หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
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
สะพานใหม่-ดอนเมือง
ปัตตานี
พิษณุโลก
ราชบุรี
ลําปาง
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ร้อยเอ็ด
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
กระทุ่มแบน
ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
เพชรบูรณ์
สระบุรี
สระบุรี
สนามเสือป่า
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ชุมพร
ร้อยเอ็ด
ยะลา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สตูล
ขอนแก่น
พะเยา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.44
กอง พธ.พล.ร.4
ช.1 รอ.
ช.พัน.4 ร้อย 4
ทน.3
บชร.4
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.6 พัน.16
พล.พัฒนา 4
พัน.ขกท.
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.พัฒนา 2
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.3 พัน.26
ม.4 รอ.
ม.พัน.22 ศม.
มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มว.ซบร.สน.1
ร.152 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.8
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพศ.2 พัน.1
รร.ป.ศป.

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
983,283.01
406,683.12
27,723.10
308,515.44
118,030.49
499,653.15
2,882.75
410,691.29
382,110.55
72,825.64
296,365.62
246,906.80
123,219.00
466,018.11
395,319.70
574,097.25
620,057.30
336,810.44
432,464.02
7,256.71
1,073,232.45
492,890.05
1,413,191.94
852,457.61
45,096.58
119,211.42
5,038.67
399,823.89
455,745.76
603,688.09
76,785.86
329,022.29
825,386.40

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

สาขา
ศรีย่าน
พิษณุโลก
พญาไท
นครราชสีมา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สนามเสือป่า
เทสโก้โลตัสบึงกาฬ
ระยอง2
สระแก้ว
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
รร.ส.สส.
ร้อย บก.ทภ.3
วพบ.
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศศท.
ศศท.
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 46 หน่วย

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
259,865.98
108,467.31
165,360.22
350,705.40
135,807.82
6,581.31
1,727,081.78
161,195.87
75,766.93
98,756.15
205,192.54
181,680.66
397,553.71
17,276,500.18

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
น่าน
ลําปาง
ราชบุรี
ปราจีนบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
พยุหะคีรี
ราชบุรี
เสนานิคม
ราชบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ลําปาง
สนามเป้า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
นครพนม
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
นครสวรรค์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
งามวงศ์วาน
พญาไท
ราชบุรี
กระทุ่มแบน
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กรม ทพ.32
กรม ทพ.33
กรมพัฒนา 1
กอง พธ. 2
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ดย.ทบ.
ทน.1
ทภ.1
บ.จทบ.น.พ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.31
บชร.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 รอ.
พธ.ทบ.
พบ.
พล.พัฒนา 1
พัน.ขกท.
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.บริการ กบร.ศร.

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
6,668.00
3,439.00
2,102.00
4,520.00
6,840.00
6,591.00
3,437.00
36,960.00
5,733.00
1,914.90
9,152.00
9,467.00
2,866.00
3,455.51
7,642.00
7,726.00
12,474.00
2,714.00
6,593.00
2,718.57
1,628.00
7,808.09
20,619.11
1,911.00
6,839.00
16,965.00
14,806.00
12,200.80
15,308.00
14,338.00
5,732.00
29,619.00
17,997.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
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
ราชบุรี
ปากช่อง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
โรบินสัน สระบุรี
นครราชสีมา
สระบุรี
ศรีย่าน
อุตรดิตถ์
น่าน
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ปราจีนบุรี
สนามเสือป่า
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
นครพนม
สกลนคร
นครสวรรค์
น่าน
ศรีย่าน
สนามเป้า
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
บุรีรัมย์
สกลนคร
สกลนคร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
พัน.พัฒนา 1
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.22 บชร.2
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 รอ.
ร.23 พัน.4
ร.3
ร.3 พัน.1

