บก.ทบ.

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
148,000.00
300,000.00
118,422.01
72,849.57
28,852.36
227,794.20
42,619.71
95,023.01
193,563.10
298,355.95
43,545.91
299,000.00
150,000.00
95,474.30
153,043.51
84,735.11
103,000.00
110,000.00
80,000.00
200,000.00
134,847.30
298,471.59
194,864.66
50,000.00
47,253.65
247,753.46
31,791.98

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 19032562
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 126 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 19 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
21,779,851.39
32,302,729.97

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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.อ.(พิเศษ) จิรชาติ อุ่นจิต
พ.ท. เรื องฤทธิB เสาวพนธ์
ร.ท. สมศักดิB ชุ่มโชติ
ร.อ. วรรถพล โฉดโคกสูง
ร.ท. .ธนกฤต นิสยั พราหมณ์
ร.ต. บัญญัติ สมรรัมย์
ร.ท.อิธิยา นามวัน
ร.ท. ณธวุฒิ เหมือยไธสง
ร.ต. พันทิวา พรมมา
ร.ต.นิพนธ์ ฤทธิBภู่
ร.ท.สุริยา แทนไธสง
ร.ต. สมเกียรติ โม่งปราณี ต
ร.ต.สมศักดิB ระวีวรรณ์
ร.ต. เทอดเกียรติ พันธ์อินทร์
ร.ต. พิศาล จิKวโคราช
ร.ต. อภิสิทธิB ทองแกมแก้ว
จ.ส.อ.อริ ยธ์ ชั พรหมทา
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ กาวี
ส.อ. วรายุทธ์ ดลเอี#ยม
จ.ส.อ. เอืMอพันธ์ ธูปเทียนรัตน์
จ.ส.อ.อภิชาติ ราณรงค์
จ.ส.อ. นิคขรณ์ ซุย้ ไกร
จ.ส.อ. ฉลาด ศรี ทรงงาม
จ.ส.อ. นฤเทพ ศรี ใหม่
จ.ส.อ. ณรงค์ ทศหล้า
จ.ส.อ. นพวิทย์ นาเมืองรักษ์
จ.ส.อ. วีรศักดิB กล้วยนอก
จ.ส.อ. สุริยา สุทธิวงศ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิB รักษาชนม์
จ.ส.อ. สมหมาย จันทา
จ.ส.อ. นรุ ตม์ พจนา
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ วงษ์จนั ทร์เติม
จ.ส.อ. เข็มพร สิ งห์บณ
ั ฑิต

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06973-98
001-100-2004-03653-29
001-100-2004-04978-59
001-100-2004-03673-45
001-100-2005-00352-50
001-100-2004-04120-43
001-100-2004-04121-77
001-100-2004-05982-82
001-100-2004-07001-97
001-100-2004-07460-29
001-100-2004-08605-78
001-100-2004-08643-89
001-100-2004-10443-99
001-100-2004-10817-61
001-100-2006-00243-32
001-100-2011-00035-35
001-100-2004-00369-68
001-100-2004-01410-39
001-100-2004-01509-21
001-100-2004-02044-53
001-100-2004-02868-82
001-100-2004-03439-29
001-100-2004-03452-73
001-100-2004-04090-30
001-100-2004-04119-92
001-100-2004-04121-40
001-100-2004-04690-69
001-100-2004-05468-45
001-100-2004-05961-87
001-100-2004-06003-74
001-100-2004-06438-29
001-100-2004-06662-73
001-100-2004-10261-44

กง.ทบ.
กรม ทพ.36
ทภ.4
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23

จํานวนเงิน
380,588.81
235,034.51
57,724.56
5,221.48
1,647.67
7,783.00
2,567.61
6,613.28
8,835.68
6,886.63
2,416.35
5,521.26
1,188.89
7,903.12
1,254.44
2,916.30
4,566.10
6,964.97
1,563.61
2,182.40
5,432.85
5,756.66
14,916.22
1,979.22
3,285.53
2,544.26
4,444.76
7,263.28
2,985.70
2,629.97
5,170.05
6,591.04
5,926.55

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. สุทิน แก้วชัย
จ.ส.อ.ธีรชาติ คุณลือชา
จ.ส.อ. ธีรวิทย์ หอมสมบัติ
จ.ส.อ. วิรุษ พรมสิ งห์
จ.ส.อ. บรรจง ปราบงูเหลือม
จ.ส.อ. ณัชพล ทองอิ#ม
จ.ส.อ. สมนึก แดนคําสาร
จ.ส.อ.สุชาติ หมัน# กิจ
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิB พ่วงเรื อ
จ.ส.อ. คมสัน ชูโฉมงาม
จ.ส.อ. วินยั สายจะโปะ
ร.ต. มงคล มะนาวหวาน
จ.ส.อ. จิระวัฒน์ ไพเราะ
จ.ส.อ.มนตรี ปรุ รัตน์
จ.ส.อ.ณัฐนนท์ สวดสม
จ.ส.อ. นคร ชมสุข
จ.ส.อ.ศิวโรจน์ สิ งห์ศิริชู
จ.ส.อ. อนุรักษ์ แบขุนทด
จ.ส.อ. ประกาศิต ขันธ์ชยั ภูมิ
จ.ส.อ. นพรัตน์ สี ดี
จ.ส.อ. วิวฒั น์ กระทุ่มนอก
จ.ส.ท. ชาญณรงค์ พูนนอก
จ.ส.ท. วรุ ฒ ชอบธรรม
จ.ส.อ. เดชา นาพิลา
จ.ส.อ.สันติสุข พลวิเศษ
จ.ส.ท. อรรถชัย ชื#อพันธ์
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ ลาดแก้ว
จ.ส.ท. เกียรติศกั ดิB ดวงแพงมาตร์
ส.อ. อิสสระ รัตนประทีป
ส.อ. สุรเดช นารถสมบูรณ์
ส.อ.พงษ์เทพ นรารักษ์
จ.ส.ต. สุรพงษ์ สุภาแดง
จ.ส.อ. วิรัช แก้วรังษี

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10339-86
001-100-2004-11075-55
001-100-2004-11166-50
001-100-2004-11441-03
001-100-2004-11553-94
001-100-2004-11943-84
001-100-2004-12738-03
001-100-2004-13231-35
001-100-2005-00186-06
001-100-2005-00186-15
001-100-2005-00349-23
001-100-2005-00350-65
001-100-2005-00825-31
001-100-2006-00245-63
001-100-2006-00421-07
001-100-2007-00142-64
001-100-2008-00222-26
001-100-2008-00223-05
001-100-2009-00038-59
001-100-2004-04813-17
001-100-2007-00135-48
001-100-2010-00294-46
001-100-2011-00053-11
001-100-2004-01314-21
001-100-2009-00329-85
001-100-2010-00070-37
001-100-2010-00297-29
001-100-2010-00360-66
001-100-2004-10647-91
001-100-2004-12017-90
001-100-2007-00383-25
001-100-2007-00383-52
001-100-2009-00330-09

ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23

จํานวนเงิน
7,104.18
3,273.16
4,773.97
5,751.43
8,933.30
12,966.70
5,903.28
3,059.77
1,979.98
4,222.89
2,547.03
2,053.76
1,902.14
1,740.52
5,079.23
2,842.59
1,658.75
3,034.82
1,964.65
2,651.26
1,829.45
1,280.14
1,918.83
1,614.46
1,828.42
1,409.33
1,582.72
644.52
1,615.90
1,024.73
1,978.21
1,002.46
2,237.09

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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.ท. สรไกร เดือนขุนทด
ส.อ. อภิรักษ์ เสน่ห์พดู
จ.ส.ท. ศักดิBชาย เพ็งไธสง
จ.ส.ต. บุญยเกียรติ เสี ยงวังเวง
ส.อ. ชุติพงษ์ ถาแสง
จ.ส.ท. ศุภมิตร ชนะชัย
จ.ส.ต. อนุชิต อินตําแย
ส.อ. กนก โสดวิลยั
ส.อ. สาธิต ทุมสิ ทธิB
ส.อ. ณัฐวุฒิ ภูศรี
ส.อ. เอกพงศ์ สมพงษ์
ส.อ. อาทิตย์ สิ งห์จรรยา
ส.อ. อานันท์ ปรากฎรัตน์
ส.อ. พิทกั ษ์ พันธุดร
ส.อ.วันชัย ตรี วงค์
ส.อ.วุฒิชยั จอดนอก
ส.อ. พนาเวศ เดชป้ องหา
ส.อ.ธนชาญวิชย์ หลักบ้านสรรค์
จ.ส.ต. ปั ญญา ขันแข็ง
ส.อ. ธีรยุทธ ยมยิง#
ส.อ. สําราญ ศรี กะชา
ส.อ.ผาณุวตั ร พิมพิลา
ส.อ. ณัฐพล พรหมบุตร
ส.อ. สุมิตร จิตสมัคร
ส.ท. อภิชาติ จันทร์ฤกษ์
ส.อ. ดนุพนธ์ ขําคม
ส.อ. วิทวัส กองกาญจน์
ส.ท. อธิปดนัย อยูย่ ตุ ิ
ส.ท. ชานนท์ เกษตระชนม์
จ.ส.ต. กิตติศกั ดิB พิรักษา
ส.อ. ลิขิต กะตะศิลา
พ.อ.ไกรฤทธิB เซียมเอคู
พ.ท. สมชาย ลิMมจําลอง

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00410-77
001-100-2010-00462-85
001-100-2011-00053-93
001-100-2011-00320-69
001-100-2011-00322-45
001-100-2011-00322-81
001-100-2011-00483-34
001-100-2011-00483-52
001-100-2011-00485-56
001-100-2012-00308-48
001-100-2012-00590-29
001-100-2013-00169-80
001-100-2013-00340-38
001-100-2013-00534-31
001-100-2014-00100-55
001-100-2014-00439-56
001-100-2014-00614-39
001-100-2014-00616-33
001-100-2009-00329-94
001-100-2013-00061-23
001-100-2013-00358-15
001-100-2013-00542-18
001-100-2013-00712-24
001-100-2014-00371-31
001-100-2014-00372-10
001-100-2014-00614-02
001-100-2015-00123-26
001-100-2015-00493-75
001-100-2016-00078-19
001-100-2013-00170-31
001-100-2013-00353-10
001-100-2004-12973-44
001-100-2004-02019-88

ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
พล.ช.
พล.ช.

จํานวนเงิน
1,705.73
1,623.92
1,800.77
1,749.39
1,080.32
2,234.47
1,067.88
806.92
1,553.22
1,468.82
1,541.56
2,440.95
1,201.44
630.84
878.93
1,031.38
653.74
742.10
816.38
916.22
848.62
1,256.43
898.18
1,347.31
361.59
1,020.00
729.06
408.41
1,041.97
510.58
2,122.96
5,222.71
6,850.36

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
พ.ท. บุญทรง วงศ์สิงห์
พ.ท. มณู ไผ่ทอง
พ.ท. ธีระพล อารี พนั ธุ์
พ.ท.โชคชัย ทองจันทา
พ.ต.มุณีย ์ เจือจันทร์
ร.ท. กิตกร วงค์นาดี
ร.ท. คมเพชร์ แสงอินทร์
ร.ท. ภักดี ชุ่มชัยรัตน์
ร.ต.ประพันธ์ แสงกล้า
ร.ต.ชัยนาด ยอดธรรม
จ.ส.อ.ไชยธนาพงศ์ สุพรเลิศเดชา
จ.ส.อ.ยุทธจักร พรหมบุตร
จ.ส.อ.เอกภพ ทรงมัจฉา
จ.ส.อ.ชวลิต สาลีผล
จ.ส.อ.วิโรจน์ คํางาม
จ.ส.อ.ดํารงค์ เกิดสุข
จ.ส.อ. จิรพันธ์ โม่มาลา
จ.ส.อ. ธเนศ เอี#ยมสอาด
จ.ส.อ.สุรพงษ์ คงกระจ่าง
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ อนุกลู ชาญชม
จ.ส.อ. สันติ พึ#งพา
จ.ส.อ.อนุวตั ิ สัมฤทธิB
จ.ส.อ.ธวัชชัย แก้วดวง
จ.ส.อ.รังสรรค์ เรื องศรี
จ.ส.อ. พิชยา ชุณหวัตร์
จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ สี หอม
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สายสิ นธุ์
จ.ส.ท. มงคล เหลี#ยมสิ งขร
จ.ส.ท. ณัฐพงศ์ ทองรอด
ส.อ. ปั ฐมพงศ์ ขันธชัย
ส.อ. วีรวัฒน์ วิลาเลิศ
ส.อ. อิสระพงษ์ มีสมบูรณ์
ส.อ. จิรพณฑ์ เล่ห์กล

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06849-14
001-100-2004-07519-06
001-100-2004-12449-44
001-100-2006-00148-03
001-100-2004-03936-05
001-100-2004-00005-65
001-100-2004-00631-02
001-100-2004-09974-47
001-100-2004-01262-25
001-100-2004-07660-23
001-100-2004-00525-40
001-100-2004-01339-79
001-100-2004-02680-17
001-100-2004-02710-93
001-100-2004-03966-93
001-100-2004-04048-22
001-100-2004-05519-53
001-100-2004-06047-32
001-100-2004-08113-50
001-100-2004-08313-27
001-100-2004-08318-13
001-100-2004-09312-01
001-100-2004-11229-89
001-100-2004-12447-40
001-100-2004-12447-59
001-100-2006-00212-92
001-100-2009-00399-33
001-100-2008-00398-37
001-100-2009-00464-01
001-100-2010-00378-25
001-100-2010-00378-43
001-100-2011-00309-91
001-100-2012-00295-41

พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.
พล.ช.

จํานวนเงิน
9,694.21
5,929.73
18,146.59
2,756.02
10,062.40
6,433.06
6,909.81
12,126.65
3,106.05
9,828.36
5,204.42
3,175.28
6,204.51
1,999.96
1,175.14
18,134.14
2,172.03
1,207.06
2,799.72
626.67
2,506.35
3,530.02
5,714.48
4,979.18
1,072.45
918.81
737.12
1,898.87
702.83
1,808.53
1,401.37
836.36
978.27

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ส.อ. ธงชัย โตมอญ
ร.ท. พงษ์พนั ธุ์ สร้อยระย้าแก้ว
พ.ต.ประเสริ ฐพร สุขนิพิฐพร
พ.ต. นันทภพ สงเคราะห์
พ.ต. ปิ ยะชาติ ราชอาสา
ร.อ.ศราวุธ จันทร์ประเสริ ฐ
ร.อ. สมพงษ์ นันทะเสน
ร.อ. นิวฒั น์ ยาวะโนภาส
ร.อ. ศิวรุ ธ สมหวัง
ร.อ. สุทธิBธิวชิ ญ์ กิตติมน#ั คง
ร.อ. กรวิก ละน้อย
ร.ท. มะรวง ถาวรศรี
ร.ท. สุเวช สูงเจริ ญ
ร.ท. ธัญลักษณ์ วงษ์สุด
ร.ท. ณภัทร สันป่ าแก้ว
ร.ท. กําพล พัสดร
ร.ท. สัมพันธ์ รอดศิลา
ร.ท. พันธศักดิB ปาคํา
ร.ต. อุดร เพชร์แสง
ร.ต. โกสิ นธ์ ปิ ลกศิริ
ร.ต. พีรชาติ ยาวงษ์
ร.ต. อดิเรก มณี จร
ร.ต. อธิปัตย์ คําซาว
ร.ต. กิตติ จิตติวฒ
ุ ินนท์
ร.ต. กฤษฎา สุ่มเงิน
ร.ต. พิสิษฐ์ วิเวก
จ.ส.อ. ไพโรจน์ บุญสูง
จ.ส.อ.พรเทพ ทิพย์บาํ รุ ง
จ.ส.อ.วิษณุ อัMงบุญรอด
จ.ส.อ. วีรชัย ยอดทอง
จ.ส.อ. ชํานาญ บุญจันทร์
จ.ส.อ. อภิชาต พันธุ
จ.ส.อ. ยุทธนา หาลาภ

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00643-31
001-100-2004-01454-06
001-100-2004-02880-20
001-100-2004-12343-90
001-100-2004-12727-25
001-100-2004-03220-87
001-100-2004-06635-86
001-100-2004-10686-72
001-100-2011-00103-77
001-100-2011-00193-23
001-100-2011-00201-25
001-100-2004-02404-19
001-100-2004-02967-37
001-100-2004-07245-31
001-100-2004-07993-31
001-100-2005-00326-33
001-100-2005-00472-64
001-100-2007-00162-08
001-100-2004-04389-35
001-100-2004-04525-28
001-100-2004-10034-71
001-100-2011-00423-49
001-100-2012-00211-41
001-100-2012-00354-81
001-100-2012-00670-00
001-100-2013-00379-29
001-100-2004-00074-16
001-100-2004-00097-97
001-100-2004-00163-35
001-100-2004-00175-65
001-100-2004-00464-51
001-100-2004-00784-50
001-100-2004-01045-15

พล.ช.
พล.ร.4
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41

จํานวนเงิน
1,176.10
125,482.49
15,106.59
4,038.51
6,316.98
3,615.61
5,520.77
11,090.96
3,287.71
1,693.66
1,933.18
7,379.97
3,308.97
9,711.06
6,778.13
1,248.36
594.57
2,053.85
9,113.34
12,670.33
10,245.26
1,536.59
2,189.27
3,757.81
1,873.49
406.30
4,746.82
2,875.06
4,167.52
1,104.99
7,926.05
1,243.36
3,453.43

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุริยนั ทองรอด
จ.ส.อ. ภัทรพล ทองคัณฑา
จ.ส.อ. พิศิษฐ์ บุญปถัมภ์
จ.ส.อ. อาคม เหมภูมิ
จ.ส.อ. สมยศ พุทธรักษ์
จ.ส.อ. วิทยา กะนะวงศ์
จ.ส.อ. สัตตบุษย์ หารบุรุษ
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร สุนทโร
จ.ส.อ.สิ ทธิศกั ดิB สอนเถื#อน
จ.ส.อ.เปี ยว ด้อยกระโทก
จ.ส.อ. ชูสง่า พิมพ์มะดี
จ.ส.อ. ทองแดง มีมงคล
จ.ส.อ.สุภาพ เกียนประโคน
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ชูช่วย
จ.ส.อ. สมชัย นนทมาตร
จ.ส.อ. สุทธิพนั ธ์ โคตรนาแพง
จ.ส.อ. กิตธรัศ พูลเพิ#ม
จ.ส.อ. พลพิพฒั น์ ศรี ชยั อดิภา
จ.ส.อ. อดุลย์ ปลีกลํ#า
จ.ส.อ.ราชภัฏ พุทธเสน
จ.ส.อ. ธนเดช เหรี ยญชัยชาญ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิB นารักษ์
จ.ส.อ.ถาวร ขาวจุย้
จ.ส.อ. ไพลิน ชุ่มจิตร
จ.ส.อ. แดนชัย ร่ าเริ ง
จ.ส.อ. พชรรัตน์ รัตนพฤกษ์
จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ วรางกูร
จ.ส.อ. วัชรพล ช้างป่ าต้น
จ.ส.อ. รักศักดิB อัมภรัตน์
จ.ส.อ. ศรณรงค์ ศิริศกั ดิBกาํ พล
จ.ส.อ. ศักดิBชยั ธีระมูล
จ.ส.อ. พีระพล พูลสวัสดิB
จ.ส.อ. นรบดี เท้งนาวี

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01825-95
001-100-2004-02082-19
001-100-2004-02167-95
001-100-2004-02169-26
001-100-2004-02415-42
001-100-2004-02449-47
001-100-2004-02531-03
001-100-2004-02565-53
001-100-2004-02654-81
001-100-2004-02689-83
001-100-2004-02920-05
001-100-2004-03112-12
001-100-2004-03348-24
001-100-2004-03736-74
001-100-2004-03881-53
001-100-2004-04013-66
001-100-2004-04383-79
001-100-2004-04442-73
001-100-2004-04526-52
001-100-2004-04583-91
001-100-2004-04606-60
001-100-2004-04647-18
001-100-2004-05055-92
001-100-2004-05057-96
001-100-2004-05219-07
001-100-2004-05429-64
001-100-2004-05631-43
001-100-2004-05919-60
001-100-2004-06004-26
001-100-2004-06301-99
001-100-2004-06349-91
001-100-2004-06350-24
001-100-2004-06488-24

พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41

จํานวนเงิน
9,542.58
2,288.58
4,035.85
4,876.32
1,666.41
1,715.11
7,026.40
3,315.86
4,360.91
1,843.95
2,605.84
1,612.21
4,116.97
799.69
5,633.97
2,905.70
17,596.56
2,534.47
2,879.88
5,389.93
3,624.87
2,151.99
7,634.36
2,659.57
17,272.72
3,191.51
3,255.40
1,685.99
8,501.00
2,305.62
14,510.57
2,883.37
1,164.45

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. ภรัณยู อุทรักษ์
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ สังเกตุ
จ.ส.อ. บัลลังก์ เกษสม
จ.ส.อ. สุรัตน์ คุม้ นิล
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั สวนอนันต์
จ.ส.อ. เดช โสดา
จ.ส.อ. วีรวัฒน์ มะไหชนะ
จ.ส.อ. ศิลป์ ชัย เติมลาภ
จ.ส.อ. ชูเกียรติ กุลไทย
จ.ส.อ. สุทธิชยั แทบมาลัย
จ.ส.อ. มาโนด ยินดีรูป
จ.ส.อ. มะนัจ มากบุญดี
จ.ส.อ. เอกปวินท์ บัวล้อมใบ
จ.ส.อ. อภิรักษ์ ตุย้ พรม
จ.ส.อ.เสริ มพงษ์ จงภักดี
จ.ส.อ. สุทศั น์ ขัตติยวงศ์
จ.ส.อ. กังวาลไพร สุดประสงค์
จ.ส.อ. สมชาย ปาลวัฒน์(อ.)
จ.ส.อ. จิระศักดิB พูลแก้ว
จ.ส.อ. ทนุ ไชโย
จ.ส.อ. ยุทธนา ม่วงงาม
จ.ส.อ. โรเบิรติB มาฉาย
จ.ส.อ. อภิชาติ พยัคปาน
จ.ส.อ. สุภชั หิ รัญเกิด
จ.ส.อ. วชิรวิชญ์ วัฒนพุทธิกลุ
จ.ส.อ. อัมพร แปลนนาค
จ.ส.อ. ไพศล ทองละมูล
จ.ส.อ. โกวิทย์ หาญเวช
จ.ส.อ. กันณพงษ์ วงศ์สุรัตต์กลุ
จ.ส.อ. กิตติBขจร กิ#งโคกกรวด
จ.ส.อ. มานิตย์ คณฑา
จ.ส.อ. ธานี นิลสนธิ
จ.ส.อ. สันติธรรม สังข์ศรี

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06489-21
001-100-2004-07053-69
001-100-2004-07083-84
001-100-2004-07195-84
001-100-2004-07298-82
001-100-2004-07343-34
001-100-2004-07400-52
001-100-2004-07725-74
001-100-2004-08089-85
001-100-2004-08245-67
001-100-2004-08668-37
001-100-2004-08698-34
001-100-2004-08764-63
001-100-2004-09171-77
001-100-2004-09275-27
001-100-2004-09740-20
001-100-2004-10099-70
001-100-2004-10127-70
001-100-2004-10295-12
001-100-2004-10474-75
001-100-2004-10492-42
001-100-2004-10498-99
001-100-2004-11053-71
001-100-2004-11066-71
001-100-2004-11185-42
001-100-2004-11224-93
001-100-2004-11603-69
001-100-2004-11767-59
001-100-2004-11783-86
001-100-2004-12012-77
001-100-2004-12051-21
001-100-2004-12168-35
001-100-2004-12177-46

พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41

จํานวนเงิน
2,708.80
4,468.96
5,103.78
2,938.24
2,936.34
5,819.34
3,323.80
815.27
2,703.92
2,416.86
8,294.28
3,100.72
2,150.10
5,448.08
7,524.36
4,075.27
2,219.27
4,227.97
2,461.96
9,310.93
2,795.92
8,659.38
6,166.48
2,851.61
4,282.32
2,246.65
2,732.06
12,792.94
4,670.86
4,542.34
4,230.44
2,375.56
8,197.55

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. กิตติศกั ดิB เงางาม
จ.ส.อ. เจริ ญ ราชจันทร์
จ.ส.อ. ธีรพันธ์ วรสาร
จ.ส.อ. ผดุงเดช สุขปั ญญา
จ.ส.อ. ธวัชชัย มัน# เกษตรกิจ
จ.ส.อ. สันห์ติพร ทองชู
จ.ส.อ. นวมาตย์ กะเนรุ พนั ธ์
จ.ส.อ. ภัทรายุทธ ยังจรู ญ
จ.ส.อ. ชาตรี อยูเ่ กตุ
จ.ส.อ. อรรถพล แสงอิ#ม
จ.ส.อ.ประกาสิ ทธิB สุดใจ
จ.ส.อ. ภาสกร ทิพจันทร์
ร.ต. สราวุธ ด้วงพรหม
จ.ส.อ. สุริยา คําหล้า
จ.ส.ท. สมคิด สมศักดิBดี
จ.ส.ท.ภูมินนั ท์ สุขกวี
จ.ส.ท.โอภาส พูลศิลป์
จ.ส.ท. สมพงษ์ ดีศิริ
จ.ส.ท. ปริ ญญา ศรี เกษม
จ.ส.ท. นิติพนธ์ ศิริบุตร
จ.ส.ท. ศิริศกั ดิB เณรตาก้อง
จ.ส.ท.สิ งหา วงค์ชยั ยา
จ.ส.ท. ปฐมรัชต์ ทองคํา
จ.ส.ท.อนุรุจน์ ทาระเวท
จ.ส.ท. ปฏิภาณ ทองใบ
จ.ส.ท. บัญชา เนื#องศรี
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ ทิพย์ไสยาศน์
จ.ส.ท. รณรงค์ โปร่ งสูงเนิน
จ.ส.ท.ศักดิBสิทธิB นรารัมย์
จ.ส.ต.ศุภชัย สมบุตร
จ.ส.ต. สุพจน์ โสมใจบุญ
จ.ส.อ. ศรี รัตน์ หอมเกตุ
ส.อ. ชัชวาลย์ น้อยแสง

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12199-66
001-100-2004-12263-19
001-100-2004-12397-66
001-100-2004-12545-70
001-100-2004-12766-33
001-100-2004-12808-03
001-100-2004-13139-70
001-100-2004-13147-11
001-100-2006-00034-45
001-100-2007-00158-83
001-100-2007-00233-05
001-100-2007-00306-15
001-100-2009-00043-17
001-100-2009-00194-34
001-100-2004-00527-99
001-100-2004-00561-93
001-100-2004-05199-93
001-100-2006-00290-18
001-100-2007-00163-23
001-100-2007-00364-06
001-100-2008-00193-38
001-100-2009-00070-31
001-100-2009-00311-80
001-100-2010-00027-04
001-100-2010-00048-72
001-100-2010-00357-20
001-100-2004-10284-89
001-100-2004-10437-16
001-100-2005-00837-61
001-100-2006-00280-37
001-100-2010-00163-45
001-100-2005-00806-30
001-100-2010-00392-03

พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41

จํานวนเงิน
1,753.30
3,765.15
1,183.52
4,878.03
1,870.12
3,924.56
2,700.77
1,390.22
2,298.20
1,254.73
1,823.29
2,432.50
2,692.47
2,905.21
3,457.51
5,869.31
2,537.48
4,071.97
3,003.84
2,546.84
2,701.39
1,007.30
1,924.18
2,114.20
2,022.78
2,239.90
1,699.17
1,713.89
2,132.83
7,464.79
3,494.19
3,424.65
2,882.50

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
ส.อ. เอนก สี เถื#อน
ส.อ. เตชสิ ทธิB มังกรทอง
ส.อ. กิตชนะ จันทร
ส.อ. ไกรสร แก้วตระกูล
ส.อ.วรรณชัย นาคแย้ม
ส.อ.อรรถกานต์ ธรรมสา
พ.อ. เดชพร บุณยรัตพันธุ์
พ.ต. ฐานพัฒน์ แสงนาค
พ.ต. บรรเจิด เดชศักดา
พ.ต. ภูวดล พลเสน
ร.ท. อุดมศักดิB สุยะนา
ร.ท. สิ ทธิศกั ดิB กล้าหาญ
ร.ท. ถนอม ฟักป้ อม
ร.อ. ทัศน์พล หมายมัน#
ร.ต. ชัยรัตน์ เบ้ามี
ร.ท. อานนท์ เมธิรานันท์
ร.ท. เกริ กเกียรติ วงษ์อยั รา
ร.ต. ศักดา ปาปะเก
ร.ต. เผด็จ อินไข่
ร.ต. ประวิตย์ ยลไชย
ร.ต.มนตรี ประสานพันธ์
จ.ส.อ. เสถียร เจิมไธสง
จ.ส.อ. ชัยโรจน์ แสนทวีสุข
จ.ส.อ. สรรเสริ ญ วงษ์อินทร์
จ.ส.อ. ประจบ วงษ์สีดา
จ.ส.อ. เสฎฐวุฒิ กุฎเพชร
จ.ส.อ. .เชี#ยวชาญ เทียบฤทธิB
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เอกอ่อน
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ชูชิต
จ.ส.อ. มารุ ต พิณตะคุ
จ.ส.อ. วิรัตน์ สายบัวเขียว
จ.ส.อ. พุทธภิเษก พวงใบดี
จ.ส.อ. เสถียร บุษภาค

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00525-77
001-100-2012-00396-81
001-100-2013-00301-48
001-100-2013-00325-80
001-100-2013-00531-94
001-100-2014-00385-10
001-100-2004-10474-11
001-100-2005-00277-38
001-100-2004-06352-00
001-100-2007-00032-86
001-100-2004-00515-14
001-100-2004-09237-89
001-100-2004-11595-49
001-100-2011-00046-59
001-100-2004-04333-01
001-100-2004-05121-30
001-100-2004-05925-34
001-100-2004-07988-82
001-100-2004-10107-81
001-100-2004-12427-24
001-100-2004-12733-80
001-100-2004-00015-91
001-100-2004-00156-73
001-100-2004-00280-93
001-100-2004-00716-88
001-100-2004-00797-41
001-100-2004-01139-11
001-100-2004-01296-20
001-100-2004-01725-98
001-100-2004-02430-63
001-100-2004-02510-53
001-100-2004-02596-93
001-100-2004-02813-19

พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.41
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.

จํานวนเงิน
1,489.06
1,287.56
705.46
175.27
1,906.52
1,031.32
10,725.91
4,366.84
15,924.02
2,731.11
10,752.93
4,759.67
5,018.07
1,616.58
5,181.86
2,945.05
8,556.13
5,839.05
5,883.15
1,882.87
3,602.86
10,488.79
4,386.18
1,440.25
6,195.18
6,542.35
1,241.56
8,402.87
9,991.42
2,672.05
9,992.38
3,778.92
7,703.88

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สิ ทธิเดช ท้วมพุดซา
จ.ส.อ. สายชล สังข์ติยานนท์
จ.ส.อ. รังสรรค์ แม่นปื น
จ.ส.อ. เฉลียว บุญสิ ทธิB
จ.ส.อ. ประทิว เถื#อนหมื#นไวย์
จ.ส.อ. สุชาติ ราชสี ห์
จ.ส.อ. มนตรี ศรี สาร
จ.ส.อ. พิชิต พุม่ ไพบูลย์
จ.ส.อ. ชูชีพ เนาวบุตร
จ.ส.อ. นฤพล บูรณะสมบัติ
จ.ส.อ. บุญศิริ อําผ่อง
จ.ส.อ. สม ยาวุธ
จ.ส.อ. นพพล ศรี คาํ แดง
จ.ส.อ. สําราญ จันทร์ทิพย์
จ.ส.อ. ปรี ชา ศรี ดาว
จ.ส.อ. ลิขิต สิ ทธิBนอ้ ย
จ.ส.อ. ชัชชัย คงจีน
จ.ส.อ. ไพโรจน์ พานสุวรรณ์
จ.ส.อ.สุรศักดิB น้อยวงษ์
จ.ส.อ. ศิริชยั จันทร์เรื อง
จ.ส.อ. ศุภชัย ศรี ชมภู
จ.ส.อ. ไพศาล คงหลํ#า
จ.ส.อ. จําปา พงหันษา
จ.ส.อ.อนุวฒั น์ กันยา
จ.ส.อ. อานนต์ กลิ#นหอม
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิB ชมสวนสวรรค์
จ.ส.อ. สุชาติ ดวงผุยทอง
จ.ส.อ. คําปาน ทองย้อย
จ.ส.อ. วิษณุ ภาคกล้า
จ.ส.อ. นิรันดร์ ประไพพงษ์
จ.ส.อ. ศักดิBชยั นพพลกรัง
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ ทุมแก้ว
จ.ส.อ. วรวุฒ พิมพ์โคตร

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02839-37
001-100-2004-04252-78
001-100-2004-04694-12
001-100-2004-05056-35
001-100-2004-05098-35
001-100-2004-05342-84
001-100-2004-05453-96
001-100-2004-05625-33
001-100-2004-05804-87
001-100-2004-05865-97
001-100-2004-05899-01
001-100-2004-07118-65
001-100-2004-07408-76
001-100-2004-07409-28
001-100-2004-07409-46
001-100-2004-07482-76
001-100-2004-07655-29
001-100-2004-07681-46
001-100-2004-08221-89
001-100-2004-09443-02
001-100-2004-09463-37
001-100-2004-10070-60
001-100-2004-10159-35
001-100-2004-11574-80
001-100-2004-12072-71
001-100-2004-12111-59
001-100-2004-12361-49
001-100-2004-12656-00
001-100-2004-12862-23
001-100-2004-12864-18
001-100-2005-00260-30
001-100-2005-00263-40
001-100-2007-00241-73

ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.

จํานวนเงิน
2,819.03
2,999.86
5,378.87
5,198.78
5,994.74
9,710.78
3,878.80
5,797.19
13,929.49
7,089.44
6,569.89
3,276.61
2,759.05
12,366.94
2,179.41
4,159.26
2,574.35
3,919.20
7,523.39
1,406.52
11,550.74
2,069.91
7,456.89
3,155.95
5,182.45
3,821.27
3,070.41
8,729.05
2,806.30
3,695.89
2,425.55
1,223.38
2,982.54

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. เฉลิมเกียรติ สวนแก้ว
จ.ส.อ. เอก ทิพชัย
จ.ส.อ. สุนทร อิทธิ
จ.ส.อ.เฉลิมพล พิมพา
จ.ส.อ. อาทิตย์ แก้วนารี
จ.ส.อ. ศักดิBชยั พินไธสง
จ.ส.ต. ภัทราวุธ ผาทอง
จ.ส.ท. ยุทธนา ยอดทอง
จ.ส.ท. จีระศักดิB อําผ่อง
จ.ส.ต. ทรงยศ เผ่ากัณหา
จ.ส.ต. ภมรเทพ ศรี เจริ ญ
ส.อ. อมร มลโมลี
จ.ส.ต. ดลพัฒน์ น้อยสี มา
จ.ส.ต. ชวลิต ยอดสุวรรณ
ส.อ. สถิตย์ คงเจริ ญ
ส.อ. ณรงค์ชยั ทองเล็ก
ส.ต. ธงชัย เลิศพรม
ส.อ. พิพฒั นา มาตาเดิม
ส.ท. จักรพันธ์ แก้วคูนอก
ส.ท. พิษณุ ยันทุย
ส.ท. อธิศกั ดิB สี ดว้ ง
ส.ท. ธีรภัทร์ พูเ่ จริ ญ
ส.ต. ณัฐอนันต์ เดชฉิ มพลี
ส.ท. วัฒนโชติ โชติชนา
ส.ท. กรวิทย์ พลอาจทัน
ส.ท. หยกเพชร สุภาพรม
ส.ต. ภูดิศ สายโน
ส.ต. รัฐศาสตร์ สระทองหลาง
ร.ท. วิหาร ทะวาปี
ร.ท. แก้ว งามเลิศ
ร.ท. จักรภัทร ตระการไทย
ร.ท. ทองดี คําไทย
ร.ท. สาคร แก้วนาคูณ

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00243-13
001-100-2007-00249-42
001-100-2007-00254-55
001-100-2006-00275-97
001-100-2008-00230-12
001-100-2009-00391-28
001-100-2004-09916-10
001-100-2006-00336-68
001-100-2008-00343-73
001-100-2009-00391-37
001-100-2010-00093-63
001-100-2010-00392-67
001-100-2011-00069-85
001-100-2011-00422-06
001-100-2012-00095-74
001-100-2014-00000-58
001-100-2014-00000-85
001-100-2014-00255-61
001-100-2015-00231-28
001-100-2011-00506-58
001-100-2012-00631-38
001-100-2013-00075-02
001-100-2014-00548-28
001-100-2015-00231-37
001-100-2015-00445-92
001-100-2015-00446-08
001-100-2014-00480-76
001-100-2015-00246-40
001-100-2004-01802-50
001-100-2004-03852-80
001-100-2004-04388-29
001-100-2004-08644-13
001-100-2004-08810-67

ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14

จํานวนเงิน
1,956.67
3,925.83
6,442.18
2,985.41
3,204.24
825.72
3,449.01
4,767.97
1,948.50
1,308.56
1,812.47
1,691.32
933.49
1,283.46
2,945.84
2,111.35
776.32
1,015.40
2,143.13
1,015.64
930.19
1,074.14
545.48
2,001.18
1,550.39
1,550.39
1,640.46
737.61
7,225.45
5,929.11
7,759.30
8,217.90
9,472.52

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
ร.ท. ชุมพล เจริ ญผล
ร.ต. วุฒิพงษ์ บัวภารังษี
ร.ท. นเรศ โยธายุทธ
ร.ท. เดชา ประสมศรี
ร.ท. รุ่ งอาทิตย์ กุดสารี
ร.ต. นิกร แสนโคตร
ร.ต. ชัยณรงค์ เข็มโคกกรวด
ร.ต. เสมอ โสมมูล
ร.ต. ธงศักดิB วรพจน์
ร.ต. คมสันต์ สื บสําราญ
ร.ต. แหวน ทิธรรมมา
ร.ต. พระเนตร์ สี หาราช
ร.ต. สมชาญ บุญสละ
ร.ต. สุนทร อินทร์พิลา
ร.ต. วัฒนา ปั ญญามี
ร.ต. นิวฒั น์ แก้วสุข
ร.ต. ยุทธนา มูลมณี
จ.ส.อ. สมร พระวงษ์
จ.ส.อ. นิคม ยะเคหัง
จ.ส.อ. เชี#ยวชาญ ศรี บวั ลา
จ.ส.อ. ไชยา มะธิโตปะนํา
จ.ส.อ. วิษณุพงศ์ พลพิมพ์
จ.ส.อ. อาคม ศรี จนั ทร์โคตร
จ.ส.อ. นิกร เกณทวี
จ.ส.อ. ประไพ คําธะนี
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิB สกุลไทย
จ.ส.อ. ประสงค์ สี พลไกร
จ.ส.อ. อาก้า นรบุตร
จ.ส.อ. สุภณ ฤาชัยราม
จ.ส.อ. สุทสั น์ ยางสวาสดิB
จ.ส.อ. วสันต์ ชารี โคตร
จ.ส.อ. ยุทธ แย้มกลิ#น
จ.ส.อ. เชิดศักดิB ผจญกล้า

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10210-06
001-100-2004-11060-79
001-100-2004-11869-32
001-100-2004-12898-77
001-100-2008-00249-96
001-100-2004-02245-09
001-100-2004-02473-88
001-100-2004-03027-64
001-100-2004-03858-73
001-100-2004-04341-42
001-100-2004-06068-91
001-100-2004-08279-53
001-100-2004-08378-17
001-100-2004-08605-87
001-100-2004-10486-14
001-100-2004-12456-33
001-100-2004-12973-80
001-100-2004-00007-32
001-100-2004-00201-89
001-100-2004-00509-77
001-100-2004-00559-09
001-100-2004-00642-08
001-100-2004-00668-17
001-100-2004-00713-50
001-100-2004-00746-21
001-100-2004-00953-78
001-100-2004-01703-23
001-100-2004-01720-11
001-100-2004-01722-06
001-100-2004-02143-44
001-100-2004-02279-77
001-100-2004-02356-11
001-100-2004-02519-29

ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14

จํานวนเงิน
2,923.41
4,908.97
3,052.64
2,889.26
2,157.68
2,443.70
16,787.79
9,360.02
4,673.88
5,149.04
7,463.99
3,007.96
8,861.82
21,183.87
9,269.21
18,494.48
3,491.80
3,323.56
2,868.74
2,718.53
1,694.18
3,108.33
1,371.96
2,998.50
8,971.92
3,630.25
8,794.13
2,499.07
7,613.67
1,700.01
3,467.75
12,867.25
18,721.74

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. วิสุทธิB สุทธิกลุ
จ.ส.อ. วิทยา คําสิ งห์หา
จ.ส.อ. เติMง ไชยสัจ
จ.ส.อ. สุนทร โลสูงเนิน
จ.ส.อ.จักรี อินทร์พิลา
จ.ส.อ. วุฒิชยั ทองแท่ง
จ.ส.อ. ถาวร ทองป้ อง
จ.ส.อ. ยอดชาย ขามเฒ่านอก
จ.ส.อ. เสน่ห์ วิเศษพงษ์
จ.ส.อ. ยุทธศักดิB นิคหิ ต
จ.ส.อ. ศุภชัย แดนเสนา
จ.ส.อ. ทรงเดช วงษ์ชาลี
จ.ส.อ. สมควร สังฆะสร
จ.ส.อ. สุริยา ไกรวาปี
จ.ส.อ.จิรพงษ์ ปาวะรี ย ์
จ.ส.อ. จิตติไกร วงศาสนธิB
จ.ส.อ. วิเชียร ธรรมโส
จ.ส.อ. อลงกรณ์ คนลํMา
จ.ส.อ. ศิลาพรต ภูสิงหา
จ.ส.อ. ตรี ภพ ก้อนหิ น
จ.ส.อ. ศักดิBสิทธิB แย้มกลิ#น
จ.ส.อ. ศราวุธ พลวรรณ
จ.ส.อ. วีรชัย ใจธรรม
จ.ส.อ. อิทธิพล เพ็งคําปัM ง
จ.ส.อ. ปิ ยะพงษ์ เหล่าจูม
จ.ส.อ. สมัย ดอนสุวอ
จ.ส.อ. วิทยา ทุ่งจันทร์
จ.ส.อ. ธีระพล ศรี ตุ่น
จ.ส.อ. ทรงศักดิB คงหา
จ.ส.อ. ทศพร จันทรา
จ.ส.อ. คมสันต์ จํานงค์นอก
จ.ส.อ. พงศากรณ์ คลังกลาง
จ.ส.อ. นพรุ จ ยิง# แสวงดี

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02643-76
001-100-2004-03100-37
001-100-2004-03121-23
001-100-2004-03447-79
001-100-2004-03452-37
001-100-2004-03659-67
001-100-2004-03710-74
001-100-2004-03719-40
001-100-2004-03928-46
001-100-2004-04483-85
001-100-2004-04698-74
001-100-2004-04916-51
001-100-2004-05059-72
001-100-2004-05341-69
001-100-2004-05341-96
001-100-2004-05342-20
001-100-2004-05715-68
001-100-2004-05739-19
001-100-2004-05847-75
001-100-2004-05904-93
001-100-2004-06049-45
001-100-2004-06608-35
001-100-2004-06632-49
001-100-2004-06754-48
001-100-2004-07202-61
001-100-2004-07228-89
001-100-2004-07487-53
001-100-2004-07489-66
001-100-2004-07840-74
001-100-2004-08044-48
001-100-2004-08085-14
001-100-2004-08376-95
001-100-2004-08423-78

ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14

จํานวนเงิน
9,925.60
4,467.10
4,175.57
1,430.19
2,641.42
7,716.94
2,601.92
2,477.24
7,423.27
2,620.67
5,306.25
3,228.48
7,311.00
1,143.09
4,010.80
5,050.08
7,193.09
3,478.08
2,839.24
3,018.05
4,873.69
1,918.07
2,645.54
2,118.48
3,276.37
4,375.01
8,984.69
2,322.12
10,150.75
10,752.49
6,054.07
1,291.79
3,505.18

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. ปารุ จ แวะศรี ภา
จ.ส.อ. บุญโฮม จันทร์ดี
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ สมสนุก
จ.ส.อ. คมกฤช แก่นสําโรง
จ.ส.อ. สมชาย ดาทุมมา
จ.ส.อ. เทิดศักดิB สมภาร
จ.ส.อ. ไพรัตน์ เจนสันเทียะ
จ.ส.อ. อดิศร แสนบุญ
จ.ส.อ. สุริยา เมอมะนา
จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่มใส
จ.ส.อ. อดิศกั ดิB พิมพากุล
จ.ส.อ. ภูมิศกั ดิB สังยศ
จ.ส.อ.ฐานพัฒน์ แก้วเวียงคุณ
จ.ส.อ. ปิ ยนัฐ มีผล
จ.ส.อ. ดํารงค์ สุทธิพิทกั ษ์
จ.ส.อ. ประพนธ์ ภิญโญ
จ.ส.อ. ทนงศึก สี ทอนสุด
จ.ส.อ. ทิวากร ปรัชญา
จ.ส.อ. วีระพล ภาษาฐิติ
จ.ส.อ. สําเนียง แสนเมือง
จ.ส.อ. ไกรภพ ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. วินตั น์ ไชยสงค์
จ.ส.อ. พรหมพิพฒั น์ พรมบาง
จ.ส.อ. อาทิตย์ โพธิBตาทอง
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ วงษาหาราช
จ.ส.อ. เดชทพล วิมลภักดิB
จ.ส.อ. เรื องเดช อนุมา
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เอมโอฐ
จ.ส.อ. นัฐวุฒิ กุศลวงษ์
จ.ส.อ. ศุภสิ ฐ ผิวงาม
จ.ส.อ. ศิวกร ริ นฤทธิB
จ.ส.อ. อนุวตั ต้นกันยา
จ.ส.อ. วีระพงษ์ เศษรักษา