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
16,567.89
13,556.00
178.72
9,264.00
4,107.00
6,381.00
1,779.64
6,591.00
7,747.89
7,211.00
4,777.00
6,062.52
7,011.00
8,291.00
57.78
37,150.00
5,904.62
23,364.28
5,541.00
2,893.00
5,159.00
4,609.00
1,911.00
2,866.00
4,203.00
1,721.00
13,854.00
3,821.00
1,140.00
4,013.00
18,053.78
6,686.00
5,732.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
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
นครพนม
เลย
ปราจีนบุรี
นครพนม
ราชบุรี
เลย
ปราณบุรี
เตาปูน
พญาไท
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
ปราจีนบุรี
ลําปาง
ปราณบุรี
ปากช่อง
ศรีย่าน
สนามเป้า
สะพานใหม่-ดอนเมือง
กองบัญชาการกองทัพบก
กําแพงเพชร
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชลบุรี
ชุมพร
เชียงใหม่
ชัยภูมิ
หนองคาย
นครปฐม
นราธิวาส
นครพนม
บุรีรัมย์
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ร.3 พัน.3
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายศรีสองรัก
รร.ร.ศร.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สร.พบ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย ม.ลว.ที่ 1 พล.1รอ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศร.พัน.1
ศสท.กส.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
17,448.00
13,579.00
6,248.39
4,395.00
17,042.00
17,346.00
4,433.00
10,226.00
2,866.00
10,106.00
2,502.00
46.38
8.96
791.00
10,651.67
16,606.00
6,833.00
10,948.00
2,484.00
10,284.00
19,713.00
14,539.00
2,407.00
1,396.00
11,976.00
11,614.00
2,866.00
8,463.00
6,270.00
19,622.50
11,939.00
3,725.00
768.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

สาขา
เพชรบุรี
พิษณุโลก
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ระนอง
เลย
ศรีสะเกษ
สมุทรสาคร
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ศรีย่าน
พญาไท
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.จ.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.น.
สง.สด.จว.อ.บ.
สพ.ทบ.
สพธ.
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม 119 หน่วย

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
5,412.00
3,752.00
2,866.00
21,453.00
2,980.00
4,527.00
29,578.00
8,540.00
9,666.00
6,056.00
10,033.00
3,248.00
8,078.00
7,428.00
2,560.00
2,005.68
9,425.00
7,332.00
3,433.71
3,051.00
988,556.39

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ยะลา
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
นาสาร
นาสาร
ชุมพร
ชุมพร
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
ปัตตานี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
กาญจนบุรี
สนามเสือป่า
โคกมะตูม-พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ย่อยถนนสรงประภา
เตาปูน
สนามเป้า
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ปัตตานี
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กรม ทพ.41
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.1
ทน.3
ทน.3
ทภ.2
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ปตอ.1 พัน.7
พล.ปตอ.
พล.ม.2 รอ.
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.15
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.9

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
106,000.00
97,450.47
303,090.77
89,622.09
200,000.00
526,236.90
632,104.44
355,639.35
561,730.83
160,000.00
197,776.75
89,092.01
143,567.48
39,670.16
187,225.51
60,000.00
123,035.53
100,000.00
149,109.35
100,000.00
487,848.03
100,000.00
120,000.00
63,203.41
128,678.68
110,000.00
74,295.35
105,000.00
109,000.00
323,000.00
87,765.51
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
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
ลพบุรี
ลพบุรี
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
หล่มสัก
สนามเป้า
ชลบุรี
เพชรบุรี
นครพนม
อุบลราชธานี
สุรินทร์
ลําปาง
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
อรัญประเทศ
ตาก
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.บ.1
พัน.บ.2
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สห.21
พัน.สห.31
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.8
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14
ร.152
ร.152 พัน.2
ร.153 พัน.3

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
190,000.00
101,942.12
85,461.37
43,708.80
100,000.00
200,000.00
30,000.00
140,000.00
89,401.89
172,457.65
137,113.39
67,916.77
104,060.32
563,064.99
37,598.78
57,543.31
66,815.93
296,152.96
44,422.02
110,000.00
176,300.37
118,720.84
67,336.73
137,315.54
150,000.00
159,000.00
177,000.00
201,000.00
134,699.01
207,897.68
159,433.13
232,879.86
100,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
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

สาขา
สุรินทร์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สกลนคร
นครพนม
หาดใหญ่
สตูล
สตูล
สตูล
ตลาดสันติสุข
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
เลย
ทุ่งสง
นครราชสีมา
ลพบุรี
เตาปูน
เตาปูน
ปราณบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กองบัญชาการกองทัพบก
เพชรบูรณ์
ยโสธร
ยโสธร
ระนอง
กองบัญชาการกองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.23 พัน.3
ร.25
ร.25
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.3
ร.5
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.7 พัน.5
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.การบินทหารบก
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ร.ศร.
ร้อย ลว.ไกล 2
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.21
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สบ.ทบ.
สปช.ทบ.
สส.