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09451-07
001-100-2004-09484-05
001-100-2004-09689-59
001-100-2004-09926-55
001-100-2004-10055-03
001-100-2004-10309-70
001-100-2004-10322-51
001-100-2004-10372-74
001-100-2004-10557-11
001-100-2004-11057-88
001-100-2004-11887-54
001-100-2004-11933-58
001-100-2004-11988-12
001-100-2004-12044-69
001-100-2004-12145-54
001-100-2004-12160-57
001-100-2004-12343-54
001-100-2004-12411-78
001-100-2004-12564-44
001-100-2004-12681-75
001-100-2004-12734-41
001-100-2004-12744-59
001-100-2004-12814-95
001-100-2004-13140-94
001-100-2005-00259-16
001-100-2006-00278-52
001-100-2006-00283-56
001-100-2007-00241-82
001-100-2007-00243-77
001-100-2007-00244-47
001-100-2007-00249-60
001-100-2009-00131-93
001-100-2009-00197-26

ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14

จํานวนเงิน
1,690.49
7,445.15
4,179.00
4,734.14
2,379.67
2,236.21
3,006.63
4,772.38
4,155.18
4,003.01
6,450.59
15,876.48
10,125.36
2,796.03
2,866.66
6,812.80
2,090.72
1,740.30
4,119.73
3,960.09
3,017.47
6,453.10
1,594.10
7,587.85
2,633.77
3,023.70
3,062.45
4,799.09
1,837.46
3,508.17
2,015.45
1,363.72
1,837.24

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศรัญ\ู น้อมหนู
จ.ส.อ. กฤษฎา ตัMงสุวรรณ์
จ.ส.อ. โกศล มุ่งแฝงกลาง
จ.ส.ท. ศิริศพั ท์ แสนระลึก
จ.ส.ท. เทวฤทธิB อุทรส
จ.ส.ท. พีระศักดิB แก้วแสนไชย
จ.ส.ท. วัชรพงษ์ พลลํา
จ.ส.ท. คณาวุฒิ แพงมา
จ.ส.ท. อํานวย สิ มมา
จ.ส.ท. เสกสรร เล็งดี
จ.ส.ท. วันเฉลิม นุวงศรี
จ.ส.ท. นฤดล ชื#นใจ
จ.ส.ท. เสกสิ ทธิB แสงคํา
จ.ส.ท. วีระยุทธ ชาภักดี
จ.ส.ท. ณัฐพล พรหมธิราช
จ.ส.ท. วิเชษฐ จันทุมา
จ.ส.ต. ณัฐกร แสงสวรรค์
ส.อ. สุภชัย เทียมวงศ์
จ.ส.ต. เอกชัย หล้าคํา
จ.ส.ต. อรรถพล คาระวะ
จ.ส.ต. อรรคพงษ์ บุญสอน
จ.ส.ต. เอกภพ จิKวโคราช
ส.อ. สมร แถวนาชุม
ส.อ. บุญเที#ยง บุญศรี เลิศ
ส.อ. สิ ทธิกร มณี สุข
ส.อ. ธนวัฒน์ ขจรพงศ์
ส.อ. คําแก้ว หนูทอง
ส.อ. วิทยา แตกโพธิB
ส.อ. คมสัน แสนโพน
ส.อ. นพพร นามวิเศษ
ส.อ. ยุรนันท์ ศิริพนั ธะ
ส.อ. ยุรนันท์ ศรี ชมชื#น
ส.อ. เศรษฐพล พิมพ์บุตร

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00395-17
001-100-2009-00395-71
001-100-2010-00410-04
001-100-2009-00395-35
001-100-2010-00409-71
001-100-2010-00410-13
001-100-2011-00088-04
001-100-2011-00088-31
001-100-2011-00088-40
001-100-2011-00189-80
001-100-2011-00350-75
001-100-2011-00351-63
001-100-2011-00435-33
001-100-2011-00435-60
001-100-2012-00216-73
001-100-2013-00032-05
001-100-2009-00061-84
001-100-2011-00271-19
001-100-2011-00435-51
001-100-2013-00032-87
001-100-2014-00013-94
001-100-2014-00014-28
001-100-2011-00265-36
001-100-2012-00093-70
001-100-2012-00348-44
001-100-2012-00353-11
001-100-2012-00354-09
001-100-2013-00034-09
001-100-2013-00568-36
001-100-2013-00568-90
001-100-2013-00569-60
001-100-2013-00676-38
001-100-2013-00676-65

ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14

จํานวนเงิน
1,123.22
1,039.90
2,366.35
1,152.98
1,387.27
1,380.03
1,421.11
2,321.76
1,385.10
1,092.89
1,352.14
1,581.54
882.91
1,287.96
3,290.42
1,401.49
1,943.64
768.45
1,114.26
837.49
1,023.35
832.27
936.73
1,821.09
986.56
1,090.89
1,166.54
1,347.07
1,045.92
1,145.52
1,047.75
627.22
1,040.72

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
ส.อ. นิกร เสนาเสถียร
ส.อ. อนุรักษ์ ชัยธงรัตน์
ส.อ. ธนายุทธ สายคํา
ส.อ. ศึกษา เที#ยงภักดิB
ส.อ. ธนาวุฒิ สุภานิชย์
ส.อ. ธนวัต บุญมา
ส.อ. เจตนิพิฐ ธนบูลย์สิริพงศ์
ส.อ. สุบรรณ ทิพย์รักษ์
ส.อ. ธีระภัทร หาญธงชัย
ส.อ. ธีรศักดิB วัชระพงษ์ปรี ชา
ส.อ. ทวีศกั ดิB วิชาสวัสดิB
ส.อ. อัษฎาพงษ์ ปะวะทัง
ส.อ. ศราวุฒิ เถาบุญ
ส.อ. วิธวัตร หงษ์สาหาร
ส.อ. กฤษณุพงศ์ คงมี
ส.ต. มงคล ไปแดน
ส.ท. ณัฐวุฒิ เค็งชัยภูมิ
ส.ท. อนุพงศ์ ศรี จนั ทร์
ร.ท. วิโรจน์ อองกุลนะ
พล.ต. ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริ ญ
พ.อ.(พิเศษ) วีรวัฒน ทองมัน# คง
พ.อ. อภิกฤช ใจน้อม
พ.อ. รามินทร์ รุ ณจักร
พ.อ. ประวิทย์ แก่นจันทร์
พ.ท. พนม วรเกตุ
พ.ท. นิทธันต์ สุดสวัสดิB
พ.ท. ยุทธนา อยูส่ ุนทร
พ.ท. ปกิจ ผลฟัก
พ.ท. วีระศักดิB อินทร์จนั ดา
พ.ต.บุญยืน สายเทียน
พ.ต. สมัชชา เวชชบุษกร
พ.ต. นิติกานต์ เทพศักดิBดา
พ.ต. วิมล อาทร

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00676-83
001-100-2014-00091-29
001-100-2014-00091-56
001-100-2014-00095-72
001-100-2014-00531-02
001-100-2014-00533-15
001-100-2014-00535-19
001-100-2014-00535-82
001-100-2015-00022-40
001-100-2015-00558-08
001-100-2015-00558-53
001-100-2015-00559-14
001-100-2015-00559-23
001-100-2015-00559-32
001-100-2015-00559-41
001-100-2014-00602-27
001-100-2015-00558-71
001-100-2016-00455-54
001-100-2004-07931-51
001-100-2004-05783-58
001-100-2004-03480-30
001-100-2004-04609-61
001-100-2004-07692-88
001-100-2004-08631-31
001-100-2004-03486-41
001-100-2004-07054-93
001-100-2004-07842-87
001-100-2004-09209-95
001-100-2004-12480-38
001-100-2004-02547-13
001-100-2004-08027-23
001-100-2004-08967-59
001-100-2004-10711-99

ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.14
ม.พัน.16 พล.ร.5
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12

จํานวนเงิน
1,145.47
1,221.51
974.44
795.20
669.46
743.07
779.97
757.87
1,084.20
1,331.54
708.70
832.91
722.38
620.30
1,077.33
1,084.20
700.27
425.93
231,328.29
41,561.07
29,889.14
6,057.16
26,379.27
7,969.97
15,931.51
16,720.39
12,116.54
22,957.51
3,705.16
21,593.18
2,213.94
3,560.62
11,159.27

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
พ.ต. วิพงษ์ คะเรรัมย์
พ.ต. วรนาฏ แดงสระน้อย
ร.อ. ทวิช นวลโสภา
ร.ท. ชาลี เจิมถาวร
ร.ท. อธิธชั นกน้อย
ร.ท.นาวิก จินดาวงษ์
ร.ท. วรวัฒน์ คําเผือก
ร.ท. มานพ ยศศิริ
ร.ท. อํานาจ แววพิลา
ร.ท.หญิง เสาวลักษณ์ ขาวหมื#นไว
ร.ต. เชาวลิต ตะเภาพงษ์
ร.ต. สัมพันธ์ มูลเสถียร
ร.ต. ชาญยุทธ ทนันชัย
ร.ต. มนูญ จันทร์ดาํ รง
ร.ต. จีระ จันทรักษา
ร.ต. กิตติ เรื องแสง
ร.ต.ปราโมทย์ เนื#องกําเหนิด
ร.ต. ไพศาล ปิ# นน้อย
ร.ต. วัชริ นทร์ ใบพิมเสน
ร.ต. ชาติชาย ไทยพานิช
ร.ต. สมนึก สี เหล่า
ร.ต. วิชยั กมลอมรบุตร
ร.ต. วริ ทธ์พงศ์ ออมทรัพย์
ร.ต.หญิง กนกนุช วงศ์ทองมณี
จ.ส.อ. สําราญ รัตนวงษ์
จ.ส.อ. พรประเสริ ฐ เพราะดี
จ.ส.อ. ศิริชยั ชีวะเสรี
จ.ส.อ. จรุ ณ ยิง# ยงค์
จ.ส.อ. จํารู ญ อินทเศียร
จ.ส.อ. ดํารงค์ นรกิจ
จ.ส.อ. เชิญชัย ท่ากระเบา
จ.ส.อ. ธนิต แสงทอง
จ.ส.อ. มรุ ต สุดประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12518-01
001-100-2004-12740-79
001-100-2004-13012-12
001-100-2004-01063-73
001-100-2004-04096-32
001-100-2004-05553-93
001-100-2004-08040-86
001-100-2004-08372-15
001-100-2004-09385-96
001-100-2014-00697-23
001-100-2004-00040-84
001-100-2004-00206-57
001-100-2004-01488-38
001-100-2004-01838-95
001-100-2004-03445-11
001-100-2004-03580-91
001-100-2004-06983-79
001-100-2004-08170-71
001-100-2004-09004-87
001-100-2004-09338-65
001-100-2004-09390-81
001-100-2004-10866-87
001-100-2004-11919-25
001-100-2006-00333-67
001-100-2004-00028-00
001-100-2004-00389-48
001-100-2004-00396-82
001-100-2004-00530-35
001-100-2004-00568-47
001-100-2004-00658-09
001-100-2004-00902-85
001-100-2004-01042-05
001-100-2004-01101-72

มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12

จํานวนเงิน
1,667.14
8,154.48
7,491.18
7,003.26
4,691.42
7,746.08
9,857.04
11,976.46
5,861.81
1,137.03
6,280.44
5,094.05
4,378.39
6,597.19
7,474.86
9,843.52
4,577.51
7,400.76
2,224.36
9,680.59
3,842.95
15,357.04
27,444.09
5,411.69
6,354.40
6,989.69
2,799.61
11,928.26
4,080.08
7,590.64
26,653.27
24,355.33
9,345.32

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. ยืนยง จันพุฒ
จ.ส.อ. สมชัย สี พิมพ์
จ.ส.อ. ดํารงศักดิB กัตพงษ์
จ.ส.อ. จิตกร คงเขียน
จ.ส.อ. สุรศักดิB แย้มสุข
จ.ส.อ. ปริ ญญา เนื#องกําเหนิด
จ.ส.อ. ยุทธศักดิB ศรี สวัสดิB
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ วิจิตร
จ.ส.อ.วีรชัย จุลลาศรี
จ.ส.อ. สมคิด สมสกุล
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ ชําดํา
จ.ส.อ. รณสิ ทธิB ใจทับทิม
จ.ส.อ. อัมพร คายคม
จ.ส.อ. สถาพร มัน# คง
จ.ส.อ. รัตนศักดิB ศรี เกษม
จ.ส.อ. ไพบูลย์ พงษ์นกั บุญ
จ.ส.อ. เลงนอง มหาอํานาจ
จ.ส.อ. ดํารงค์ ศรี ผอ่ ง
จ.ส.อ. ขจรเดช ขจรจัด
จ.ส.อ. ปราณี พรมแดง
จ.ส.อ. สําเริ ง คงกะพันธ์
จ.ส.อ. จตุพล คําเผือก
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิB หนองแสง
จ.ส.อ. สวาย ระงับภัย
จ.ส.อ. ไตรรงค์ ทองพวง
จ.ส.อ. มนัส รอดประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สุรพล นุชนาง
จ.ส.อ. แหลมสิ งห์ ขันทอง
จ.ส.อ. สมชาย เชืMอสอน
จ.ส.อ. บุญเทียร สี โน(อ.)
จ.ส.อ. นพนันท์ หมอยาสิ ทธิB
จ.ส.อ. วรพล ตะเภาพงษ์
จ.ส.อ. นรเสฏฐ์ โสสื บ

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01539-82
001-100-2004-01731-26
001-100-2004-02260-02
001-100-2004-02270-74
001-100-2004-02395-38
001-100-2004-02479-53
001-100-2004-02481-74
001-100-2004-02694-32
001-100-2004-02713-94
001-100-2004-02795-54
001-100-2004-02878-45
001-100-2004-03542-71
001-100-2004-03891-16
001-100-2004-04045-67
001-100-2004-04383-97
001-100-2004-04531-56
001-100-2004-04534-39
001-100-2004-04780-21
001-100-2004-05379-71
001-100-2004-05763-69
001-100-2004-05867-19
001-100-2004-05915-99
001-100-2004-05940-82
001-100-2004-06126-43
001-100-2004-06529-42
001-100-2004-06623-83
001-100-2004-06849-41
001-100-2004-07206-50
001-100-2004-07628-41
001-100-2004-07705-58
001-100-2004-07790-27
001-100-2004-07804-85
001-100-2004-07840-83

มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12

จํานวนเงิน
14,527.39
13,787.48
3,252.18
2,323.25
11,020.97
3,805.41
2,640.64
3,072.61
9,086.22
2,821.31
8,020.35
3,724.30
7,185.34
15,089.77
6,097.85
9,090.72
14,291.78
3,063.28
10,723.18
2,559.14
18,877.17
2,594.16
6,300.73
7,810.92
15,207.68
9,223.10
9,185.89
2,351.89
2,476.07
3,241.94
10,228.86
5,420.25
6,264.33

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. แสวง รามสันเทียะ
จ.ส.อ.ธวัชชัย ทองจันทร์
จ.ส.อ. เจริ ญ แย้มภักดี
จ.ส.อ. สมรัก บางกุง้
จ.ส.อ. คํามาย พิมี
จ.ส.อ. สมควร อาภานันท์
จ.ส.อ.สมเกียรติ เชืMอไทย
จ.ส.อ. เฉลิมชัย จํานงค์รักษา
จ.ส.อ. ชุมสันติB ธวัชชัยเจริ ญยิง#
จ.ส.อ. วัฒวุฒิ วัฒนะ
จ.ส.อ. พงศกร ช่างเก็บ
จ.ส.อ. สุทธี ปะวะศรี
จ.ส.อ. ประยงค์ พรหมทา
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิB ขาวสอาด
จ.ส.อ. อนันต์ ปานแก้ว
จ.ส.อ. จิรเดช สุวรรณเลิศ
จ.ส.อ. เอม ระศรี
จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ สอนทรง
จ.ส.อ. ประภาส ศิริจนั ทร์
จ.ส.อ. สมโภช โภคประเสริ ฐ
จ.ส.อ. โภคทรัพย์ อรัญญะ
จ.ส.อ. พรเทพ นิลเทพี
จ.ส.อ. บัญชา เดชเหลา
จ.ส.อ. สุเทพ มากเจริ ญ
จ.ส.อ. ชยพัทธ์ จารุ ณ
จ.ส.อ. ธนกฤต หอมขจร
จ.ส.อ. อิศรานัฎ พลนอก
จ.ส.อ. วาทิศ พรมพุย้
จ.ส.อ. วิทยา คํ#าคูณ
จ.ส.อ. กิตติชยั ดุลยพันธ์
จ.ส.อ. จีรพันธ์ เคนโพธิB
จ.ส.อ. สัมฤทธิB แดงสา
จ.ส.อ. ภาณุวฒั น์ นิลกลํ#า

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07923-83
001-100-2004-08050-58
001-100-2004-08156-11
001-100-2004-08228-06
001-100-2004-08848-97
001-100-2004-08891-39
001-100-2004-08928-69
001-100-2004-08951-76
001-100-2004-09010-24
001-100-2004-09088-50
001-100-2004-09254-40
001-100-2004-09449-13
001-100-2004-09450-19
001-100-2004-09867-97
001-100-2004-09903-65
001-100-2004-10317-75
001-100-2004-10734-70
001-100-2004-10798-90
001-100-2004-10872-51
001-100-2004-10913-24
001-100-2004-11045-12
001-100-2004-11120-61
001-100-2004-11139-09
001-100-2004-11230-12
001-100-2004-11232-52
001-100-2004-11236-41
001-100-2004-11271-88
001-100-2004-11463-50
001-100-2004-11495-60
001-100-2004-11754-22
001-100-2004-11932-15
001-100-2004-12381-29
001-100-2004-12827-59

มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12

จํานวนเงิน
26,695.48
1,069.10
9,336.55
4,561.78
6,575.98
10,643.25
2,263.79
11,629.84
7,571.80
20,521.23
1,752.03
7,432.47
10,197.51
2,649.63
7,915.58
4,411.63
8,089.73
19,755.54
3,018.30
4,349.85
1,932.28
3,016.88
2,076.83
3,839.31
1,864.95
4,633.01
2,431.94
3,158.94
6,738.84
5,049.03
6,807.63
5,231.42
2,576.35

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. พงษ์พนั ธ์ ดุลยพันธ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิB บัวบาน
จ.ส.อ. ภูชิต พลเสนา
จ.ส.อ. สุรพงษ์ พืMนบน
จ.ส.อ. โชคชัย ช่างสี
จ.ส.อ. พรเจริ ญ ส่งเสริ ม
จ.ส.อ.หญิง พรทิพย์ ขันลิตร
จ.ส.อ.หญิง สุวรรณี ผิวขาว
จ.ส.ท. ชาญศักดิB รัศมี
จ.ส.ท. ศรี รัตน์ มีนาภา
จ.ส.ท. วิโรจน์ โรคาพ่าย
จ.ส.ท. สุรเชษฐ์ สัจวุฒิ
จ.ส.ท. สหรัช อันดารา
จ.ส.ท.ณัฐพล ทรงอุดมศักดิB
จ.ส.ท. ศตวรรษ พูลเจริ ญ
จ.ส.ท. ธวัชชัย โนรี ราช
จ.ส.ต. จําลอง มุง้ บัง
จ.ส.ต. วัชระ หริ# มสื บ
จ.ส.ต. สุกฤษฎิB ชาครจิรเกียรติ
จ.ส.ต. ภาสกร เวชกามา
จ.ส.ต. อภิชาติ ดวงมณี
จ.ส.ต. อัฐพล แสนยะมูล
จ.ส.ต. กิจจา ชัยศรี
จ.ส.ต.หญิง สุนทรี เมฆดํารงศรี
ส.อ. พิพิศ เพิ#มนํMาแก้ว
ส.อ. โกศล โพธิBวงษ์ศรี
ส.อ. คมสันต์ งามชนะ
ส.อ. ทวีชยั พริ กมาก
ส.อ. นพพล มีเภตรา
ส.อ. ฐิติพฒั น์ โพธิBไชยโย
ส.อ.หญิง พรพรรณ พัฒนะ
ส.อ.หญิง ยุวดี จารุ พงศ์
ส.อ.หญิง อุษณี ย ์ บุญถนอม

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12835-72
001-100-2005-00772-74
001-100-2007-00109-94
001-100-2007-00166-51
001-100-2007-00466-61
001-100-2008-00301-19
001-100-2004-05998-47
001-100-2008-00033-28
001-100-2004-01773-35
001-100-2004-07673-50
001-100-2004-11203-70
001-100-2004-11620-48
001-100-2004-12229-15
001-100-2005-00754-16
001-100-2010-00201-99
001-100-2012-00011-74
001-100-2004-11132-37
001-100-2004-12836-15
001-100-2007-00182-06
001-100-2008-00076-70
001-100-2012-00008-83
001-100-2012-00636-79
001-100-2013-00061-96
001-100-2004-12835-63
001-100-2004-03925-45
001-100-2008-00189-22
001-100-2010-00083-00
001-100-2012-00529-47
001-100-2013-00708-72
001-100-2014-00645-79
001-100-2007-00182-51
001-100-2008-00001-72
001-100-2011-00106-96

มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12

จํานวนเงิน
5,630.08
7,513.08
7,175.92
4,472.37
897.33
1,487.07
3,110.08
1,193.38
3,552.68
3,644.90
5,303.00
572.30
3,629.72
2,448.27
1,676.92
717.80
7,628.20
5,188.45
1,041.87
2,670.55
2,013.36
486.63
422.61
5,707.66
6,947.42
1,129.84
1,576.54
1,647.40
578.99
505.97
1,642.60
3,813.67
1,064.26

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ส.อ.หญิง ธารทิพย์ กระจ่างสุวรรณ
ส.ท. ทศพล ยุทธนไพบูลย์
ส.ท. ทศพร ยุทธนไพบูลย์
ส.อ. ปราริ ทรรศ ทาวิลาศ
ส.อ. อภิชยั ฤทธิBอ่อน
ส.อ.หญิง นิภาวรรณ ปิ ยไพร
ส.ท.หญิง ออนนพาวดี วงค์กลม
ส.ท.หญิง นริ นทร ทองมี
ส.ท.หญิง ณัฐกานต์ บัวรุ่ ง
ส.ต. สุขสันต์ พุทธสอน
ส.ต. กําพล ดีวาจา
พล.อส. อาจิณ โภคประเสริ ฐ
พล.อส. นพดล สุทธิพงศ์
พล.อส. สําเริ ง อิ#มปาด
พล.อส. กิตติศกั ดิB เปรมรา
พล.อส. พงษ์ทิวา ชูกลิ#น
ร.อ. สมใจ หลีประเสริ ฐ
ร.ต. เสถียร ทองศรี
ร.ต. อานนท์ ขันแก้ว
จ.ส.อ. สรยุทธ พลปั ถพี
ส.อ. ปิ ยวัฒน์ ใจซื#อ
พล.อส. สนธยา ศรี รักษา
พ.อ. คําผล ติวเฮือง
ร.อ. อานนท์ ทะนะเนตร์
ร.ท. สุทธิพงษ์ จํานงค์บุญ
ร.ท. เดชณรงค์ ปัM นทิม
ร.ท. ดุลพิชญ์ พันธ์งาม
ร.ท.สมเกียรติ จันทร์ลาด
ร.ท. สุวทิ ย์ โพธิBอาํ พล
ร.ท. พินิจ ประเสริ ฐสม
ร.ต.วิบูลรัฐ ตึกหิ น
ร.ต. จํานงค์ สายพรม
ร.ต. สถาพร ปุยะติ

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00478-93
001-100-2004-08602-95
001-100-2004-09524-44
001-100-2012-00528-04
001-100-2013-00650-74
001-100-2012-00478-66
001-100-2014-00695-29
001-100-2014-00695-56
001-100-2014-00697-41
001-100-2004-01252-62
001-100-2004-12835-36
001-100-2004-05647-44
001-100-2004-09808-63
001-100-2004-12835-27
001-100-2005-00653-49
001-100-2009-00088-81
001-100-2004-11524-21
001-100-2004-09825-24
001-100-2004-11480-48
001-100-2004-09748-80
001-100-2012-00196-78
001-100-2008-00387-22
001-100-2004-06191-23
001-100-2004-06584-14
001-100-2004-02336-95
001-100-2004-03706-22
001-100-2004-03781-56
001-100-2004-07904-46
001-100-2004-09628-58
001-100-2004-10920-59
001-100-2004-02513-36
001-100-2004-03460-87
001-100-2004-05415-21

มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.12
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.

จํานวนเงิน
1,726.97
1,741.83
2,281.81
810.07
854.03
2,700.48
2,098.90
1,926.70
998.01
5,614.30
6,778.34
2,104.97
2,092.36
1,444.22
4,307.32
3,166.27
46,733.84
478,831.98
375,167.53
78,880.97
75,133.34
82,766.19
390,875.80
5,342.38
3,668.76
8,779.10
12,764.58
5,966.03
5,611.34
4,571.57
9,959.80
1,686.50
8,291.56

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ร.ต. มนัส ไชยชนะโสภณ
ร.ต.บทรบ ประทุมจิตต์
ร.ต. ณรงค์ศกั ดิB ชัยบํารุ ง
ร.ต. วัชฎากรณ์ บุตรประเสริ ฐ
จ.ส.อ.(พิเศษ) เจษฎา บูชา
จ.ส.อ.(พิเศษ) สุริยา เพชรหงษ์
จ.ส.อ. เชลล์ ปงคําลือ
จ.ส.อ. จีระยุทธ จินดาพงษ์
จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ มีเสมา
จ.ส.อ. วีระชัย ประทีปะผลิน
จ.ส.อ. อมร ฉัตรทันต์
จ.ส.อ. บุญส่ง ตรี นิตย์
จ.ส.อ. สุจิน เจียมสกุล
จ.ส.อ. เอนก สุขเกษม
จ.ส.อ. ธีรศักดิB พุกสุข
จ.ส.อ. อนุชิต ดวงปั ดสี
จ.ส.อ. ปรี ดา ประเสริ ฐศิลป์
จ.ส.อ.รัฐพล ยอดปรี ดา
จ.ส.อ. นันศักดิB แต้สุข
จ.ส.อ. ทวีชยั เสนาจิต
จ.ส.อ. สุวชิ า อยูบ่ ุญ
จ.ส.อ. คุณากร เคลือบทอง
จ.ส.อ. สาทิตย์ หนูนอ้ ย
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิB นิ#มนวล
จ.ส.อ.ธรรมศักดิB เสาะด้น
จ.ส.อ. อํานาจ ประเสริ ฐศิลป์
จ.ส.อ. ปรัชญา กลัดศักดิBสิทธิB
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิB เชิดชู
จ.ส.อ. เอนก บุญพา
จ.ส.อ. ศิริวฒ
ุ ิ สุขเกษม
จ.ส.อ. ธีรวิทย์ สิ ทธิลกั ษณ์
จ.ส.อ. วินยั เล็กเขตร์
จ.ส.อ. ฐิติกร สํารวย

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10838-48
001-100-2004-12955-40
001-100-2008-00343-28
001-100-2009-00388-00
001-100-2004-00794-59
001-100-2009-00388-37
001-100-2004-00035-08
001-100-2004-01416-77
001-100-2004-01516-56
001-100-2004-02109-95
001-100-2004-02264-55
001-100-2004-03405-24
001-100-2004-03458-57
001-100-2004-03643-20
001-100-2004-04168-54
001-100-2004-04557-83
001-100-2004-04558-08
001-100-2004-04558-17
001-100-2004-04679-64
001-100-2004-05744-04
001-100-2004-06584-23
001-100-2004-07471-52
001-100-2004-07753-86
001-100-2004-08185-57
001-100-2004-08203-12
001-100-2004-09051-54
001-100-2004-09496-26
001-100-2004-10146-99
001-100-2004-10455-83
001-100-2004-13105-93
001-100-2004-13162-69
001-100-2004-13163-20
001-100-2004-13163-75

ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.

จํานวนเงิน
9,042.07
19,653.02
1,834.09
1,145.00
10,403.59
1,600.02
2,405.26
2,951.51
9,638.32
8,689.22
2,269.29
2,445.85
3,696.93
13,273.74
10,536.76
2,501.06
865.28
2,344.22
3,905.54
1,806.61
2,054.83
3,912.78
4,347.99
4,216.72
1,423.36
2,325.72
6,424.65
5,658.78
4,829.43
5,657.36
1,406.60
2,605.71
17,812.83

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.ณรงค์เดช มณี ม่วง
จ.ส.อ. ยุทธนา สุขโข
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ไผ่ตาแบ้
จ.ส.อ. สมชาย อัษดงษ์
จ.ส.อ. สมเดช แสนสุข
จ.ส.อ. ธนาคาร เงินทอง
จ.ส.อ. อานัฐ เบ้าทองหล่อ
จ.ส.อ. มนตรี รสจันทร์
จ.ส.ท. เอกลักษณ์ โชติมานิต
จ.ส.ต. วินิจ จันทร์คาํ
จ.ส.ต. ภัทร พ่อค้า
จ.ส.ต. อธิษฐ์ ศรี โชติ
จ.ส.ต. วิชญากร เชืMอจีน
จ.ส.ต ภาณุวฒั น์ สลีอ่อน
จ.ส.ต. สิ ทธิชยั แก้วแหวน
จ.ส.ต. พายุ รอบคอบ
จ.ส.ต. นัฐวุฒิ บุญคํMา
จ.ส.ต. ปณิ ธาน สุขวังไทร
ส.อ. เอกชัย แขมพรมราช
ส.อ. สันติ แซ่กวั
ส.อ. อํานาจ สิ ทธิศกั ดิB
ส.อ. ปราโมทย์ ประจันบาล
ส.อ. สาโรจน์ ขันทา
ส.อ. เอกชัย เลีMยงอํานวย
ส.อ. ชัยรัตน์ เฉยกลาง
ส.อ. กิตติศกั ดิB ยูงทอง
ส.อ. ศักดิBดา วรราช
ส.อ. เอกสิ ทธิB ปั ญโญ
ส.อ. กฤษฎา อ้วนผิว
ส.อ. กิติศกั ดิB ชัยประเสริ ฐ
ส.อ. ลิขิต ครองระวะ
ร.ต. จักรกฤษณ์ คําอ่าง
ร.อ. เกรี ยงไกร เกตุสวัสดิB

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00350-28
001-100-2007-00425-22
001-100-2009-00206-98
001-100-2009-00388-28
001-100-2009-00388-73
001-100-2010-00288-18
001-100-2011-00031-64
001-100-2012-00096-62
001-100-2009-00388-55
001-100-2006-00173-23
001-100-2010-00383-38
001-100-2012-00096-35
001-100-2012-00096-44
001-100-2012-00096-71
001-100-2012-00375-04
001-100-2012-00375-13
001-100-2012-00660-29
001-100-2012-00660-56
001-100-2010-00284-47
001-100-2011-00505-24
001-100-2013-00129-02
001-100-2013-00406-13
001-100-2013-00406-22
001-100-2013-00410-01
001-100-2013-00410-10
001-100-2013-00410-29
001-100-2015-00048-04
001-100-2015-00435-57
001-100-2015-00437-51
001-100-2015-00438-03
001-100-2013-00409-05
001-100-2004-07783-92
001-100-2004-10577-19

ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.11 รอ.
ร.15 พัน.1
ร.19 พัน.3

จํานวนเงิน
397.59
1,233.22
1,456.41
2,004.32
1,144.99
931.69
1,498.95
498.60
897.64
2,029.10
873.51
829.63
1,841.29
2,078.68
702.96
817.16
965.89
372.82
546.01
985.50
537.94
2,425.66
3,487.15
417.89
174.24
174.24
1,351.26
119.74
119.74
119.74
2,417.79
323,412.66
15,601.90

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ร.ท. วรวิทย์ น้อยสอน
ร.ท. วุฒิพร ทิพย์มี
ร.ท. พัชรพล ปานแก้ว
ร.ท.บุญมี วิรัตน์
ร.ท. โชคอนันต์ คชหาญ
ร.ท.วีระชน เอมทอง
ร.ท. มนัส ทองเงิน
ร.ต. สมนึก หมื#นสุนทร
ร.ต. เกียรติยศ พึ#งวร
ร.ต. ถวิล ขําแก้ว
ร.ต. สุชาติ คมกรด
ร.ต. พิชยั ช้อนทอง
ร.ต. ชูชาติ นุ่มดี
จ.ส.อ. อํานาจ แพลอย
จ.ส.อ.สมส่วน ชื#นนอก
จ.ส.อ. พันรบ ศิริรัตน์
จ.ส.อ. ณรงค์ จันทร์เพ็ง
จ.ส.อ. พิษณุชยั โพธิBศรี คุณ
จ.ส.อ. อาทิตย์ วังราช
จ.ส.อ. ฉัฐชม บุญเติมเต็ม
จ.ส.อ. สมพงษ์ เพ็ชรักษ์
จ.ส.อ.มานะ บัวงาม
จ.ส.อ. อนุชา โสรักนิษฐ์
จ.ส.อ. บัญเจิด กันตา
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ นาเอก
จ.ส.อ.ไพรัช วงษ์ใจดี
จ.ส.อ. สุรศักดิB แสนสุข
จ.ส.อ. ภูวนาถ แสงงาม
จ.ส.อ. ชัยธัช บัวเจก
จ.ส.อ.นิตย์ ล้อมวงษ์
จ.ส.อ. วิโรจน์ คําบุรี
จ.ส.อ. สาธิต อินวงศ์วรรณ
จ.ส.อ. สุกฤต แย้มสิ นธ์

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00041-36
001-100-2004-00539-74
001-100-2004-03096-42
001-100-2004-03249-97
001-100-2004-03626-78
001-100-2004-08472-94
001-100-2004-11452-45
001-100-2004-00563-15
001-100-2004-01497-85
001-100-2004-05562-86
001-100-2004-06023-54
001-100-2004-10542-44
001-100-2004-11360-70
001-100-2004-00092-65
001-100-2004-00222-75
001-100-2004-00626-35
001-100-2004-00767-99
001-100-2004-01028-27
001-100-2004-01394-50
001-100-2004-02052-85
001-100-2004-02301-02
001-100-2004-02355-14
001-100-2004-02933-14
001-100-2004-03728-88
001-100-2004-03870-93
001-100-2004-04090-03
001-100-2004-04243-85
001-100-2004-04629-96
001-100-2004-05857-74
001-100-2004-05880-63
001-100-2004-05975-11
001-100-2004-05983-61
001-100-2004-06214-29

ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3

จํานวนเงิน
19,583.77
25,170.53
6,366.44
2,014.09
15,763.84
9,131.56
7,584.99
2,552.51
3,183.07
9,298.35
9,679.75
18,377.05
3,294.58
10,062.73
6,430.66
928.60
7,883.87
10,715.56
6,864.96
3,975.56
11,236.64
4,636.21
2,482.81
5,584.80
5,618.48
7,208.44
2,864.68
5,478.48
1,917.64
5,435.62
3,251.15
5,258.33
6,820.00

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สมเกียรติ พรมวงษ์ป้อ
จ.ส.อ. ธีระพล ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ.วีระยุทธ นาคสุด
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ เมืองมา
จ.ส.อ.สกล กล้าหาญ
จ.ส.อ. สมภพ ขจิตสุวรรณ
จ.ส.อ. เด่นชัย เจริ ญคูณ
จ.ส.อ. ฤทธิชยั โยธิเสน
จ.ส.อ. ราเมศ ปาลาศรี
จ.ส.อ. สราวุธ ทับถมยา
จ.ส.อ. นิกิตต์ พิชาดุลย์
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ใฝ่ ฝากทรัพย์
จ.ส.อ. อุทยั เทพริ นทร์
จ.ส.อ. จําเนียร อาจคําภา
จ.ส.อ.ทนงศักดิB จันจุย้
จ.ส.อ. เสถียร เฉลิมถาวรสุข
จ.ส.อ. เดชดนัย เจ๊ะชําและ
จ.ส.อ. อภิชาติ เหมือนคิด
จ.ส.อ.ริ นทอง รัตนวงศ์
จ.ส.อ. สุเมธ ศรี สงั ข์
จ.ส.อ. วีระศักดิB ประมาถา
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิB ชื#นตา
จ.ส.อ. อาคม พยัคฆา
จ.ส.อ. ไชยพัสตร์ มีบุศย์
จ.ส.อ. ติณณาชาติ บรรจง
จ.ส.อ. วรายุทธ งามจริ ง
จ.ส.ท. เสริ มพงศ์ ยิง# ถาวร
จ.ส.อ. ธนกร วิเวกวินย์
จ.ส.อ. ปั ญญา โพธิบลั ลังก์
จ.ส.อ. พิรุณ จันทาทุม
จ.ส.อ. สุบิน ผลาผล
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ โชติช่วง
จ.ส.อ. ประวิทย์ เดชรุ่ ง

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06782-23
001-100-2004-07280-78
001-100-2004-07953-62
001-100-2004-08303-19
001-100-2004-08438-81
001-100-2004-08837-19
001-100-2004-08953-61
001-100-2004-09185-47
001-100-2004-09643-60
001-100-2004-09920-62
001-100-2004-09997-00
001-100-2004-10076-99
001-100-2004-10317-48
001-100-2004-10883-66
001-100-2004-11110-08
001-100-2004-11634-54
001-100-2004-11809-83
001-100-2004-12456-88
001-100-2004-12761-65
001-100-2004-12761-83
001-100-2004-12762-62
001-100-2004-12763-05
001-100-2005-00761-14
001-100-2005-00761-23
001-100-2005-00761-69
001-100-2005-00805-33
001-100-2005-00805-51
001-100-2007-00100-82
001-100-2007-00103-83
001-100-2007-00107-63
001-100-2007-00344-35
001-100-2007-00344-62
001-100-2007-00345-23

ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3

จํานวนเงิน
5,385.02
4,166.95
4,387.21
1,551.60
5,644.78
3,877.87
3,775.79
2,883.62
3,643.08
1,645.51
2,629.98
4,238.56
6,325.87
2,125.93
6,018.78
8,033.44
4,417.89
7,430.83
3,756.83
6,195.12
6,303.72
5,261.45
5,318.97
1,415.95
1,156.46
6,274.65
1,115.94
2,101.74
2,021.39
2,544.11
3,470.06
3,295.99
5,316.17

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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. วัชระ กันจู
จ.ส.อ. สมคิด แก้วเกิน
จ.ส.อ. วรวุฒิ สังขกุล
จ.ส.อ. สมร อุทาวงศ์
จ.ส.ท. เสกศักดิB หนองศรี
จ.ส.อ. วัยวัฒน์ โชติววิ ฒั นทวีชยั
จ.ส.อ. สิ ริศกั ดิB ต่อแก้ว
จ.ส.อ. โชคเอืMอ กุลเทียนประดิษฐ์
จ.ส.ท. จรัญ นิยมทรัพย์
จ.ส.ท. สิ ทธิพงษ์ ทองสุข
จ.ส.ท. อโนทัย จันทร์ฉาย
จ.ส.ท.โอภาส สวาทสุข
จ.ส.ท. สุทธิพงษ์ ยิมM สิ น
จ.ส.ท. อาทิตย์ ปั ดทํา
ส.อ. สรายุธ บุญชู
ส.อ. พิษณุ มะม่วงชุม
ส.อ.สมบัติ สุขเอี#ยม
ส.อ. อุทยั เมตตามิตร
ส.อ. วรายุทธ ทองสุข
ส.ท. ยุทธดนัย สี คล้าย
ส.อ. วุฒิศกั ดิB เกษแก้ว
ส.อ. ปฏิบตั ิ โพธิBสุวรรณ
ส.อ. ยูนุสคาน มาคาน
ส.อ. ประภาศน อภิยสิ นทร
ส.อ. ชัยชาญ เกิดชุมแสง
ส.อ. สุรเดช เปรื# องเดช
ส.ท. ลิขิต ธาตุทาํ เล
ส.อ. นวพล นิ#มน้อย
ส.อ. ชัยพร เกิดศรี
ส.อ. สุธี ปูเงิน
ร.อ.ยุทธการ เดชะคําภู
ร.ท. ทองใบ รักษาภักดี
ร.ท. วิทวัส เสนน้อย

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00345-87
001-100-2008-00165-35
001-100-2008-00166-87
001-100-2008-00166-96
001-100-2008-00167-02
001-100-2008-00167-48
001-100-2008-00167-84
001-100-2008-00355-30
001-100-2004-05080-67
001-100-2005-00804-90
001-100-2007-00343-83
001-100-2009-00022-03
001-100-2004-03401-35
001-100-2009-00271-50
001-100-2010-00246-36
001-100-2004-07984-66
001-100-2004-12761-74
001-100-2005-00805-24
001-100-2010-00306-00
001-100-2011-00024-20
001-100-2011-00329-71
001-100-2011-00331-01
001-100-2011-00333-32
001-100-2012-00350-01
001-100-2012-00350-47
001-100-2012-00355-97
001-100-2013-00144-23
001-100-2013-00146-09
001-100-2013-00146-72
001-100-2015-00235-99
001-100-2010-00158-50
001-100-2004-04207-78
001-100-2004-10452-00

ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
3,068.54
2,681.45
2,432.01
1,375.30
1,606.91
773.48
2,226.76
1,153.03
1,394.88
2,229.64
2,889.70
1,684.98
2,318.08
1,282.98
1,007.68
3,072.07
4,195.02
1,082.66
1,714.72
1,170.45
2,412.71
1,359.58
2,234.05
2,438.62
653.33
2,064.29
1,133.32
1,282.61
795.62
606.75
4,099.31
4,614.28
2,616.81

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ร.ท. วิษณุ สอนทรง
ร.ต. กิจรัตน์ วรรณโคตร
ร.ต. ชัยยศ พานทอง
ร.ต. สายัน นามเขียว
ร.ต. นิพล ต่อคุม้
ร.ต. คมสัน ทองนุช
ร.ต. วิเชียร ดวงวรรณลี
ร.ต. บัณฑิต สมัครสมาน
ร.ต. ไพสันต์ สุรพัฒน์
ร.ต. ไพรทูรย์ มูลทาดี
จ.ส.อ. กัมพล ใจสงัด
จ.ส.อ. อชิพล สื บจากลา
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ธงชัย
จ.ส.อ. สุธน เทพเนาว์
จ.ส.อ. ประถม อนุกา
จ.ส.อ.สมนึก นิลใหญ่
จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ ปุ่ มแก้ว
จ.ส.อ. พีระพงษ์ พุกสุข
จ.ส.อ.ชนินทร์ศร โชติทอง
จ.ส.อ. ประภาส ศูนย์ดาํ
จ.ส.อ.นิคม แข็งขัน
จ.ส.อ. ธานินทร์ เดชดี
จ.ส.อ. ชัดชัย จันทสุรี
จ.ส.อ. สุวฒั น์ นุชมี
จ.ส.อ. บัญชา ไผจะโป๊ ะ
จ.ส.อ. อมรตชัย พลอะชม
จ.ส.อ.สุเมธ พัฒนากุล
จ.ส.อ.วิฑูรย์ ตระกูลป้ อง
จ.ส.อ. นิพล บัวแก้ว
จ.ส.อ. สมาน เจริ ญตาม
จ.ส.อ. ธัชกรกวินท์ ธีรัชธนนันท์
จ.ส.อ. แสงศักดิBสิทธิB ผิวทอง
จ.ส.อ. มิตร เจริ ญตาม

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12501-76
001-100-2004-00859-28
001-100-2004-01595-24
001-100-2004-03426-56
001-100-2004-06799-30
001-100-2004-07281-57
001-100-2004-07715-57
001-100-2004-11436-90
001-100-2004-11624-55
001-100-2004-12865-06
001-100-2004-00157-07
001-100-2004-00162-92
001-100-2004-00548-85
001-100-2004-00560-50
001-100-2004-01313-88
001-100-2004-01364-35
001-100-2004-01505-96
001-100-2004-03556-32
001-100-2004-03845-82
001-100-2004-05439-18
001-100-2004-06265-67
001-100-2004-06288-66
001-100-2004-07000-09
001-100-2004-07017-70
001-100-2004-08526-58
001-100-2004-08653-06
001-100-2004-09439-14
001-100-2004-09492-00
001-100-2004-09798-76
001-100-2004-09935-93
001-100-2004-10390-69
001-100-2004-11580-63
001-100-2004-12816-44

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

จํานวนเงิน
1,295.52
5,879.52
3,060.95
7,834.18
12,668.37
1,517.82
9,814.41
3,840.39
8,551.23
1,583.01
5,517.62
2,316.13
8,732.86
2,428.86
1,472.27
6,157.54
5,064.88
6,330.21
2,955.89
1,649.18
11,872.95
1,663.51
5,214.29
8,688.95
4,385.40
2,002.12
2,552.34
3,143.31
9,007.29
6,408.82
8,885.66
2,567.15
4,155.68

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
จ.ส.อ. ปรี ชา เกิดศิริ
จ.ส.อ. อาคม พลภูเมือง
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร เกษกุล
จ.ส.อ. อัคเดช อภัยวงษ์
จ.ส.อ. สกล มนขุนทด
จ.ส.อ. สมคิด จันทร์แดง
จ.ส.อ. สมศักดิB สรสิ ทธิB
จ.ส.อ. อนิวฒั น์ เดชทรัพย์
จ.ส.อ.วิมล ด้วงวงศ์
จ.ส.อ. วีระยุทธ ชุ่มมา
จ.ส.อ. อาคม ร่ วมสุข
จ.ส.อ. ประจักษ์ วิเศษรัตน์
จ.ส.อ. จีรศักดิB โต๊ะงาม
จ.ส.อ. พิษณุ ประเทพา
จ.ส.อ. อิสรพงษ์ ธรรมประโชติ
จ.ส.อ. จักรพันธ์ เฉลิมจาน
จ.ส.อ. มนัสพงษ์ เดชขุนทด
จ.ส.อ. เอกพล ศักดิBแสง
จ.ส.อ. สนธยา คงสวัสดิB
จ.ส.อ. ปกาสิ ทธิB กรทองคํา
จ.ส.อ. ผดุงศิลป์ เพ็ชรแสน
จ.ส.ต. ยุทธพล ธัญญาวาล
จ.ส.ต. ไชยเชษฐ ดวนพล
จ.ส.ต. กิติศกั ดิB หัตถกิจกุล
จ.ส.ต. เดชาธร ยันตบุตร
จ.ส.ต.วิศิษฐ์ เศษศรี
จ.ส.ต.ศิวะ เอี#ยมประพันธ์
จ.ส.ต. วีรพันธ์ บัวราด
จ.ส.ต. นพกร มูลถิน
ส.อ.ศุภชัย ปั กษิน
ส.อ.อโนชา ทุมมี
ส.อ. นพพล เปลี#ยนศรี
ส.อ. ชาญชัย ตันประสาท