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
150,000.00
110,000.00
162,193.63
350,000.00
100,000.00
121,155.79
200,000.00
601,437.04
243,503.25
37,795.92
64,644.23
100,000.00
182,454.48
100,000.00
118,000.00
130,000.00
114,676.98
282,358.75
90,584.95
56,503.10
147,536.95
85,316.60
47,435.19
187,630.81
50,000.00
123,358.68
139,368.18
161,855.16
65,291.49
31,807.13
70,000.00
130,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 20032562
ลําดับ

สาขา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
รวม 98 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 20 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
15,344,294.39
33,609,350.96

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. เอกริ นทร์ กอร่ ม
พ.อ. กิตติพงษ์ สัจจกุลนุกิจ
ร.ท. สมเจตน์ พงษ์ธญ
ั ญการ
ร.อ. จักรพงษ์ วงค์ใหญ่
ร.อ. ชลอ สังข์วเิ ศษ
ร.อ. ฤทธิรงค์ ศรี โหมดสุข(อ.)
ร.อ.เลิศศักดิC โหนา(อ.)
ร.อ. สัมพันธ์ สว่างศิริพรชัย
ร.ท. พิทกั ษ์ แถวบุญตา(อ.)
ร.ต. วีระศักดิC พะวังค์(อ.)
ร.ท. สุพรรณ สี สุก
ร.ท. ยงยุทธ เขียวชอุ่ม
ร.ท. สมบัติ หมวกลาย
ร.ต. ขวัญชัย รักศรี
ร.ต. สมชัย ภู่สอาด
จ.ส.อ. เจษฎา นิลบดี
ร.ต. โสภณ ทวีวฒั น์(อ.)
ร.ต. สมเจตน์ พิมพ์อ#าํ
ร.ต. วรวุฒิ สว่างฉาย(อ.)
ร.ต. อาคม รัตนเรื อง
ร.ต. เอนก รัตนเศรณี
ร.ต. วรรณะ อนันต์คุณาภรณ์
ร.ท. อภิเชฐ โกทองยม
ร.ต. ลักษ์ บัวระวงศ์
ร.ต. ประสพโชค ราชวงศ์
ร.ต. นพพร ภุมราเศวต
ร.ต. เชิด ฉูดสูงเนิน
ร.ต. นิวตั ิ แสงสว่าง
ร.ต. ทองจันทร์ เมืองศรี มาตย์
ร.ต. สมภรณ์ นาคราชา
ร.ต. สุทธิพร ยิมK แฉล้ม
ร.ต. วรพงศ์พฒั น์ ตันสุพล
ร.ต. บุญเตรี ยม ประสารี บุตร

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08260-24
001-100-2004-10293-63
001-100-2004-03533-88
001-100-2004-06318-24
001-100-2004-06324-25
001-100-2004-08584-85
001-100-2004-08833-39
001-100-2004-10677-61
001-100-2004-01057-81
001-100-2004-03139-82
001-100-2004-03577-00
001-100-2004-07332-65
001-100-2004-07881-31
001-100-2004-00575-72
001-100-2004-00641-83
001-100-2004-01312-90
001-100-2004-01382-75
001-100-2004-01964-46
001-100-2004-02178-82
001-100-2004-02207-16
001-100-2004-02210-61
001-100-2004-02757-34
001-100-2004-02908-67
001-100-2004-03401-80
001-100-2004-04573-29
001-100-2004-04904-94
001-100-2004-05084-01
001-100-2004-05666-72
001-100-2004-06253-55
001-100-2004-06829-52
001-100-2004-07373-95
001-100-2004-07815-09
001-100-2004-07953-99

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.