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13122-09
001-100-2005-00333-68
001-100-2006-00095-46
001-100-2006-00109-13
001-100-2007-00093-69
001-100-2007-00093-96
001-100-2007-00095-09
001-100-2007-00096-42
001-100-2007-00394-03
001-100-2007-00395-64
001-100-2007-00395-73
001-100-2008-00181-44
001-100-2008-00214-03
001-100-2008-00215-28
001-100-2009-00029-66
001-100-2009-00029-93
001-100-2009-00030-53
001-100-2009-00341-41
001-100-2009-00341-69
001-100-2009-00342-20
001-100-2010-00209-22
001-100-2010-00208-34
001-100-2010-00208-43
001-100-2010-00209-40
001-100-2011-00177-78
001-100-2011-00177-87
001-100-2011-00178-39
001-100-2012-00376-56
001-100-2013-00014-01
001-100-2009-00342-02
001-100-2011-00177-50
001-100-2012-00058-79
001-100-2012-00059-03

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

จํานวนเงิน
2,106.94
880.74
5,042.22
2,809.39
3,327.16
3,305.42
2,210.02
1,396.44
1,563.78
2,272.99
2,308.47
4,420.59
1,647.15
5,148.47
2,377.67
3,035.82
2,821.56
4,133.22
1,067.14
6,238.23
564.58
1,151.22
643.17
1,488.16
732.36
1,308.61
1,225.25
2,457.84
774.89
1,923.48
1,076.89
447.66
1,074.18

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ส.ท. เทพพิทกั ษ์ ศรี ษา
ส.อ.พรศุกร์เปี# ยม ผลัดครบุรี
ส.ท. ศักดา จันทะบัณฑิตย์
ส.อ. สุริยนั ต์ พลศรี
ส.อ. วีรพงษ์ ไทยภักดี
ส.อ. อิทธิศกั ดิB เหลาคํา
ส.อ. ประครอง กิติธรรม
ส.อ. นพดล พูลแช่ม
ส.อ. วีระพงษ์ พรมปัK น
ส.อ. เศรษฐ์ สุภโกศล
ส.ต. พงศ์สรร ผิวอินทร์
ส.อ. อนุวฒั น์ ศิริขวา
ส.อ. พัฒน์พงษ์ สารธิมา
ส.อ. คฑาวุฒิ เมืองมูล
ส.อ. วิทยา โสภา
ส.อ. สิ รวิชญ์ โสภา
ส.ต. พลวัฒน์ แย้มผกา
ส.ท. ธีระ ไชยวงค์
ส.ท. เสกสรรณ ข่าขันมาลี
ส.ท. กิตติธชั สุขยิง# เจริ ญ
ส.ต. กฤษณะ สวนสระน้อย
พ.ต.หญิง ศิริมาศ ปริ ญญา
พ.ต.หญิง จินตนา การดี
พ.ต.หญิง หงส์หยก โพธิอภิญาณวิสุทธิB
พ.ต.หญิง นัยน์ มะส่าห์
พ.ต.หญิง กมลวรรณ เบญจกรณ์
พ.ต.หญิง จารุ วรรณ ชมภูเขา
ร.อ. ณัฐชนนท์ ปงกันคํา
ร.อ.หญิง ฐาปณี เงินฝรั#ง
ร.ท.วิเชียร พรรณมาตย์
ร.ต. อาทิตย์ ทองบุญ
ร.ท.สมทรง ชุมภูศรี
จ.ส.อ. วิเชียร กรุ งแสนเมือง

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00375-40
001-100-2012-00376-01
001-100-2013-00014-10
001-100-2013-00014-47
001-100-2013-00408-08
001-100-2013-00408-35
001-100-2013-00408-53
001-100-2014-00122-02
001-100-2014-00229-71
001-100-2014-00229-99
001-100-2014-00230-13
001-100-2014-00230-22
001-100-2014-00230-40
001-100-2015-00146-61
001-100-2015-00658-32
001-100-2015-00658-41
001-100-2015-00146-43
001-100-2016-00192-58
001-100-2016-00493-38
001-100-2017-00159-78
001-100-2017-00159-32
001-100-2004-00811-08
001-100-2004-01233-07
001-100-2004-04444-40
001-100-2004-09341-74
001-100-2005-00336-23
001-100-2007-00188-80
001-100-2004-07863-82
001-100-2010-00320-51
001-100-2004-13068-00
001-100-2004-00936-62
001-100-2004-08813-40
001-100-2004-00353-58

ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย

จํานวนเงิน
1,007.80
286.41
945.20
479.74
1,438.74
247.47
372.22
254.71
513.15
370.78
949.24
934.84
370.78
440.17
319.33
1,022.08
485.59
812.88
792.88
259.20
259.20
5,423.87
5,073.75
5,124.26
6,973.26
2,920.91
2,618.26
4,521.31
4,218.19
6,815.03
9,812.37
3,837.61
8,489.41

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ส่งเสริ ม อิ#นคํา
จ.ส.อ. สุวนิ พรหมมะ
จ.ส.อ.ธนวัชร์ กองใจ
จ.ส.อ. สิ ทธา เครื อวงค์
จ.ส.อ. ประมุข พันธมุย
จ.ส.อ. มาโนช ปั นเครื อ
จ.ส.อ. นคร มีรส
จ.ส.อ. เปรมศักดิB อินทร์พรม
จ.ส.อ. อุดม สัญใจ
จ.ส.อ. สุทศั น์ ทิพย์สิริสกุล
จ.ส.อ. มนตรี อินต๊ะแก้ว
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิB ใจจู
จ.ส.อ.หญิง อภิญญา เชืMอสุวรรณ
จ.ส.อ.หญิง จงดี กรุ งแสนเมือง
จ.ส.อ.หญิง สิ ริพร พวงจันทร์แดง
จ.ส.อ.หญิง รัตนา เนตรสุวรรณ
จ.ส.อ.หญิง นราวรรณ แสงไทย
จ.ส.อ.หญิง จิราภรณ์ ธงภักดิB
จ.ส.อ.หญิง มัลลิกา อิ#นคํา
จ.ส.อ.หญิง เดือน ขวัญข้าว
จ.ส.อ.หญิง ไอยเรศ เกิดทับทิม
จ.ส.อ.หญิง เนตรนภา หวลโคกสูง
จ.ส.ต. เดชา ศรี แสงโชติ
จ.ส.ต.เชาวลิต วรรณชัย
จ.ส.ต. วิสิฏฐ์ วิริยะ
ส.อ. ณัฐพล แสงไทย
ส.อ. เทวิน จันต๊ะขัติ
ส.อ. ภาณุวฒั น์ ศรี วชิ ยั
ส.อ. อุทยั ใจโลกา
ส.อ. ณัฐสิ ทธิB ดอนลาว
ส.อ. กมลศักดิB ไชยะ
ส.อ.หญิง เทวิกา สมราช
ส.อ.หญิง ประภาพิศ คําตา

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00724-65
001-100-2004-00809-41
001-100-2004-01319-99
001-100-2004-02523-99
001-100-2004-04428-59
001-100-2004-04962-58
001-100-2004-08461-52
001-100-2004-08490-52
001-100-2004-10741-05
001-100-2004-11221-29
001-100-2004-11247-10
001-100-2005-00165-56
001-100-2004-03342-04
001-100-2004-04443-89
001-100-2004-05528-91
001-100-2004-05654-24
001-100-2004-06893-62
001-100-2004-08600-00
001-100-2004-09470-53
001-100-2004-11106-10
001-100-2004-12377-68
001-100-2004-12881-33
001-100-2004-00677-73
001-100-2006-00173-69
001-100-2009-00386-51
001-100-2006-00026-77
001-100-2007-00401-62
001-100-2009-00189-12
001-100-2010-00152-94
001-100-2012-00228-85
001-100-2012-00393-80
001-100-2004-05544-19
001-100-2004-12061-11

รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย

จํานวนเงิน
3,838.06
8,049.54
1,463.52
12,839.89
18,117.21
2,698.37
10,484.65
6,345.80
3,042.17
8,178.72
11,916.11
1,319.46
8,099.29
5,544.24
4,505.05
4,253.87
2,628.05
9,498.89
7,310.19
6,095.06
1,883.61
5,527.26
4,515.35
3,306.01
1,008.92
994.69
1,667.31
2,240.26
1,606.74
1,282.93
1,979.95
4,092.07
3,525.78

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ส.อ.หญิง จิรารัตน์ ภูพลผัน
ส.อ.หญิง อรณิ ภา ธรรมสุโข
พ.ต.หญิง ทิพาพร สุดาจันทร์
ร.อ. พินิจศักดิB อุกาวงศ์(อ.)
พ.ต. จันทรักษ์ ชาติชาํ นิ
พ.ต.เลิศฤทธิB ศรชัย
พ.ต.หญิง กัณนิกา ศิริรักษ์
พ.ต.หญิง รําไพ ธนาพร
พ.ต.หญิง เกศแก้ว ภัทรอรรจน์
พ.ต.หญิง ทานตะวัน คําราช
พ.ต.หญิง วสุรัตน์ สุขเกษม
พ.ต.หญิง วนิดา รักษาเคน
พ.ต.หญิง สิ รินาถ ขอสุข
พ.ต.หญิง ลิตา โพธิBแก้ว
พ.ต.หญิง เพียงฤทัย ศรี โรจน์
พ.ต.หญิง พีระนุช แก้วกัญญา
ร.อ.หญิง อัจฉราภรณ์ เสริ มศรี
พ.ต.หญิง กฤตติกา จารุ วตั ร
ร.อ. มนต์ศกั ดิB ศักดิBศรี
ร.อ. ทศ ตัMงอยูด่ ี
ร.อ.หญิง คณัสมน โพธิBทิพย์
ร.อ.หญิง ธนินา สมคะเณย์
ร.อ.หญิง ยุพาพรรณ ชนะพา
ร.อ.หญิง ศรัญญา ยัง# ยืน
ร.อ.หญิง วัชรี ประคองพันธ์
ร.ต. แสงจันทร์ บุญเจริ ญ
ร.ต.หญิง เสาวลักษณ์ หะยาจันทา
ร.ต. กิตติชยั ปริ ปุรณะ
ร.ต. จรู ญ มูลจัด(อ.)
จ.ส.อ. สรายุทธ ประมุขกุล
จ.ส.อ. สถาพร อนันต์เรื อง
จ.ส.อ.ธเนศ จํารู ญพงษ์
จ.ส.อ. วิชยั พิมพ์ชยั

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12551-26
001-100-2014-00482-98
001-100-2004-00481-85
001-100-2004-01972-41
001-100-2004-09246-27
001-100-2004-10987-34
001-100-2004-00483-70
001-100-2004-03463-06
001-100-2004-04026-75
001-100-2004-04773-87
001-100-2004-06190-99
001-100-2004-07456-59
001-100-2004-08328-12
001-100-2004-11765-64
001-100-2004-12210-04
001-100-2005-00280-01
001-100-2005-00793-88
001-100-2006-00524-14
001-100-2004-00483-34
001-100-2004-10423-82
001-100-2005-00748-15
001-100-2007-00175-08
001-100-2008-00278-50
001-100-2010-00180-88
001-100-2011-00448-33
001-100-2004-09540-26
001-100-2014-00457-50
001-100-2004-01850-42
001-100-2004-11429-56
001-100-2004-00103-31
001-100-2004-00480-79
001-100-2004-00481-21
001-100-2004-00481-30

รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายเม็งราย
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์

จํานวนเงิน
4,490.71
2,320.44
3,703.99
10,921.82
29,321.65
6,988.99
1,645.33
3,411.04
3,270.77
5,527.35
5,076.43
5,108.54
3,823.97
7,897.28
3,182.73
6,235.41
8,137.84
2,791.70
4,481.46
15,372.98
1,480.97
3,357.04
5,257.11
2,144.51
1,397.19
4,482.87
1,007.35
20,554.73
2,940.35
5,243.65
2,058.04
2,872.67
2,219.37

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไสว หมุนแพง
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ หวังดี
จ.ส.อ.ทองม้วน ทองนุ่ม
จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ สุขโท
จ.ส.อ.สมัย กิ#งแสง
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. สุรชัย หรุ่ นนุพนั ธ์
จ.ส.อ. นพพล บุญมี
จ.ส.ท.พิทกั ษ์ บุญฉลวย
จ.ส.อ.ธราธร กุลราช
จ.ส.อ.ชัชพล เครื# องพาที
จ.ส.อ. ศักดา ประสาร
จ.ส.อ. ศิริราช สาขา
จ.ส.อ.หญิง พรสวรรค์ พิจารณ์
จ.ส.อ.หญิง ธันยพัฒน์ เจริ ญลอย
จ.ส.อ.หญิง สุดารัตน์ นําภา
จ.ส.อ.หญิง สายฝน ไชยมัน#
จ.ส.อ.หญิง นุชพรรณ โสภา
จ.ส.อ.หญิง มณี รัตน์ ใจกรุ ณา
จ.ส.อ.หญิง นภัสทราภรณ์ จันทร์เนตร
จ.ส.อ.หญิง จิราพันธุ์ จํารู ญพงษ์
จ.ส.อ.หญิง สังวาลย์ เกษเจริ ญคุณ
จ.ส.อ.หญิง ศศิธร ศรี สุข
จ.ส.อ.หญิง สมบัติ อ่อนผา
จ.ส.อ.หญิง โสภา มะลิวลั ย์
จ.ส.อ.หญิง ไพรลีรัตน์ พักตรใส
จ.ส.อ.หญิง จงรักษ์ พาผล
จ.ส.อ.หญิง มาลัย แสนทวีสุข
จ.ส.อ. หญิง นุชนาถ สุขงั
จ.ส.ท.ธัญชนน หนูหงษ์
จ.ส.ท.หญิง พิมพ์ชญานันท์ พิมพ์สุทธิB
จ.ส.ต.หญิง หทัยชนก สุริยะรังษี
จ.ส.ท.หญิง ศริ นยา ยืนสุข

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01445-68
001-100-2004-01466-36
001-100-2004-02186-87
001-100-2004-05282-38
001-100-2004-06025-30
001-100-2004-06948-14
001-100-2004-07508-19
001-100-2004-08955-10
001-100-2004-09738-54
001-100-2004-09998-25
001-100-2004-10904-95
001-100-2004-11428-22
001-100-2006-00263-30
001-100-2004-00481-03
001-100-2004-00483-52
001-100-2004-00484-22
001-100-2004-00484-59
001-100-2004-01119-95
001-100-2004-02035-60
001-100-2004-02076-72
001-100-2004-03889-95
001-100-2004-06508-56
001-100-2004-07326-82
001-100-2004-09493-16
001-100-2004-09913-19
001-100-2004-10953-20
001-100-2004-11120-25
001-100-2004-11428-95
001-100-2005-00159-73
001-100-2006-00503-28
001-100-2004-00484-40
001-100-2004-02800-82
001-100-2004-06419-91

รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์

จํานวนเงิน
5,110.54
1,727.81
7,646.45
2,262.40
2,662.97
6,419.17
10,186.58
4,979.98
2,179.04
1,858.22
5,316.45
1,219.83
1,348.13
2,755.75
770.84
4,141.73
820.54
3,647.65
1,130.23
2,078.31
3,059.57
3,780.32
5,995.22
4,618.41
4,334.80
1,117.96
3,275.15
3,012.53
3,439.01
3,306.26
2,623.23
1,327.11
4,686.88

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
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.ท.หญิง นิตยา โพธิพิธี
ส.อ.หญิง พีรยา แจ่มประโคม
ส.อ. สุนทร โพธิBศิริ
ส.อ. สุขสันต์ สุทธิรังสรรค์
ส.อ. ตรี ภพ โพธิBไชยแสน
ส.อ. ธนศักดิB มีเพียร
ส.อ. อติชาติ กุลพันธ์
ส.อ.สมุทรสาคร ก้อนคํา
ส.อ.หญิง ธัญญาสิ ริ ดอกบัว
ส.อ.หญิง สุภาณี กองคํา
ส.อ.หญิง พัชรสุดา นัยรัตน์
ส.อ.หญิง ทิวาภรณ์ ด้วงคํา
ส.อ.หญิง มณี รัตน์ ทัดเทียม
ส.ท.หญิง ปิ ยนุช กาญจนกูล
ส.ท.ญ.พิชชากร แก้วแสงอ่อน
พ.ท.หญิง นิรวรรณ แสงศศิธร
พ.ท.หญิง อุทยั วรรณ จีนานุรักษ์
พ.ท.หญิง จิตรมาศ ช่วยหนู
พ.ท.หญิง วนิดา โล่ห์สุวรรณ
พ.ต. สมเพชร แสงศรี จนั ทร์
พ.ต.หญิง ปรี ชาวรรณ อินอ่อน
พ.ต.หญิง นันท์นภัส ปวงคํา
พ.ต.หญิง บุญทิวา เนียมทอง
พ.ต.หญิง พัชริ นทร์ เชืMอขาวพิมพ์
พ.ต.หญิง กิ#งกาญจน์ เตโช
พ.ต.หญิง วราภรณ์ ศรี รัตนา
ร.อ.หญิง นฤมล ใบยา
ร.อ.หญิง วราภรณ์ ชัยวณิ ชยา
ร.อ.หญิง ธนพรรณ ลังกาแก้ว
ร.อ.หญิง ชนานันท์ ทารัตน์
ร.ท. เด่นชัย ชวนมา
ร.ต.สมบัติ จันทรานิมิตร
ร.ต.วีระ นาคเอี#ยม

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08588-01
001-100-2004-09722-62
001-100-2004-01460-89
001-100-2004-02001-65
001-100-2006-00264-28
001-100-2009-00143-41
001-100-2011-00190-68
001-100-2012-00160-06
001-100-2004-00480-97
001-100-2004-01598-07
001-100-2004-01938-65
001-100-2004-03158-65
001-100-2004-04673-08
001-100-2014-00700-39
001-100-2016-00229-06
001-100-2004-00145-95
001-100-2004-08121-73
001-100-2004-09896-06
001-100-2004-12061-39
001-100-2004-08817-75
001-100-2004-02268-26
001-100-2004-03587-18
001-100-2004-04547-93
001-100-2004-04719-12
001-100-2004-06052-81
001-100-2006-00472-18
001-100-2010-00182-28
001-100-2011-00390-17
001-100-2012-00490-77
001-100-2013-00240-40
001-100-2004-08756-59
001-100-2004-03816-46
001-100-2004-11873-02

รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี

จํานวนเงิน
2,491.47
3,966.54
2,457.55
1,548.60
2,406.04
1,791.77
1,854.49
1,823.43
2,796.09
2,039.83
3,601.47
1,939.69
4,080.44
1,334.19
752.12
10,898.16
9,568.69
5,952.18
3,799.87
20,512.33
14,753.70
3,638.69
6,161.83
4,893.29
5,779.33
3,649.10
2,195.06
2,223.81
2,332.55
1,090.08
5,224.26
9,133.96
4,095.21

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มงคล เหมืองจา
จ.ส.อ. วิสุทธิB เปีM ยเหมย
จ.ส.อ. ยรรยง มะลิ
จ.ส.อ. ผดุงศักดิB จันทร์สว่าง
จ.ส.อ. สุรศักดิB เล็กจุฬา
จ.ส.อ. ชาตรี แสงประสาร(อ.)
จ.ส.อ. จักรพรรณ์ ทิพย์เลิศ
จ.ส.อ. นิคม สายอุปราช
จ.ส.อ. พิพฒั น์ วงศ์มูล
จ.ส.อ.นคร ติใหม่
จ.ส.อ.หญิง กัลยรัตน์ ตาคํา
จ.ส.อ.หญิง อาภัศสร วังนัยกูล
จ.ส.อ.หญิง ทิพย์วรรณ จันทราช
จ.ส.อ.หญิง เบญจมาภรณ์ กัลย์จาฤก
จ.ส.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ ยศแก้วอุด
จ.ส.อ.หญิง พรพันธ์ ศิริพนั ธุ์
จ.ส.อ.หญิง สุรีรัตน์ คําปาเชืMอ
จ.ส.อ.หญิง พยอม สมศิริ
จ.ส.อ.หญิง วิรัชรา เชืMอผาเต่า
จ.ส.อ.หญิง ศริ นทร รัตนชมภู
จ.ส.อ.หญิง ศิริวรรณ ปั นทะรส
จ.ส.ต. สมบูรณ์ นันตาวงค์
จ.ส.ต.วสันต์ หอวิมาลย์
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิB สงวนศรี
ส.อ. อภิรักษ์ อุดมธนานันท์
ส.อ. วิศรุ ต ราชเนตร
ส.อ.หญิง รจนา ดอนทอง
ส.อ.หญิง ปทุมพร รตนโพธิชยั
ส.อ.หญิง พิไลพร โพธิBนาแค
พ.อ. ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์
พ.อ. โสรัฐ พลชัย
พ.ท.หญิง จิราพร กฤตยโสภณ
พ.ท.หญิง มยุรี กิจฉลอง

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01432-13
001-100-2004-03819-47
001-100-2004-05136-43
001-100-2004-06764-65
001-100-2004-06861-70
001-100-2004-06936-20
001-100-2004-08179-56
001-100-2004-10892-04
001-100-2004-12906-51
001-100-2008-00068-11
001-100-2004-01194-38
001-100-2004-01540-15
001-100-2004-01664-09
001-100-2004-02106-12
001-100-2004-03169-61
001-100-2004-04819-28
001-100-2004-05895-76
001-100-2004-06297-31
001-100-2004-09458-51
001-100-2004-10344-80
001-100-2004-10859-07
001-100-2004-02409-78
001-100-2008-00066-26
001-100-2004-09103-32
001-100-2011-00398-86
001-100-2012-00231-85
001-100-2004-00664-73
001-100-2004-00979-69
001-100-2004-07808-74
001-100-2004-02151-03
001-100-2004-04927-75
001-100-2004-00517-27
001-100-2004-03330-56

รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรศักดิBมนตรี
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์

จํานวนเงิน
4,555.82
5,458.42
1,547.45
2,056.02
2,129.50
7,081.49
8,620.81
9,228.44
3,646.79
2,385.62
3,730.85
2,406.39
9,978.44
3,486.74
4,867.06
6,057.12
2,287.95
1,800.21
2,087.32
3,271.81
2,498.74
11,656.18
2,770.27
4,063.45
1,893.67
1,760.19
2,391.47
1,213.90
3,721.44
16,127.63
3,745.23
10,796.24
9,645.84

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155

ชื#อบัญชี
พ.ท.หญิง วัชราภรณ์ ตานินทร์
พ.ต. วรพันธุ์ เย็นยิง#
พ.ต. ภิรมย์ ระภาเพศ
พ.ต. อนุกลู ดาวเรื อง
พ.ต.หญิง วรานุตร สมานทรัพย์
พ.ต.หญิง ธิติรัตน์ กสิ ววิ ฒั น์
พ.ต.หญิง ฐีลศั คญา เทียนมีสี
พ.ต.หญิง อารี รัตน์ บุญชู
พ.ต.หญิง ประภาพร เอืMอสรรเสริ ญ
พ.ต.หญิง เกศสุดา อุ่นตาล
ร.อ. บัณฑิต ทัศบุตร
ร.อ.หญิง สมสุดา สอนฆ้อง
ร.อ.หญิง เมธินี เทพนิมิตร
ร.ท. วินิจ ราชนะ
ร.ต. สะอาด เกษรมาลา
ร.ต. มนตรี โชติวฑ
ุ ฒากร
ร.ต. สมศักดิB แป้ นแหลม
ร.ต. ชัยธนันท์ เฉลย
จ.ส.อ. รชต เหมือนมิ#ง
จ.ส.อ. บัวไล งามเผ่า
จ.ส.อ. สมชาย บรรทัด
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บรรณาการ
จ.ส.อ. จินดา นามโส
จ.ส.อ. มณฑล พะณะงาม
จ.ส.อ. อนันต์ เสรี รัฐ
จ.ส.อ. ยุทธนา บันเทิง
จ.ส.อ. ชุระเชรฐ มัทธะปะนัง
จ.ส.อ. วิมล เต้มีย ์
จ.ส.อ. วีระชัย ทับทิมอ่อน
จ.ส.อ. สิ ทธิรักษ์ กันเจียก
จ.ส.อ. สุวรรณ สัตตะโส
จ.ส.อ. วิทยา จันทร์ป้อง
จ.ส.อ. ศิลปชัย เต็งยี#

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04670-25
001-100-2004-06848-71
001-100-2004-08398-88
001-100-2004-12107-16
001-100-2004-11140-41
001-100-2005-00473-34
001-100-2005-00739-31
001-100-2007-00119-93
001-100-2007-00120-35
001-100-2009-00128-48
001-100-2010-00024-94
001-100-2012-00346-04
001-100-2013-00224-95
001-100-2004-02553-41
001-100-2004-01419-50
001-100-2004-03676-91
001-100-2004-04996-17
001-100-2004-05426-45
001-100-2004-00229-38
001-100-2004-00839-66
001-100-2004-00932-46
001-100-2004-01634-66
001-100-2004-02469-27
001-100-2004-02611-66
001-100-2004-03319-24
001-100-2004-03375-48
001-100-2004-03812-48
001-100-2004-04321-71
001-100-2004-06433-42
001-100-2004-08740-03
001-100-2004-09848-32
001-100-2004-10190-29
001-100-2004-11226-79

รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์

จํานวนเงิน
6,343.47
6,081.29
13,475.62
9,767.94
6,330.13
1,178.00
2,437.65
8,010.37
4,745.98
2,554.88
3,282.22
1,527.23
3,347.04
6,199.61
10,083.65
8,783.10
5,856.78
13,891.35
2,782.74
9,100.58
6,187.60
6,311.48
5,767.75
3,813.47
1,254.16
4,573.87
6,838.45
11,922.04
6,802.92
1,533.54
8,558.66
5,107.65
7,540.22

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภูมิศกั ดิB ภูมิภกั ดิB
จ.ส.อ. ณัฐพล สะราคํา
จ.ส.อ. ขวัญ เกตุจนั ทร์
จ.ส.อ. ศิรยุทธ พลดง
จ.ส.อ. พิศูจน์ เปาอินทร์
จ.ส.อ. อุดมพร พลศรี ลา
จ.ส.อ.หญิง วิมลพันธ์ คล้ายคลึง
จ.ส.อ.หญิง ยอดสร้อย เกตุมณี
จ.ส.อ.หญิง อุทุมพร ดัดตรงธรรม
จ.ส.อ.หญิง ดุษฎี คัมภีร์พงษ์
จ.ส.อ.หญิง รุ จิรา คํางาม
จ.ส.อ.หญิง ลัดดา ราชนะ
จ.ส.อ.หญิง รัศมี มีมุข
จ.ส.อ.หญิง เมตตา แยบดี
จ.ส.อ.หญิง อัธยา ยังดี
จ.ส.อ.หญิง ดอกอ้อ พิมสอน
จ.ส.อ.หญิง ปราณี ภูบาล
จ.ส.อ.หญิง ประทุม พงษ์เสาร์
จ.ส.อ.หญิง ชนานุช บุญทอง
จ.ส.อ.หญิง ไพวรรณ ยืนยาว
จ.ส.อ.หญิง ปุณฎา จันทร์บุญ
จ.ส.ท. มงคล ศิริปรุ
จ.ส.ท.หญิง ทิพวรรณ บุตตะ
ส.อ. ธฤตพล เจริ ญพจน์
ส.ท. อมร จานแก้ว
ส.อ.หญิง ปริ ศนา เหมือนมิ#ง
ส.อ.หญิง นันท์นภัส ปานมี
ส.ต.หญิง ลภัสรดา พิมพ์สอาด
ส.อ.หญิง รัตน์ติกลู พยุงศักดิB
พ.ต. ยุทธนา การะยะ
พ.ต.คฤภัทร มหาเอกานุภาพ
พ.ต. ธีระวัตร์ กังเศรษฐิณาธร
ร.อ. นพพร มาระวิชยั

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11332-68
001-100-2004-11499-95
001-100-2004-11577-72
001-100-2004-12113-53
001-100-2004-12114-96
001-100-2006-00258-36
001-100-2004-00229-92
001-100-2004-01634-84
001-100-2004-02148-76
001-100-2004-02963-02
001-100-2004-04017-28
001-100-2004-07000-27
001-100-2004-07381-27
001-100-2004-07561-14
001-100-2004-08072-23
001-100-2004-08452-69
001-100-2004-11242-97
001-100-2004-12439-09
001-100-2006-00428-88
001-100-2006-00484-84
001-100-2006-00485-45
001-100-2007-00130-34
001-100-2004-00229-47
001-100-2010-00145-32
001-100-2012-00167-50
001-100-2004-00229-56
001-100-2011-00481-58
001-100-2014-00458-48
001-100-2014-00739-02
001-100-2004-05164-64
001-100-2004-07783-10
001-100-2009-00415-12
001-100-2004-00155-94

รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพ.ค่ายสุรสี ห์
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2

จํานวนเงิน
3,251.94
5,623.68
2,312.53
3,282.24
7,196.55
968.78
6,838.99
6,771.16
6,085.87
4,325.35
3,976.09
3,720.59
5,097.12
2,351.40
11,132.68
3,087.95
4,339.70
7,332.03
993.90
1,591.77
1,683.75
4,227.77
4,828.96
3,268.62
217.93
2,363.67
2,506.30
933.51
1,273.53
12,096.41
7,157.82
3,450.05
13,007.50

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

ชื#อบัญชี
ร.อ. นาวี หมัดละ
ร.อ. สุระวัฒน์ ธูปเทียน
ร.อ. ประยงค์ เตีMยมวาด
ร.อ. อาทิตย์ ภูมิคอนสาร
ร.ต. เชาว์ ไวสติ
ร.ท. จอมใจ พันธ์แก้ว
ร.ท. สมชาย แก้วสกุล
ร.ต.วัตน์ชยั วีระเดชสุนทรชัย
ร.ท. สมเกียรติ รัตนชัยพิพฒั น์
ร.ท. จักร์ริน จันทน
ร.ต. บรรลุ ชูรัตน์
ร.ต. ผเดิม ละเอียด
ร.ต. พัฒนะ สัMนเต่ง
ร.ต. กษิณ นครพงศ์
ร.ต. หาญยุทธ เวชยันต์
ร.ต. อนันต์ จันทราช
ร.ต. ธีรพงษ์ ดวงแก้ว
ร.ต. นิรวิทธ์ เชืMอประดิษฐ์
จ.ส.อ. ศราวุฒิ สงพูล
จ.ส.อ. สุราช ภู่พฒั น์
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิB นาคบัว
จ.ส.อ. วิศุทธิB จุมพรม
จ.ส.อ. ดนัย แสนยากุล
จ.ส.อ. นันทวัฒน์ ทัพพัณฐกรณ์
จ.ส.อ. สิ ริวฒั น์ ส้มแก้ว
จ.ส.อ. สุพฒั น์ ล่องทอง
จ.ส.อ. พันธวัฒน์ เรื องฤทธิB
จ.ส.อ. พรเทพ ฤทธิBเนติกลุ
จ.ส.อ. บรรเจิด คล้อยชาวนา
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ เชาวน์วทิ ยา
จ.ส.อ. สมนึก โคตรบับภา
จ.ส.อ. พงศธร จันทร์ลา
จ.ส.อ. ต่อตระกูล สุจริ ต

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00567-40
001-100-2004-05868-34
001-100-2004-06624-80
001-100-2004-07280-14
001-100-2004-04266-11
001-100-2004-04400-64
001-100-2004-07019-56
001-100-2004-07409-91
001-100-2004-07497-89
001-100-2004-09725-81
001-100-2004-03312-07
001-100-2004-09107-85
001-100-2004-09109-43
001-100-2004-09109-52
001-100-2004-11139-72
001-100-2006-00223-89
001-100-2006-00370-80
001-100-2007-00106-39
001-100-2004-00364-81
001-100-2004-01473-52
001-100-2004-01649-60
001-100-2004-03312-25
001-100-2004-03313-04
001-100-2004-03870-11
001-100-2004-04361-86
001-100-2004-04404-99
001-100-2004-05340-08
001-100-2004-05540-84
001-100-2004-07494-88
001-100-2004-07496-64
001-100-2004-08973-05
001-100-2004-12631-98
001-100-2004-13227-47

รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2

จํานวนเงิน
3,734.91
24,554.56
12,994.16
2,283.72
11,879.04
13,138.79
6,915.11
9,523.38
17,018.79
14,117.67
4,480.49
14,330.31
3,828.77
5,523.36
705.22
3,685.49
6,411.00
1,943.42
11,119.97
11,234.69
6,027.04
3,525.93
13,204.66
10,900.99
8,486.95
6,373.27
9,098.99
9,155.36
2,836.51
13,759.08
7,833.45
2,593.37
6,540.89

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธีรศักดิB ภักดิBนิลรัตน์
จ.ส.อ. วุธ ธรรมจิตร
จ.ส.อ. สุภาพ ยิมM ประดิษฐ์
จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ เมฆขลา
จ.ส.อ. พงษ์ชยั เทียนแก้ว
จ.ส.อ. ศรี ไพร เกตุพิมล
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ จันทร์ดีศรี
จ.ส.อ. ธีรศักดิB หัดที
จ.ส.อ. เอกกวี สุวรรณเวียง
จ.ส.อ. อุทยั จอมเกาะ
จ.ส.อ. วิสุทธิเชษฐ ชุมนวล
จ.ส.อ. ศิวะ มัน# ศักดิB
จ.ส.อ. ษะสุขสันต์ นงค์ภา
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ประภาสะโนบล
จ.ส.ท. วัชราวุฒิ จิบจันทร์
จ.ส.ต. วิษณุ ศิลาพล
จ.ส.ต. ณี สอมุดดิน สาเรป
จ.ส.ต. ทรงพล ปั นแดง
จ.ส.ต. เอกชัย เข็มวิชยั
จ.ส.ต. อนุชา แก้วโสด
จ.ส.ต. ปรัชญากรณ์ มะลิซอ้ น
จ.ส.ต. จีรวัฒน์ ปอสุวรรณ
จ.ส.ต. วสันต์ ลุนสิ น
จ.ส.ต. ปิ ยวัฒน์ สว่างภักดี
จ.ส.ต. สุรศักดิB ผิวละมุน
จ.ส.ต. ประเสริ ฐ มุสิกา
จ.ส.ต. อลงกรณ์ สี หมอก
จ.ส.ต. เสงี#ยม ท่อกระโทก
จ.ส.ต. เอกนุพงษ์ ปล้องเจริ ญ
จ.ส.ต. ประสิ ทธิB เผ่าเวียงคํา
จ.ส.ต. มานพ เปล่งปลัง#
ส.อ. พิเชษฐ์ บางทราย
ส.อ. ณฐพล เทศชาติ

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00300-24
001-100-2005-00464-05
001-100-2005-00772-10
001-100-2006-00505-86
001-100-2006-00506-01
001-100-2006-00506-29
001-100-2007-00095-27
001-100-2007-00100-91
001-100-2009-00192-76
001-100-2009-00428-85
001-100-2009-00441-11
001-100-2010-00061-71
001-100-2010-00063-66
001-100-2010-00063-93
001-100-2007-00085-37
001-100-2004-08578-57
001-100-2006-00139-01
001-100-2007-00076-26
001-100-2007-00078-66
001-100-2007-00097-03
001-100-2008-00264-99
001-100-2009-00164-82
001-100-2009-00165-07
001-100-2009-00165-34
001-100-2009-00166-31
001-100-2009-00242-50
001-100-2009-00441-57
001-100-2010-00062-78
001-100-2010-00062-87
001-100-2010-00063-48
001-100-2011-00206-84
001-100-2009-00164-73
001-100-2009-00165-98

รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2

จํานวนเงิน
1,070.72
4,664.51
4,440.94
7,824.68
1,995.37
2,788.52
2,515.80
2,706.98
1,883.62
2,581.05
5,656.40
2,347.94
1,573.93
2,198.23
6,563.10
3,781.29
2,370.04
3,704.60
7,113.07
4,864.41
3,364.09
5,076.49
2,967.10
7,495.03
2,012.48
1,909.07
4,141.52
2,093.94
1,616.84
1,033.06
3,150.73
1,742.40
1,631.14

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
ส.อ. อภิชาติ แสนมิตร
ส.อ. คมกริ ช แงวกุดเรื อ
ส.อ. เรวัช กองเมือง
ส.อ. รุ สลัน ดอเลาะ
ส.อ. เผด็จ แสนศรี โสภา
ส.อ. นิพนธ์ คงชนะ
ส.อ. ไกรสร หงษ์เวียงจันทร์
ส.อ. ณัฐพล ป้ องแก้ว
ส.อ. ณัฐพล อาภารัตน์วไิ ล
ส.อ. รุ่ งฤทธิB ขันทพันธุ์
ส.อ. วัชรพงศ์ ใจขันธ์
ส.อ. ยศดนัย สี ม่วง
ส.อ. สิ นสมุทร์ แก้ววรรณา
ส.อ. สุทธิพงษ์ ตรี แสน
ส.อ. พิเชษฐ์ แก้วมี
ส.อ. จีรพันธ์ ศิลาคํา
ส.อ. ถิรวัฒน์ กันทะมอย
ส.ท. อาทิตย์ ตลุนจันทร์
ส.ท. อนุรักษ์ ไชยบุญ
ส.ท. โสพล พงษ์ภูไพร
ส.ท. สุพจน์ มีชยั
ร.ท. สงกรานต์ มังกรทอง
ร.ต. ธนพล สวนเข้ม
ร.ท. จรัญ คํากรุ
ร.ท.เพชรณรงค์ จินตนานนท์
ร.ท.ประสงค์ บริ เอก
ร.ต. มานะ ศรี งาม
ร.ต. พิเชษฐ ชวนชม
ร.ต. ชัยยศ โพธิBอน้
ร.ต. พิพฒั น์ ขาวประเสริ ฐ
ร.ต. ชาญชัย ไพศาลย์
จ.ส.อ.ชัยโย ปิ ยะพันธ์
จ.ส.อ.นพดล กีทอง

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00166-04
001-100-2009-00166-68
001-100-2010-00062-41
001-100-2010-00063-11
001-100-2011-00164-96
001-100-2011-00206-57
001-100-2011-00206-66
001-100-2011-00206-75
001-100-2012-00496-15
001-100-2012-00496-24
001-100-2013-00069-74
001-100-2013-00335-61
001-100-2014-00517-88
001-100-2014-00518-12
001-100-2014-00518-30
001-100-2014-00519-19
001-100-2015-00313-03
001-100-2014-00304-48
001-100-2014-00307-30
001-100-2014-00307-94
001-100-2014-00520-33
001-100-2004-01494-93
001-100-2004-03942-79
001-100-2004-08950-15
001-100-2004-09583-69
001-100-2004-11976-28
001-100-2004-02798-19
001-100-2004-03533-33
001-100-2004-03536-07
001-100-2004-06697-66
001-100-2004-11087-58
001-100-2004-00441-70
001-100-2004-00756-39

รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9

จํานวนเงิน
2,329.97
1,742.40
2,791.62
1,434.38
956.36
3,102.08
1,292.93
4,646.96
2,634.76
694.41
1,264.45
4,850.40
1,665.69
728.89
728.89
3,038.76
2,114.26
888.06
2,353.64
5,106.38
1,083.84
34,513.58
4,393.90
24,666.32
7,879.55
3,385.89
35,103.47
3,344.87
2,327.49
4,451.84
5,247.30
2,182.32
7,732.52

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.อรัญ วิชินี
จ.ส.อ.ชลากรณ์ แก้วรัมย์
จ.ส.อ.สวัสดิB ตะนะภักดิB
จ.ส.อ.อําไพ ดอนผา
จ.ส.อ. พุธธิพงษ์ น้อยสอาด
จ.ส.อ. ธงชัย ภูติวตั ิ
จ.ส.อ.ไพรัช พิมพ์ทอง
จ.ส.อ. ปราโมทย์ เทียนสว่าง
จ.ส.อ. วีระ จันทร์มณี
จ.ส.อ.อิสระ ศิริโภคานนท์
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ บุญจฑิตย์
จ.ส.อ.ปั ญญา สายพิมพ์พงษ์
จ.ส.อ.การันต์ เจินธรรม
จ.ส.อ. เหลี#ยม บุญลอ
จ.ส.อ. สมชาย ทับทิมศรี
จ.ส.อ.จงกล เค้าเหลือง
จ.ส.อ.สมาน คําดี
จ.ส.อ.ศรัณย์ นวมปัM น
จ.ส.อ.คงศักดิB เพ็ชรแสง
จ.ส.อ. อนุชิด นันหมื#น
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ฉายวงศ์
จ.ส.อ. วรพล มีคาํ
จ.ส.อ.พีรศักดิB ศรี บุญเรื อง
จ.ส.อ.เสนอศักดิB นามหา
จ.ส.อ.อธิพงศ์ บัตรสูงเนิน
จ.ส.อ. สุทรชัย อาจวิชยั
จ.ส.อ.รังสิ มนั ตุ์ มณฑลผลิน
จ.ส.อ. สมโชค นาคสุข
จ.ส.อ. ชาญ บุญเม่น
จ.ส.อ. หาญณรงค์ มาระวัง
จ.ส.อ.สมเกียรติ อินทนะ
จ.ส.อ.คําตัน วูช้ ยั ภูมิ
จ.ส.อ.อนุชา จันทร์สอน

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00780-07
001-100-2004-00794-04
001-100-2004-00808-08
001-100-2004-00809-78
001-100-2004-01151-22
001-100-2004-01639-34
001-100-2004-01745-14
001-100-2004-02847-14
001-100-2004-02916-62
001-100-2004-03097-03
001-100-2004-03098-64
001-100-2004-03354-07
001-100-2004-03354-98
001-100-2004-04047-43
001-100-2004-04079-53
001-100-2004-04552-79
001-100-2004-04786-96
001-100-2004-04843-78
001-100-2004-05095-07
001-100-2004-05809-19
001-100-2004-05846-96
001-100-2004-05956-74
001-100-2004-06553-92
001-100-2004-07059-89
001-100-2004-07198-76
001-100-2004-07236-11
001-100-2004-07328-04
001-100-2004-07567-34
001-100-2004-08474-61
001-100-2004-08517-83
001-100-2004-08964-94
001-100-2004-08966-07
001-100-2004-09316-45

ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9

จํานวนเงิน
2,673.04
6,843.38
3,983.96
4,940.45
5,614.59
4,241.49
7,465.05
1,302.92
4,235.55
2,256.35
6,736.09
10,847.55
1,789.48
7,019.81
2,063.66
5,767.87
3,283.17
21,242.25
9,497.85
4,467.24
3,337.24
10,294.52
2,370.72
2,962.17
16,402.02
5,262.32
8,239.52
8,451.26
3,187.43
17,054.99
13,230.52
27,353.65
8,707.88

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชนะพล เกษมโสต
จ.ส.อ. วิรัตน์ ชื#นบาล
จ.ส.อ. นิยม พุทธา
จ.ส.อ. ภาณุลกั ษณ์ สุวรรณนารี
จ.ส.อ. กรุ ง พิมศร
จ.ส.อ.สมภพ เพ็งผล
จ.ส.อ.ไพวัน หงษ์กง
จ.ส.อ.ยุทธนา จิตต์เนื#อง
จ.ส.อ.ทวีศกั ดิB น้อยแก้ว
จ.ส.อ.พงศ์พฒั น์ เพ็งผล
จ.ส.อ. ฬุจน์ วรรณารุ ณ
จ.ส.อ.ฉัตรไชย จันทร์โท
จ.ส.อ.มานพ การวรรดี
จ.ส.อ.ประมวล นาคคงคํา
จ.ส.อ. ศักดิBสิทธิB ซามงค์
จ.ส.อ.อุเทน เวียงนาค
จ.ส.อ.นพพร หงษ์สุวรรณ
จ.ส.อ.สมจิต จักรทอง
จ.ส.อ.ศิขริ นทร์ สิ นโพธิB
จ.ส.อ. วราวุธ เอกสาร
จ.ส.อ. ภาณุวฒั น์ ดวนใหญ่
จ.ส.อ. อติชาต วันกุมภา
จ.ส.ท.สุรสิ ทธิB ธุระพันธ์
จ.ส.ท. เทอดเกียรติ มิ#งอรุ ณ
จ.ส.ต.สราวุธ นามวัฒน์
จ.ส.ต.ผดุงเกียรติ เทพน้อย
จ.ส.ต. นคร วงศ์วจิ ารณ์
ส.อ. มาโนช แสงนิล
ส.อ. สิ ทธิB อินทร์โทน
ส.อ.สุปรี ชา คุม้ สว่าง
ส.อ.จักรกฤษ ประยงค์
ส.อ.วินยั เดชจิตร์
ส.อ.สุรศักดิB พุกงาม

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09373-57
001-100-2004-09575-00
001-100-2004-09599-24
001-100-2004-10531-39
001-100-2004-10613-69
001-100-2004-10670-62
001-100-2004-10676-28
001-100-2004-10939-06
001-100-2004-10970-54
001-100-2004-11464-20
001-100-2004-11502-38
001-100-2004-11921-19
001-100-2004-12613-94
001-100-2004-12757-68
001-100-2004-12757-86
001-100-2004-12758-01
001-100-2004-12758-29
001-100-2004-12758-47
001-100-2004-12758-65
001-100-2004-13214-56
001-100-2007-00297-89
001-100-2009-00044-87
001-100-2004-07943-45
001-100-2005-00460-98
001-100-2006-00222-73
001-100-2006-00232-63
001-100-2007-00308-55
001-100-2004-03853-50
001-100-2004-04227-49
001-100-2004-04851-00
001-100-2004-05874-44
001-100-2004-06498-41
001-100-2004-07442-98

ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9

จํานวนเงิน
5,824.01
3,777.39
9,821.03
5,320.08
1,984.76
2,052.82
5,218.32
5,045.33
6,422.63
4,018.82
20,945.04
5,336.80
3,004.56
2,187.98
5,437.35
3,369.39
2,047.73
3,740.12
8,804.83
2,207.66
6,140.42
1,752.90
2,787.45
2,315.42
3,232.88
4,089.27
4,156.29
654.85
2,900.15
3,059.37
5,055.96
3,097.35
2,503.14

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

ชื#อบัญชี
ส.อ.ศราวุธ รักเมือง
ส.อ. อกนิษฐ วางอภัย
ส.อ. ชายทุ่ง เวียงอิน
ส.อ.เอกริ นทร์ ฉัตรอินตา
ส.อ.รัชต์ กัลยา
ส.อ. สุรวัฒน์ ศึกษา
ส.อ. ยรรยงค์ จันเจริ ญ
ส.อ. ศักดา สมภักดี
ส.อ.วิสูตร อยูเ่ อี#ยม
ส.อ. ฐปภัทร สมจันทร์
ส.อ. อัฐวัส ทวีกลุ ปิ ติภทั ร์
ส.อ. ศรายุทธ งามแสง
ส.อ. สุกนั พูลสุข
ส.อ. สรรทัด รู ปสม
ส.อ. พิรุณ มาเดช
ส.อ. วทัญ\ู บรรเลงรมย์
ส.อ. อภิรักษ์ อูปแก้ว
ส.อ. ธีระชัย ธาตุทอง
ส.อ. วัชริ นทร์ ฉิ มนอก
ส.อ. บุญฤทธิB สิ นธุประสิ ทธิB
ส.อ. วุฒิชยั แก้วรุ่ งฟ้ า
ส.อ. นิติเทพ หอมคําพัด
ส.อ. จารุ วทิ ย์ ลานรอบ
ส.อ. ชลิต จําปานิล
ส.อ. พิศาล ห้าวหาญ
ส.อ. พรส เตีMยจัตุรัส
ส.อ. ทวีธญ
ั จันทรัตน์
ส.อ. กฤตยพงษ์ สุขทักษิณ
ส.อ. จิร พิมพ์มหา
ส.อ. รัชตพล คําวันดี
ส.อ. ณัฐ วงศ์ธรรมกูล
ส.อ. ขจรพงษ์ สาลี
ส.อ. วีระพัฒน์ สุขกลํ#า

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11214-67
001-100-2004-11508-67
001-100-2004-12089-33
001-100-2004-12094-46
001-100-2004-12758-10
001-100-2005-00738-89
001-100-2006-00234-03
001-100-2006-00428-97
001-100-2006-00429-03
001-100-2007-00023-48
001-100-2007-00023-66
001-100-2007-00295-12
001-100-2008-00168-45
001-100-2009-00044-69
001-100-2009-00214-93
001-100-2009-00229-33
001-100-2010-00012-91
001-100-2010-00013-25
001-100-2010-00075-96
001-100-2010-00251-49
001-100-2011-00025-09
001-100-2012-00014-66
001-100-2012-00248-74
001-100-2012-00251-83
001-100-2012-00253-32
001-100-2012-00564-66
001-100-2012-00668-61
001-100-2013-00229-36
001-100-2013-00229-54
001-100-2013-00232-45
001-100-2013-00314-57
001-100-2013-00713-85
001-100-2014-00179-06

ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9

จํานวนเงิน
2,368.17
1,327.53
1,651.39
1,916.24
2,794.11
3,948.09
2,297.19
3,259.12
1,616.17
2,385.01
2,690.20
2,504.43
2,952.67
1,493.53
7,357.37
697.22
2,055.49
1,391.55
2,531.90
1,191.70
1,918.20
1,273.33
1,094.98
676.26
2,430.61
980.70
1,677.31
965.76
1,419.33
3,905.84
872.17
1,007.48
1,013.01

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393

ชื#อบัญชี
ส.อ. ศุภชัย อายุกลุ
ส.อ. ธภัทร สื บอินทร์
ส.อ. พงศธร ปราบจันดี
ส.อ. กิตติศกั ดิB บุญล้อม
ส.ท. ธีระยุทธ หลักจันทร์
ส.ท. กฤษณะ ดาวเรรัมย์
พล.ท. สมชาย เพ็งกรู ด

เลขที#บญั ชี
001-100-2014-00326-68
001-100-2015-00236-32
001-100-2016-00023-46
001-100-2016-00023-73
001-100-2014-00325-98
001-100-2015-00254-45
001-100-2004-11664-88

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62
หน่วย

ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
ส.พัน.9 พล.ร.9
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1,393 ราย

จํานวนเงิน
512.82
483.49
468.18
468.18
754.00
410.31
741,435.09
9,942,630.30

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19032562
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. สุเทพ สายสิ น
พ.ท. วัชรพล ผดุงชีวติ
ร.ท. นรา ถิ#นนัยธร
จ.ส.อ. กัณหา โสมรักษ์
ส.ท. เพิ#มพูน กะเจียนู
ส.ท. ฐิติพล ชินดา
ร.ท. สุวพล ฐิตะฐาน
ร.ต. อัศวิน พรหมสวัสดิB
ร.ต. ชานนท์ คนชม
จ.ส.อ. มนตรี ศักดิBแสง
ส.อ. สนอง ทองวัน
ส.อ. พิชยั รัตน์ กิMมเฉีM ยง
จ.ส.ท. บากรี ย ์ ยูโซะ
ส.อ. ภูริชญ์ แก้วแก่นเพชร
ส.อ. ณรงค์ หมายลึกดี
ส.ต. นพพร ทะมา
ส.อ. ณัฐพล เดชสง
ร.ต. ภีมพล เพชรทองหลาง
ร.ต. เทวา ไกรนรา
ร.ต. ยงยุทธ กลึงค์พล
จ.ส.อ. มงคล เพชรเต็ม
ส.อ. กิตติ จันทรานนท์
ส.อ. วันชัย ช่วยสูงเนิน
ส.อ. พิเชษฐ์ ทองใหญ่
ส.อ. ยุทธพงษ์ คงคล้าย
ส.ท. วิทวัฒน์ ศิริยอด
ส.อ. วันชนะ เปรมปรี ดB ิ
พ.อ. ยรรยงค์ อินนันชัย
ร.ต. บุญชู มามาตร
ร.ต. วีรชน ทนศิริรัตนา
ร.ต. คณิ ณ โฉมอยู่
จ.ส.ท. นคร สุทธิมานัส
ส.อ. ณัฐพล แสนเรื องเดช

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00434-44
001-101-2007-00111-78
001-101-2019-00062-50
001-101-2007-00435-11
001-101-2019-00030-04
001-101-2019-00071-16
001-101-2012-00444-24
001-101-2012-00049-12
001-101-2019-00045-17
001-101-2013-00299-65
001-101-2016-00032-74
001-101-2016-00221-18
001-101-2015-00111-04
001-101-2015-00232-97
001-101-2016-00147-75
001-101-2016-00147-84
001-101-2016-00375-90
001-101-2013-00111-60
001-101-2006-00266-12
001-101-2007-00921-19
001-101-2019-00044-10
001-101-2016-00147-48
001-101-2019-00044-01
001-101-2019-00044-29
001-101-2012-00414-72
001-101-2014-00325-06
001-101-2019-00063-57
001-101-2005-00615-46
001-101-2006-00588-88
001-101-2005-00343-84
001-101-2009-00335-49
001-101-2005-00747-35
001-101-2016-00022-11

กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.
ขว.ทบ.

จํานวนเงิน
9,551.00
2,942.00
200.00
2,866.00
300.00
1,911.00
3,286.00
3,171.00
771.38
791.00
2,560.00
2,484.00
3,131.12
2,885.00
24.63
2,006.00
2,331.00
4,527.00
2,999.00
2,999.00
3,916.00
2,732.00
1,911.00
2,293.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
8,225.00
3,821.00
2,293.00
2,782.57
1,911.00
1,163.00

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ร.ต. ณรงค์ ภูดวงขวา
ร.ต. ธนภูวพศ จันทร์ลือ
ส.ท. เชี#ยวชาญ พาลหล้า
จ.ส.อ. โยธิน ชัยเจริ ญ
จ.ส.อ. วีระพร พนาลี
จ.ส.อ. สุเมษ เทียนส่งรัศมี
จ.ส.ท. ยุทธนา รอดแก้ว
จ.ส.ต. ณรงค์ อ้นพา
จ.ส.ต. ณัฐนนท์ รักชาติไทย
ร.ท. วิสรุ ต จันทรัตน์
ร.ต. วีรพล เขียวระยับ
พ.ต. สมเดช หงษ์ชุมแพ
จ.ส.อ. บุญรัตน์ ใหม่ทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ ทองเรื อง
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ดอนมูล
จ.ส.ต. จุรพงษ์ พูลภักดี
จ.ส.ท. ชัยวัฒน์ กลับศรี อ่อน
จ.ส.อ. สมพงษ์ ทองอ่อน
ส.ท. ธนานันท์ แสนหล้า
จ.ส.อ. อุดม แก้วจันทึก
จ.ส.อ. อภิชาติ จันทร์เพ็งเพ็ญ
จ.ส.อ. ประสาน เพ็ชรใสดี
จ.ส.อ. ธวัชชัย ตาสําโรง
ส.อ. วรเดช เกิดในมงคล
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ คําผง
จ.ส.อ. เดชา อินทร์เล็ก
จ.ส.อ. เอกชัย ศรี คุม้
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ เสามัน#
จ.ส.ต. อภิเดช แดงอาจ
ส.อ. กิตติ สุริยะธง
จ.ส.อ. สุรศักดิB มณี ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิB ดีตระโหนด
จ.ส.อ. ธัสวุช ศรี เกษม

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00333-90
001-101-2005-01298-31
001-101-2019-00044-74
001-101-2009-00126-70
001-101-2013-00143-52
001-101-2013-00192-05
001-101-2014-00105-40
001-101-2012-00238-01
001-101-2016-00037-97
001-101-2012-00121-97
001-101-2013-00119-39
001-101-2007-00872-32
001-101-2006-00081-75
001-101-2007-00679-55
001-101-2013-00378-12
001-101-2017-00276-53
001-101-2019-00051-09
001-101-2015-00000-56
001-101-2019-00071-25
001-101-2009-00586-18
001-101-2009-00114-40
001-101-2015-00244-63
001-101-2019-00063-39
001-101-2019-00063-48
001-101-2004-00489-62
001-101-2004-00542-46
001-101-2009-00487-45
001-101-2009-00586-63
001-101-2012-00119-94
001-101-2019-00063-02
001-101-2010-00119-14
001-101-2010-00405-63
001-101-2019-00063-20

ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
นปอ.
นปอ.
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4

จํานวนเงิน
4,126.00
5,731.00
1,657.87
7,316.00
4,470.00
2,579.00
2,140.00
2,923.00
1,987.00
2,484.00
2,866.00
4,738.00
5,349.00
1,535.00
931.00
1,489.00
1,911.00
1,884.00
1,163.00
4,652.00
3,439.00
2,293.00
1,911.00
1,911.00
3,916.00
3,668.00
1,628.00
2,293.00
1,911.00
1,911.00
2,866.00
1,911.00
1,911.00

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ร.ต. นพดล อิงคนินนั ท์
จ.ส.ต.ฐากูร คงกล่อม
ร.ท. สมศักดิB เศรษฐี
ร.ท. สุวฒั น์ชยั ทองรักษ์
ร.ต. กรัณย์รัช อภิเสฎฐ์สิน
ร.ต. คุณานนท์ เพลิดจันทึก
จ.ส.อ. ภาณุรุจ หงษ์เวียงจันทร์
จ.ส.อ. ชาญชัย เพิ#มพูล
จ.ส.อ. สายชล อ่างคํา
จ.ส.ท. ชัยวัฒน์ คําตุย้ เครื อ
จ.ส.อ. อภินนั ท์ ไวถาวร
จ.ส.ท. กรวิชญ์ เมฆมูสิก
ส.อ. ฐิติพนั ธ์ เนียมประเสริ ฐ
ส.อ. สมศักดิB นนท์เข็มพรหม
ร.อ. พลายแก้ว สี ชมพูนุช
พ.ต. ปราโมทย์ มงคล
จ.ส.อ. สุเมธ แช่มโชติ
จ.ส.อ.มานะ วิสาขะ
จ.ส.อ. ปรี ชา เพ็ชรมีค่า
ส.ท. ปั ญจา ภูธรวงษ์
จ.ส.อ. จํานงค์ จันทมาส
จ.ส.ต. ณัฐกิตติB มีวาสนา
ร.ต. ประกาย สาโท
จ.ส.อ. ธนยศ จันณรงค์
ส.ท. จรัญ แก้วคชสาร
จ.ส.อ. เทิดศักดิB ศิระวิโรจน์
ส.อ. สุรเชษฐ์ พิชิตมโน
ร.อ. ภัทรชาติ ผาดรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. สมพร เก่งการนา
จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ จิตรบึงจันทร์
ร.อ. ศราวุธ สื บวงศ์คล้าย
จ.ส.อ.วิทยา จําปารัตน์
จ.ส.อ. อํานาจ ปิ# นเขียน

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00380-85
001-101-2008-00810-42
001-101-2006-00206-72
001-101-2006-01021-89
001-101-2008-00695-09
001-101-2013-00145-01
001-101-2006-00206-63
001-101-2007-00122-10
001-101-2008-00698-55
001-101-2017-00227-64
001-101-2019-00045-08
001-101-2016-00091-44
001-101-2019-00043-86
001-101-2019-00043-95
001-101-2005-01451-94
001-101-2008-00728-95
001-101-2008-00012-68
001-101-2010-00477-97
001-101-2019-00021-66
001-101-2017-00210-48
001-101-2009-00107-79
001-101-2017-00017-07
001-101-2007-00329-40
001-101-2010-00013-42
001-101-2019-00076-39
001-101-2009-00372-08
001-101-2019-00077-54
001-101-2006-00452-46
001-101-2006-00181-63
001-101-2013-00429-11
001-101-2010-00107-39
001-101-2004-00310-96
001-101-2005-01309-16

พล.ปตอ.
พล.ปตอ.
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พล.รพศ.1
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.บ.2
พัน.บ.2
พัน.บ.2
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
3,496.00
2,293.00
200.00
1,535.00
6,534.00
200.00
2,885.00
3,935.00
2,465.00
4,203.00
2,465.00
2,293.00
1,911.00
1,911.00
3,722.00
3,821.00
3,861.00
2,866.00
2,303.00
1,257.00
16.95
2,301.50
3,630.00
5,234.00
1,781.47
10,850.00
2,904.76
6,704.00
2,866.00
4,776.00
3,420.00
2,714.00
652.00

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19032562
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.พิเชษฐ์ ยิมM เยาะ
ร.ท. สุรยุทธ คํายอด
จ.ส.อ. ใกล้รุ้ง พึ#งแย้ม
ส.อ. ดลวัฒน์ จันทร์หอม
ส.อ. ปฐมรัชต์ ทองคํา
จ.ส.ท. สิ งหา วงค์ชยั ยา
จ.ส.อ.สิ รภพ แสนหัวช้าง
จ.ส.อ. วาที แสวงมิMม
จ.ส.อ. ขวัญ ดีอ่อน
จ.ส.อ. เรวัต บัวซิม
จ.ส.อ. ธราดล มากระดี
จ.ส.อ. ทรงพล อุนทะอ่อน
จ.ส.อ. พนม นกดํา
ส.อ. วัชรพงศ์ หุ่นแสวง
ส.ต. นัฐพล สุรําไพ
จ.ส.อ. สุธี แสงฤกษ์งาม
ส.อ. สัมพันธ์ เคหะวัน
จ.ส.อ. วีระชัย สรวงศิริ
จ.ส.อ. ชายแดน วิลงั คะ
จ.ส.ต. วุฒิชยั อ่อนน้อม
พ.ต. ทรงศักดิB แก้วมาคูณ
ร.ต. พณา รักษา
จ.ส.อ. ทนงศักดิB บุญเจือจันทร์
จ.ส.อ. เสกสันติB สุวรรณไตร
ส.อ. เอกนริ นทร์ เพชรรัตน์
ส.อ. วีระพงษ์ ช่อเส้ง
ส.อ. ไพฑูรย์ หกสี
ส.อ. วัชริ นทร์ พรหมสังคหะ
ส.ท. อัครพงศ์ จตุรพิธเจริ ญ
ร.ต. สุวรรณ ศรี เจริ ญ
จ.ส.อ. มนตรี แม้นพยัคฆ์
จ.ส.ต. พงษ์พนั ธ์ เพียบเพียร
จ.ส.อ. นพดล นามบ้านชาติ

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00294-45
001-101-2019-00066-30
001-101-2019-00066-67
001-101-2017-00054-75
001-101-2015-00136-98
001-101-2019-00066-58
001-101-2004-00320-13
001-101-2008-00826-89
001-101-2009-00583-99
001-101-2010-00375-41
001-101-2011-00441-88
001-101-2012-00117-18
001-101-2018-00091-06
001-101-2019-00032-44
001-101-2019-00066-49
001-101-2017-00147-74
001-101-2019-00054-00
001-101-2005-00576-31
001-101-2011-00441-97
001-101-2009-00350-06
001-101-2005-00206-28
001-101-2006-01046-82
001-101-2019-00025-46
001-101-2015-00069-99
001-101-2015-00226-23
001-101-2008-00642-21
001-101-2010-00345-80
001-101-2013-00026-85
001-101-2016-00174-80
001-101-2019-00044-83
001-101-2008-00412-57
001-101-2015-00012-13
001-101-2019-00054-46

พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บ.41
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ปพ.รอ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15

จํานวนเงิน
1,911.00
2,025.00
2,560.00
1,911.00
1,911.00
2,063.00
2,714.00
2,636.00
2,866.00
5,234.00
3,057.00
3,744.00
1,911.00
908.00
1,911.00
1,280.00
1,911.00
4,642.00
73.71
2,866.00
4,203.00
4,203.00
1,911.00
2,484.00
2,293.00
3,572.00
3,821.00
4,184.00
1,911.00
1,433.00
2,102.00
2,465.00
20.68

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ส.อ.หญิง ลลิตา ทองสาย
จ.ส.อ. สงคราม จันทรมโณ
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ตรี กลางดอน
ส.อ. วรวิทย์ เวชกุล
จ.ส.อ. สาโรจน์ บุญณาวงศ์
ส.อ. สุวทิ ย์ หนูชู
ส.อ. ตํารา ดวงดุ
จ.ส.อ. อานนท์ โนรี รัตน์
ส.อ. ณัฐพงษ์ ดอนประเพ็ง
ส.อ. กฤษฎา ไชยเสนา
ส.อ. อภินนั ท์ คําภา
ส.อ. อลังการ ขวัญศิริมงคล
จ.ส.ต. ดนัย ยาลอ
จ.ส.อ. เอกอาทิตย์ ไทรเมือง
ร.ต. อัสมีน ยูโซะ
จ.ส.อ. อภิรักษ์ ทองปานดี
จ.ส.อ. ธีรยุทธ บุญรัตน์
ร.ต. สมมิตร นวนผ่อง
ร.ต. ธรรมศักดิB จิตสุคนธ์
จ.ส.ต. อนันต์ชยั โปซิว
จ.ส.อ. โสภณ จันทร์ศรี
ร.ท. ศุภรุ จ นันทะวงศ์
จ.ส.อ. วัชรพล พูลน้อย
จ.ส.อ. เพชรนคร จรรยา
จ.ส.ท. นัฏธนาวุธ ชอบชูผล
จ.ส.อ. อนุชา คิดรอบ
ร.อ. พันธ์ศกั ดิB จันทร์ศรี
จ.ส.อ. กิตติพล คนฉลาด
ส.อ. คมกริ ช บูรสิ ทธิB
ส.อ. รังสิ ต ปรารมย์
จ.ส.อ. ผดุงเกียรติ จันทร์ขอนแก่น
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ดรุ ณพันธ์
จ.ส.อ. พิพฒั น์ สร้อยสิ งห์

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00072-59
001-101-2008-00299-63
001-101-2010-00253-60
001-101-2019-00008-12
001-101-2013-00391-02
001-101-2016-00038-49
001-101-2015-00070-59
001-101-2019-00007-42
001-101-2019-00007-79
001-101-2019-00007-88
001-101-2019-00008-49
001-101-2019-00008-58
001-101-2013-00071-21
001-101-2019-00044-47
001-101-2019-00044-56
001-101-2016-00051-48
001-101-2019-00044-65
001-101-2013-00446-36
001-101-2016-00150-75
001-101-2011-00040-01
001-101-2013-00459-09
001-101-2012-00128-50
001-101-2007-00165-35
001-101-2012-00235-00
001-101-2013-00329-32
001-101-2019-00044-38
001-101-2019-00071-70
001-101-2004-00501-89
001-101-2019-00071-89
001-101-2019-00071-98
001-101-2005-00056-65
001-101-2009-00519-16
001-101-2013-00171-19

มทบ.22
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.1
ร.153 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.1
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2

จํานวนเงิน
2,396.37
1,086.00
100.00
1,968.00
2,847.00
3,776.40
2,216.00
2,445.00
1,930.00
233.00
1,911.00
1,911.00
2,197.00
2,866.00
3,248.00
2,541.00
698.00
3,057.00
3,256.00
3,954.00
3,018.00
2,694.00
5,226.00
3,057.00
2,159.00
2,484.00
6,000.00
5,311.00
2,102.00
2,675.00
1,512.00
2,770.00
2,484.00

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ร.ต. วิชยั สุขวัฒนานุกลู
จ.ส.อ.ทินน์ ทองขาว
จ.ส.อ. ทองอินทร์ ดีขามป้ อม
จ.ส.อ. ชลนที จําปาขาว
พ.ต.หญิง รําไพ ธนาพร
ร.อ. มนต์ศกั ดิB ศักดิBศรี
ร.อ.หญิง ธนินา สมคะเณย์
ส.อ. วิชยั พิมพ์ชยั
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ บุญฉลวย
จ.ส.ท. ภูวเดช โสภาณเวช
จ.ส.อ. สมัย กิ#งแสง
ส.อ. ทองม้วน ทองนุ่ม
ส.อ. ศิริราช สาขา
จ.ส.อ.หญิง ศศิธร ศรี สุข
ส.อ. จําเริ ญจิตร รุ่ งเรื อง
ส.อ. สุนทร โพธิBศิริ
ส.อ.หญิง ทิวาภรณ์ ด้วงคํา
จ.ส.อ. ศุภชัย พงษ์ธนู
ร.อ.หญิง พิมพ์นารา กล้ากสิ กิจ
ร.ต. สมชาย หอมชื#น
ร.ต. ประยุทธ ทรัพย์พนั ธุ์
จ.ส.ท. ทวีศกั ดิB กลิ#นพิกลุ
ส.อ. บัณฑิต ภู่แก้ว
จ.ส.อ. ธัญลักษณ์ สัมมาวรณ์
จ.ส.อ. พลรบ โมจริ นทร์
จ.ส.อ. สุทธิชยั จันทร์ยงั สุข
จ.ส.อ. ก้องไพร สายเสมา
จ.ส.อ. วิเชียร บริ บูรณ์
ส.อ. อัศนีย ์ พึ#งสังวรณ์
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ ภาษี
ร.ต. นิคม กิ#งยงค์
จ.ส.ต. ชัชวาลย์ หร่ อยดา
จ.ส.ท. เอกณัฏฐ์ แก้วมณี กานนท์