จํานวนเงิน
8,436.03
10,537.59
20,030.59
1,586.46
3,878.58
3,274.88
11,293.33
7,220.48
8,757.90
9,384.22
9,287.75
4,122.38
4,219.85
3,726.63
5,862.52
891.91
7,359.72
7,745.39
4,654.49
4,421.63
8,141.98
2,544.15
3,487.69
7,111.38
8,538.27
4,918.44
3,065.13
4,585.23
4,790.19
15,182.28
9,909.34
5,860.96
9,822.43

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. อนุวฒั น์ แก้วเมืองทอง(อ.)
ร.ต.สมยศ กําลังเอก
ร.ต. บรรจง คําโพธิC
ร.ต. สารี นาคโมรา
จ.ส.อ. ธนิษฐ์นนั ท์ ปาณิ กบุตร
ร.ต. ประยุทธ์ เกิดโภคา
ร.ต. ปรี ชา บุษบง
ร.ต. วุฒิชยั ปรุ งเรณู
ร.ต. สมพรรณ กาทอง
ร.ต. ธีระศักดิC เพชรเสถียร
ร.ต. วิรัตน์ ดําแดง
ร.ต. สมยศ ทิพย์เกษร
จ.ส.อ. เทวินทร์ เปาจีน
จ.ส.อ. ศักดิCศรี ซะสันติ
จ.ส.อ.ณัฐมณฑล นิติพนั ธ์
จ.ส.อ. ขจรศักดิC กลิ#นหอม
จ.ส.อ. ธัชนนท์ เกษเดช
จ.ส.อ. สมพร ธรรมพิบาล
จ.ส.อ. สนธยา เดนทุม
จ.ส.อ. ยศวัฒน์ พรพิทกั ษ์สิทธิ
จ.ส.อ. สมภพ ระลึกธรรม
จ.ส.อ. ปริ ญญา แตงอ่อน
จ.ส.อ. สมชัย ตันเลิศ
จ.ส.อ. ศุภชัย สุดสุข
จ.ส.อ. สายันณ์ แสงฉัตร
จ.ส.อ. ณัฐพล ใจชอบ
จ.ส.อ. ทิวา กึกขุนทด
จ.ส.อ. จีรยุทธ์ เรื อนใหม่
จ.ส.อ. นัฐวุฒิ น้อยนาจารย์
จ.ส.อ. บดินทร์ สมเคราะห์(อ.)
จ.ส.อ. บุญธรรม ดงแสนสุข(อ.)
จ.ส.อ. สถิต จันทร์คูเมือง
จ.ส.อ. บุญเกิด ปฏิพนั ธ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07983-41
001-100-2004-08043-41
001-100-2004-09233-72
001-100-2004-10066-27
001-100-2004-10252-97
001-100-2004-10665-95
001-100-2004-10666-01
001-100-2004-10678-95
001-100-2004-11116-73
001-100-2004-12229-06
001-100-2004-12698-82
001-100-2004-12926-68
001-100-2004-00065-32
001-100-2004-00666-31
001-100-2004-01145-58
001-100-2004-01209-84
001-100-2004-01253-96
001-100-2004-01400-85
001-100-2004-01415-34
001-100-2004-01892-15
001-100-2004-02144-96
001-100-2004-02877-57
001-100-2004-03017-10
001-100-2004-03083-33
001-100-2004-03103-83
001-100-2004-03107-09
001-100-2004-03292-57
001-100-2004-03405-51
001-100-2004-03450-60
001-100-2004-03532-90
001-100-2004-03589-21
001-100-2004-03636-04
001-100-2004-03652-13

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.

จํานวนเงิน
4,467.19
10,219.28
4,650.24
24,136.24
8,901.73
1,126.30
7,067.41
17,143.86
8,148.56
4,099.07
13,106.98
6,098.38
1,542.36
1,548.26
3,182.08
6,513.20
2,765.80
6,879.34
5,227.93
13,308.05
2,774.12
2,382.13
15,717.44
5,526.92
19,364.16
3,281.60
4,970.10
2,104.60
2,494.86
9,237.00
6,907.02
2,107.94
6,079.04