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2015-00030-26
001-101-2006-00434-24
001-101-2015-00248-07
001-101-2019-00072-22
001-101-2013-00171-00
001-101-2005-00057-44
001-101-2014-00256-30
001-101-2004-00406-50
001-101-2005-00036-85
001-101-2005-00393-16
001-101-2005-00703-77
001-101-2008-00198-96
001-101-2008-00387-03
001-101-2015-00165-52
001-101-2008-00387-12
001-101-2013-00449-82
001-101-2016-00288-66
001-101-2016-00377-12
001-101-2019-00046-87
001-101-2007-00665-67
001-101-2009-00477-55
001-101-2005-00466-71
001-101-2005-00788-74
001-101-2005-01313-68
001-101-2006-00436-73
001-101-2007-00785-17
001-101-2008-00376-70
001-101-2005-01188-17
001-101-2015-00186-11
001-101-2019-00025-00
001-101-2005-00502-30
001-101-2009-00346-36
001-101-2009-00300-47

ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2

จํานวนเงิน
2,866.00
2,714.00
2,656.00
2,216.00
3,324.00
4,031.00
3,171.00
2,904.00
2,675.00
3,209.00
3,038.00
5,387.00
2,445.00
4,260.00
2,331.00
3,018.00
1,117.00
2,541.00
1,163.00
1,117.00
2,102.00
628.00
442.00
1,163.00
721.00
2,866.00
2,293.00
4.92
3,439.00
2,171.00
4,394.00
1,911.00
1,911.00

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ชูศกั ดิB ขําดี
ร.ท. กิตติภพ ยางฮึม
จ.ส.อ.อวยพร ผดุงโภชน์
จ.ส.อ. ลือชัย ประสาทแก้ว
ร.อ. สุดใจ ใจเมือง
ร.ต.หญิง เบญจพร ทองหลิMม
จ.ส.อ. กิตติชนม์ คงมี
พ.ต. ชัชชัย กลางสันเทียะ
พ.ท. ยศวีร์ คงธนจารุ อนันต์
ส.อ. วิทจักร ราชบัญดิษฐ์
พ.ท.หญิง ธัญรัศมิB โชติศิรพันธุ์
จ.ส.อ. ณรงค์เวทย์ วิเศษชาติ
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เกตุอรุ ณ
ส.อ. สันติ ลายนาคขด
ส.อ. ธนวรรธน์ ทองวัน
ส.อ. พงศ์ภทั ร์ จันทจิต
จ.ส.อ. นพดล โพธาราม

เลขที#บญั ชี
001-101-2019-00060-92
001-101-2005-00466-35
001-101-2008-00266-01
001-101-2014-00111-05
001-101-2006-00554-83
001-101-2019-00054-19
001-101-2018-00009-29
001-101-2019-00075-05
001-101-2004-00106-86
001-101-2017-00031-85
001-101-2014-00317-74
001-101-2009-00449-34
001-101-2015-00219-43
001-101-2007-00419-93
001-101-2015-00081-64
001-101-2019-00063-11
001-101-2014-00062-19

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62
หน่วย

รพศ.2 พัน.1
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศสพ.
ศสพ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.35 นสศ.
รวม เงินฝากเกิน 215 ราย

จํานวนเงิน
16.95
4,451.00
4,585.00
4,776.00
1,911.00
1,911.00
5,788.00
1,800.00
2,866.00
908.00
3,897.00
2,197.00
2,484.00
1,628.00
2,942.00
2,102.00
2,866.00
580,248.28

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ร.ท. สิ ทธินนั ท์ หมู่ไพบูลย์
จ.ส.อ. เฉลิมพล ข่ายทอง (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อมรพันธ์ พันธ์แสงดาว
ส.อ. ศุภกฤต แก้ววงค์ (คํMาประกัน 1 ราย)
ร.ท. ธีรเดช คํานวณ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทวีศกั ดิB สังเกตุ
จ.ส.อ. พุฒิพฒั น์ โทปั ญญา (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทีปเทพ ศรี เรื อง (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เกตุปัญญา พิทกั ษา
จ.ส.ต. ธวัชชัย บัวเผือก (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิกร อ่วมสุโข (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อํานาจ ปานทอง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อาทิตย์ เอนสันเทียะ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดา เข็มทอง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมเกียรติ เผื#อแผ่ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศักดิBฤทธิB ทองเทศ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทศวรรษ แก่นทอง
จ.ส.อ. ประสารทอง พิษณุแสง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. เอกชัย ศักดี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. หาญชัย ทศสูงเนิน (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คฑาวุธ เยีย# มโกศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สายเพชร ยอดทองดี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จีรพงษ์ เพ็ญโพธิB (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. กันตินนั ท์ ศรี พจน์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นิพพิชฌน์ บุญล้อม
ร.ท. นิติธร อินทะวงษ์
ส.อ. อรรณพ ยิมM ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ศิวกร สุตพรหม
ส.อ. เอกชัย คลี#เกษร (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สมมาตย์ โสดา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นฤนาท ขจรอนันต์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เริ งศักดิB ฤทธิBเดช (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประยูร นนทะวงษ์

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00503-84
001-300-2019-00525-13
001-300-2019-00495-82
001-300-2019-00525-04
001-300-2019-00508-07
001-300-2019-00516-48
001-300-2019-00491-20
001-300-2019-00501-80
001-300-2019-00518-97
001-300-2019-00518-60
001-300-2019-00507-19
001-300-2019-00519-76
001-300-2019-00524-25
001-300-2019-00524-89
001-300-2019-00491-11
001-300-2019-00499-26
001-300-2019-00515-87
001-300-2019-00511-07
001-300-2019-00491-39
001-300-2019-00509-77
001-300-2019-00519-85
001-300-2019-00511-25
001-300-2019-00505-88
001-300-2019-00526-74
001-300-2019-00509-40
001-300-2019-00526-65
001-300-2019-00492-09
001-300-2019-00500-65
001-300-2019-00508-16
001-300-2019-00491-57
001-300-2019-00491-66
001-300-2019-00508-70
001-300-2019-00498-56

กรม ทพ.23
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.31
กรม ทพ.43
กรม ทพ.46
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง พธ.1
กอง พธ.สกอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กองพันป้ องกันฐานบิน
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.3
ช.3
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
นปอ.
นรด.
บชร.1
ป.3 พัน.13
ป.5 พัน.25
ป.6 พัน.106
ป.6 พัน.106
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712

จํานวนเงิน
47,504.11
96,030.09
38,000.00
56,000.00
236,683.62
164,000.00
225,000.00
100,000.00
350,000.00
84,469.21
150,000.00
127,000.00
114,000.00
99,857.56
70,340.70
85,716.66
108,000.00
186,000.00
144,000.00
54,124.72
110,000.00
120,000.00
226,455.05
107,000.00
94,000.00
196,767.72
98,949.82
90,000.00
64,561.82
126,015.40
112,315.52
112,057.73
44,138.75

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19032562
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. ปิ ยะ มณี ทาํ
จ.ส.อ. วิฑูรย์ นนท์ประสาท
จ.ส.อ. ภิญโญ ขวัญสมคิด
จ.ส.อ. รักชาติ รวบรวม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จตุพกั ต์พิเชษฐ ดิษฐอยู่
จ.ส.อ. ธงชัย จิตตัMงสกุล
จ.ส.อ. สมประสงค์ เนืMอนา
จ.ส.อ. ชยากร ทมเจริ ญ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เสวก สงค์อุ่ม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุพจน์ คณะสา
จ.ส.อ. ภัทรพงษ์ ดีมาก (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ยุทธพล เจริ ญศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรพล อุทยั แพน (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธนดล บูชาพันธ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คมสันต์ มัง# มี (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุติพร ศุภสร (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. มนต์มนัส บุญสิ ทธิB (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัชชาย วิสุทธิชาติ
จ.ส.อ. สหรัฐ ทองคํา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สรายุทธ ปัM นประดิษฐ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภูธเนศ สุวรรณศิลป์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คมกฤช เอกเอี#ยม
ร.ต. พลวัฒน์ ทองคําขาว (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. พีระ จันทร์เพ็งเพ็ญ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระยุทธ บุญคง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมนึก พุธนอก (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คุณากร กิ#งคํา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กฤษณะ รัตนดิษฐ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนากร แก้วกูล (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุรักษ์ โคตรเสนา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มนตรี ออทอศรี
จ.ส.อ. วันเฉลิม สุขผ่อง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. วัชริ นทร์ นุย้ จินดา (คํMาประกัน 1 ราย)

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00506-76
001-300-2019-00514-99
001-300-2019-00494-94
001-300-2019-00500-74
001-300-2019-00516-11
001-300-2019-00494-58
001-300-2019-00495-37
001-300-2019-00442-95
001-300-2019-00491-75
001-300-2019-00503-93
001-300-2019-00503-57
001-300-2019-00515-78
001-300-2019-00518-88
001-300-2019-00518-79
001-300-2019-00509-31
001-300-2019-00525-59
001-300-2019-00495-64
001-300-2019-00520-45
001-300-2019-00520-54
001-300-2019-00520-63
001-300-2019-00520-81
001-300-2019-00520-72
001-300-2019-00512-77
001-300-2019-00512-86
001-300-2019-00511-52
001-300-2019-00511-61
001-300-2019-00511-70
001-300-2019-00511-89
001-300-2019-00511-98
001-300-2019-00512-04
001-300-2019-00512-59
001-300-2019-00512-95
001-300-2019-00512-68

ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.713
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.723
ป.9 พัน.9
ป.9 พัน.9
ปตอ.2 พัน.4
พล.ป.
พล.ม.2 รอ.
พล.ร.15
พล.ร.5
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
39,000.00
20,610.29
80,000.00
73,319.27
73,721.73
100,000.00
150,000.00
140,000.00
83,194.31
176,402.34
133,959.99
130,039.30
118,564.05
85,624.16
145,933.64
106,000.00
72,711.49
55,851.38
101,242.14
130,000.00
84,672.26
37,000.00
140,000.00
110,000.00
151,296.36
64,624.17
85,032.78
98,332.14
106,560.01
59,413.19
110,000.00
120,000.00
130,000.00

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ส.อ. กิตติกาย อิทธิจนั ทร์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สามารถ วงษ์บุญนาค (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พิพฒั น์พงษ์ บํารุ งดี (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คฑาวุฒิ กระดังงา (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. รณกฤต นุย้ ภิรมย์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. เชาวริ น จันทร์ประดับ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ขจรศักดิB ปาเวียง (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. จิรายุ สละจิตต์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ภาณุวฒั น์ สุทิน (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ยุทธชัย สุขแสงเปล่ง (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อรรถพล ผดุงศักดิB (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วันเฉลิม ตาสี (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.ท. คณิ น อารมณ์ชื#น (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. มนตรี เอี#ยมประเสริ ฐ (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.ท. พัดยศ พูลสวัสดิB (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. สุพล บุตรเขียว (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธีรพล หมัน# เที#ยง (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พงษ์ศกั ดิB ทรัพย์สุข (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชาตรี จาวรรณะ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. มงคล ขุนทิพย์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ต. จิรายุ สี แสง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เจษฎากร ทองเทวฤทธิB (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิยม สมาคม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิยม สมาคม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณัฐพัชร์ ภูวศิ ปรวัฒน์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทักษิณ ประจุทรัพย์
ร.ต. ศิวรุ จน์ วรรักษ์วฒั นาพร
จ.ส.อ. สราวุฒิ ทองคํา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุธี สุรินทร์วงค์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เด็น หมัดง๊ะ
ร.ท. พงษ์สวัสดิB สุคนธชาติ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พีรพัฒน์ สวัสดิสาร (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. จักรพันธ์ ถมมา (คํMาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00512-13
001-300-2019-00512-22
001-300-2019-00512-31
001-300-2019-00512-40
001-300-2019-00513-01
001-300-2019-00513-10
001-300-2019-00513-29
001-300-2019-00513-38
001-300-2019-00513-47
001-300-2019-00513-56
001-300-2019-00513-65
001-300-2019-00513-74
001-300-2019-00513-83
001-300-2019-00513-92
001-300-2019-00514-08
001-300-2019-00514-17
001-300-2019-00514-26
001-300-2019-00514-35
001-300-2019-00514-44
001-300-2019-00514-53
001-300-2019-00514-62
001-300-2019-00506-30
001-300-2019-00506-49
001-300-2019-00506-49
001-300-2019-00501-99
001-300-2019-00494-67
001-300-2019-00516-02
001-300-2019-00501-26
001-300-2019-00503-02
001-300-2019-00515-14
001-300-2019-00507-91
001-300-2019-00508-89
001-300-2019-00498-01

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.21
พัน.บ.9
พัน.ปพ.รอ.
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 4
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

จํานวนเงิน
76,537.70
91,814.53
103,000.00
40,000.00
105,000.00
103,000.00
102,000.00
106,000.00
100,000.00
108,000.00
102,000.00
36,000.00
102,000.00
32,000.00
102,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
170,034.71
10,000.00
86,116.42
169,000.00
58,550.43
141,401.95
185,000.00
115,000.00
190,000.00
135,000.00
100,000.00
51,116.40

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
ร.ท. สมควร สุขนิล (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ประสิ ทธิB กลิ#นกุหลาบ (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.อ. วุทธิพฒั น์ ปรัชญ์ฐากรณ์
ร.ต. เชษฐชัย นาคหลง
จ.ส.อ. อดุลย์ แรงแสง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อรรถพล น้อยพลี
จ.ส.อ. วรวุฒิ ทึกทา (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุเมธ ขันธุปัทม์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อังคเดช แสงม่วง
จ.ส.อ. มารุ ต พิณตะคุ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อภิชาติ ใหญ่ไล้บาง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รณกร นงค์สนั เทียะ
จ.ส.อ. สมิง เทพทอง
จ.ส.อ. นพพร เยือกเย็น
จ.ส.อ. ไพโรจน์ เอมรื# น (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. เฉลิม เนาวรัตน์
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิB เหลืองเลิศวันชัย (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ต. รุ่ ง ขอพึ#งด่านกลาง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอนก เขตจัตุรัส (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ลักษณพงษ์ ศรี นอ้ ย (คํMาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. วัฒนา พงศ์สามัคคี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิชยั พ่อพันสาย
จ.ส.ต. ธีรศักดิB สี โย (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วรพงศ์ ย่างเยืMอง (คํMาประกัน 1 ราย)
ร.ท. ถนอมศักดิB สิ ลินทบูรณ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ศุภกร บุญเรื อง
จ.ส.อ. วศิน สุคนธมณี (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง ลลิตา ชุ่มใจ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุขมุ เสมา (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ธีรพงศ์ สี น่วม (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.ต. วุฒิชยั กองกูล
ร.ท. ประนอม นามวงศ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พยุพล สมรักษ์

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00499-17
001-300-2019-00502-23
001-300-2019-00498-10
001-300-2019-00493-79
001-300-2019-00506-03
001-300-2019-00506-12
001-300-2019-00497-04
001-300-2019-00510-46
001-300-2019-00510-55
001-300-2019-00502-96
001-300-2019-00494-12
001-300-2019-00507-28
001-300-2019-00507-37
001-300-2019-00507-46
001-300-2019-00497-59
001-300-2019-00493-97
001-300-2019-00492-72
001-300-2019-00500-38
001-300-2019-00492-36
001-300-2019-00501-44
001-300-2019-00491-48
001-300-2019-00510-28
001-300-2019-00510-19
001-300-2019-00510-37
001-300-2019-00506-21
001-300-2019-00498-74
001-300-2019-00522-49
001-300-2019-00493-60
001-300-2019-00497-95
001-300-2019-00500-29
001-300-2019-00491-84
001-300-2019-00510-91
001-300-2019-00516-66

พัน.สร.13
พัน.สร.13
ม.3
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.18
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)

จํานวนเงิน
153,829.54
120,000.00
70,000.00
96,000.00
176,000.00
50,000.00
71,633.13
120,000.00
120,000.00
84,220.70
72,333.07
350,000.00
177,000.00
150,000.00
86,372.34
79,647.11
131,371.84
87,505.91
109,676.94
120,000.00
133,461.15
166,000.00
57,319.86
35,000.00
131,006.02
221,398.92
131,175.46
108,000.00
90,758.59
99,919.00
113,778.66
205,370.28
35,000.00

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19032562
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
ร.ท. ฑิฆมั พร นิลบดี
จ.ส.อ. สมเกียรติ จันทิพย์วงษ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. จงศักดิB ทับสุข
ร.ต. เชษฐา เที#ยงดี
ร.ต. พินิจ พิมพากุล
จ.ส.อ. นนท์นรงค์ พุฒป่ า
จ.ส.อ. ปรี ดา นิลดี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุเมธ วรรณวิศิษฎ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ปรี ชา สมบุญ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. กนกศักดิB ประสิ ทธิวธั นะ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ท. กัณตชาติ กุลดาววงศ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทิน ทินกระโทก (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุชา ผลวิจิตร (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. อัศวิน บุตรวงศ์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรชาติ สดโคกกรวด
ร.อ. ปั ญญา พุทธน
จ.ส.อ. บุญส่ง นางาม (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ วงษ์หล้า (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิB ประเสริ ฐ (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ชัชวาลย์ ยาวิชยั
จ.ส.ต. สมรัก โตไกรลักษณ์
ร.ต. อนุชา คล้ายมณี (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุธนัย ทองส้ม (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วีระยุทธ อินทองขาว (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ไชยา ตาธุวนั (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทศพล ชัยหงษา
จ.ส.อ. ชราวุฒิ มัน# ที (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.ต. วรเทพ คําจันทร์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คงศักดิB ทองทวี
จ.ส.อ.หญิง ปราณี ต แย้มสอิMง
จ.ส.อ.หญิง อรพรรณ เกิดแก้ว (คํMาประกัน 1 ราย)
ส.อ.หญิง โกสุม ภู่อุ่น (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ดัด ขุขนั ธิน (คํMาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00523-00
001-300-2019-00523-19
001-300-2019-00494-76
001-300-2019-00493-24
001-300-2019-00495-28
001-300-2019-00516-39
001-300-2019-00496-43
001-300-2019-00496-52
001-300-2019-00496-61
001-300-2019-00496-70
001-300-2019-00496-89
001-300-2019-00497-40
001-300-2019-00500-10
001-300-2019-00495-55
001-300-2019-00494-03
001-300-2019-00494-49
001-300-2019-00529-75
001-300-2019-00529-84
001-300-2019-00529-66
001-300-2019-00514-71
001-300-2019-00506-85
001-300-2019-00502-05
001-300-2019-00504-90
001-300-2019-00499-53
001-300-2019-00499-62
001-300-2019-00497-13
001-300-2019-00522-58
001-300-2019-00497-68
001-300-2019-00515-96
001-300-2019-00508-52
001-300-2019-00508-61
001-300-2019-00508-43
001-300-2019-00508-98

ยย.ทบ.
ยย.ทบ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.13 พัน.3
ร.16
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.2
ร.3
ร.3
ร.3 พัน.3
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.4 พัน.3
ร.4 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.8 พัน.2
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.ค่ายเทพสตรี ศรี สุนทร
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
รพ.ค่ายวชิรปราการ

จํานวนเงิน
200,000.00
195,000.00
108,332.76
78,000.00
111,110.75
296,375.47
131,337.91
130,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
146,732.07
56,370.38
76,405.21
75,823.36
200,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
120,000.00
30,000.00
143,869.50
152,000.00
63,444.28
65,185.90
138,617.60
85,540.68
100,000.00
148,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
118,422.01

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 19 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 19032562
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

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

จ.ส.อ. วรรณยุทธ นวลพลับ
พ.ท.หญิง จารุ ณี รู ปงาม
จ.ส.ท. คมสัน โคตรสมบัติ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. อาทิตย์ วงศ์ธร
จ.ส.อ. เอกชัย หงษ์สุวงศ์
จ.ส.อ. เจษฎา คุณาจารย์ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธัชชัย เมฆสว่าง (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ฐากูร พากเพียรทรัพย์
จ.ส.อ.หญิง จําเรี ยง จันทร์สนธิ
จ.ส.อ. นุชิด ส่งสุข (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ชวีวฒั น์ สุวรรณศรี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธรรมนูญ ยิง# ยง (คํMาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. วิศวกร พิมพ์สอน (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ชุมพล ทองพวง (คํMาประกัน 2 ราย)
พ.ต. สุเทพ มะลิทอง
ส.ท. วรยช พิมพิลา (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. โฆสิ ต นนท์ประสาท (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อ่อนสี
จ.ส.อ. สมพงษ์ แย้มพราย
ร.ต. สิ ทธิธรรม อินทรรี (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จารุ กิตติB ขอบทอง (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นิวฒั ชัย คําบุรี (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ประทาน จบจังหรี ด (คํMาประกัน 2 ราย)
ร.ต. จักรกริ ช ใจหาญ (คํMาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธัชกฤต กมลวรากรกุล
พ.ต. ชัยรัตน์ สุพรหมมา (คํMาประกัน 1 ราย)
ร.ต. วิชยั พึ#งทรัพย์ (คํMาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิB ถิ#นทิพย์
จ.ส.อ. ชาญชัย ณุเรศ

001-300-2019-00495-19
001-300-2019-00496-98
001-300-2019-00506-58
001-300-2019-00511-16
001-300-2019-00492-18
001-300-2019-00502-41
001-300-2019-00494-30
001-300-2019-00526-56
001-300-2019-00526-10
001-300-2019-00494-21
001-300-2019-00501-35
001-300-2019-00493-15
001-300-2019-00522-30
001-300-2019-00529-20
001-300-2019-00516-20
001-300-2019-00492-27
001-300-2019-00497-77
001-300-2019-00516-57
001-300-2019-00518-42
001-300-2019-00495-46
001-300-2019-00501-62
001-300-2019-00503-75
001-300-2019-00520-09
001-300-2019-00520-18
001-300-2019-00498-47
001-300-2019-00492-45
001-300-2019-00521-60
001-300-2019-00521-51
001-300-2019-00515-05

วันที#เช็ค : 19 มี.ค. 62
หน่วย

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รร.การบินทหารบก
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ร้อย.ฝรพ.ที# 2
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศคย.ทบ.
ศบบ.
ศพม.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.จ.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.พ.ย.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.บ.
สลก.ทบ.
สส.
สส.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 194 ราย
รวมเช็คเลขที# 19032562 1,802 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 1,802 ราย

จํานวนเงิน
72,849.57
28,852.36
196,000.00
31,794.20
95,023.01
193,563.10
42,619.71
298,355.95
43,545.91
184,000.00
115,000.00
150,000.00
95,474.30
153,043.51
84,735.11
103,000.00
110,000.00
80,000.00
200,000.00
134,847.30
84,471.59
214,000.00
100,705.99
94,158.67
50,000.00
47,253.65
150,000.00
97,753.46
31,791.98
21,779,851.39
32,302,729.97
32,302,729.97