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สิ นสมุทร ใจเที#ยง
จ.ส.อ. วิชา สัยเกตุ
จ.ส.อ. รังสรร สุวรรณรังษี
จ.ส.อ. ปั ญญา ครืK นจิต
จ.ส.อ. ประสงค์ เหว่าไว
จ.ส.อ. กิติพงษ์ มาลายงค์
จ.ส.อ. ธีระชาติ สุวรรณ(อ.)
จ.ส.อ. ชยกร เขียนสูงเนิน
จ.ส.อ. ศรายุทธ กล้าหาญ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ วงศ์ณรงค์(อ.)
จ.ส.อ. เจริ ญชัย ชเวงเกียรติ
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC แย้มสุข
จ.ส.อ. พิพฒั น์ สุขพันธ์
จ.ส.อ. รุ่ งระวี พริK งชัยภูมิ
จ.ส.อ. สิ ริพงศ์ มาคําสาย
จ.ส.อ. ประดับ กลีบบัว
จ.ส.อ. สุทธา ทิมลอยแก้ว
จ.ส.อ. ธรรมนูญ เซอร์ประยูร
จ.ส.อ. อนวัช สาธรสุทธิC
จ.ส.อ.กิติศกั ดิC พรรณเภรี
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร สุขนั ธ์
จ.ส.อ. ศักดา มากทรัพย์
จ.ส.อ. กตัญRู คลังทรัพย์
จ.ส.อ. อบ สมเทพ
จ.ส.อ. อนันต์ บุญทอง
จ.ส.อ. สุรชัย หมัดละ
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ยืนยาว(อ.)
จ.ส.อ. ทนงศักดิC ตรี สิน
จ.ส.อ. สุพิเชษฐ์ บุรีชยั
จ.ส.อ. สุรพิณย์ นอสูงเนิน(อ.)
จ.ส.อ. กฤตโชค ไวทยะวณิ ช
จ.ส.อ. สําเนียง ประสารศรี
จ.ส.อ. วีระพงษ์ ศิริสุวรรณ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04535-36
001-100-2004-04572-40
001-100-2004-04572-77
001-100-2004-04573-01
001-100-2004-04573-38
001-100-2004-04573-83
001-100-2004-04819-19
001-100-2004-04822-46
001-100-2004-04842-17
001-100-2004-04924-65
001-100-2004-04978-04
001-100-2004-05095-98
001-100-2004-05096-04
001-100-2004-05096-22
001-100-2004-05297-78
001-100-2004-05407-44
001-100-2004-05554-72
001-100-2004-06225-52
001-100-2004-06654-69
001-100-2004-06763-13
001-100-2004-06827-12
001-100-2004-06839-97
001-100-2004-07153-93
001-100-2004-07320-35
001-100-2004-07700-80
001-100-2004-07846-49
001-100-2004-08601-07
001-100-2004-08749-15
001-100-2004-08911-61
001-100-2004-08970-04
001-100-2004-09021-66
001-100-2004-09186-17
001-100-2004-09857-70

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.

จํานวนเงิน
3,445.79
4,433.58
4,439.55
2,232.35
5,296.88
6,014.59
2,509.22
1,674.26
1,839.38
6,286.49
21,623.65
16,968.19
5,763.92
12,453.48
1,861.60
9,072.77
3,592.67
34,078.77
4,016.09
5,504.45
1,505.95
2,149.22
9,477.25
21,254.09
4,446.90
3,703.73
4,493.01
5,566.44
1,576.04
14,374.36
1,427.63
4,019.16
3,765.35

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ทองใส ทองลิKมสุด
จ.ส.อ. ธานี อะเมกอง
จ.ส.อ. เสกสรรค์ นิลรัตน์(อ.)
จ.ส.อ. ชลชาติ กาญจนเกษม
จ.ส.อ. ถาวร ปัK นนิ#ม
จ.ส.อ. บัญญัติ สร้างเขตต์
จ.ส.อ. ปั ญญา มีบุญ
จ.ส.อ. ขจร ปั ญจาคะ
จ.ส.อ. องอาจ พ่วงอยู่
จ.ส.อ. วัฒนา ควบคุม
จ.ส.อ. สําราญ เชืKอแก้ว
จ.ส.อ. ทศพล พรหมดี
จ.ส.อ. เสื อ แก่นเชืKอชัย
จ.ส.อ. สมภพ เทียมใส
จ.ส.อ. กิตติ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. สมเกียรติ สุวรรณวงศ์(อ.)
จ.ส.อ. บุญรวม นารี
จ.ส.อ. ครรชิต นิธิโกสิ นทร์
จ.ส.อ. ธวัชชัย ใจยงค์
จ.ส.อ. วิชยั พฤกษ์ชะอุ่ม
จ.ส.อ. รักชัย จารเขื#อง(อ.)
จ.ส.อ. ประจักร์ ชินกร
จ.ส.อ. สมบัติ ทองดี
จ.ส.อ. ณัฐวรรธน์ จันทร์อฐั ชลี
จ.ส.อ. เอกธเนศ รัตนโรจน์
จ.ส.อ. ปรเมศร์ บวรรัตนกุล
จ.ส.อ. สุรพล โพธิCพนั ธุ์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC เบียดนอก
จ.ส.อ.ธนินฐิติวฒั น์ ลือคําหาร
จ.ส.อ. ภัทธรพงศ์ บานแย้ม
จ.ส.อ. รุ่ งฤทธิC คูเม้ง
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ วรรณพราหมณ์
จ.ส.อ. สุชาย ทะสุวรรณ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09858-68
001-100-2004-10196-85
001-100-2004-10313-68
001-100-2004-10380-60
001-100-2004-10380-97
001-100-2004-10665-77
001-100-2004-10665-86
001-100-2004-10717-91
001-100-2004-10808-69
001-100-2004-10870-20
001-100-2004-10910-41
001-100-2004-11304-29
001-100-2004-11468-73
001-100-2004-11655-31
001-100-2004-11968-23
001-100-2004-12105-85
001-100-2004-12230-39
001-100-2004-12622-32
001-100-2004-12629-40
001-100-2004-12671-67
001-100-2004-12802-01
001-100-2004-12829-62
001-100-2004-13060-68
001-100-2004-13105-39
001-100-2004-13106-27
001-100-2004-13136-79
001-100-2004-13194-97
001-100-2005-00501-61
001-100-2005-00523-09
001-100-2006-00304-85
001-100-2006-00306-16
001-100-2006-00307-95
001-100-2006-00498-81

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.

จํานวนเงิน
6,653.49
42,425.33
4,949.60
4,430.76
9,170.96
6,644.54
1,202.12
3,196.66
5,358.98
11,439.27
2,620.35
3,112.49
525.20
3,564.38
1,975.38
2,003.35
5,679.25
4,546.88
6,652.20
13,598.76
2,906.08
3,293.81
3,754.05
5,008.19
3,604.15
3,887.86
3,207.15
1,423.40
3,252.68
2,189.11
2,920.38
2,959.39
3,657.52

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มารุ ต พระศิลชัย
จ.ส.อ.อิศม์ธนธัช พันธ์เจริ ญ
จ.ส.อ. เจตวัฒน์ สวัสดิCชยั พงษ์
จ.ส.อ. กฤษณะ อนักทัศน์
จ.ส.อ. สุรัตน์ มิกขุนทด
จ.ส.อ. เอกฉัตร เฟื# องฟู
จ.ส.ต. จักรพันธุ์ สอนบุตร
จ.ส.อ. ธนเดช ธนธรรมนุกลุ
จ.ส.อ. รัชพงษ์ ศรี คะเณย์
จ.ส.อ. หาญณรงค์ คงโนนกอก
จ.ส.ท. อาณัติ ใจคุม้ เก่า
จ.ส.อ. ธิติพงษ์ ปางโม้
จ.ส.อ. ชาญชัย แก้วภูมิแห่
จ.ส.อ. ไกรวิทย์ โพธิCสุด
จ.ส.อ. ขจรเดช ปั ญญาละ
จ.ส.อ. เฉลิมพร ทรัพย์เอกชัย
จ.ส.อ. วรวุฒิ เขียมสุวรรณ์
จ.ส.ท. สิ นธู ชุ่มกมล
จ.ส.ท. วีระพงษ์ ประคองชื#อ
จ.ส.อ. มานิต ฤทธิCนอก
จ.ส.ท. อิทธิพล เรื อนขวัญ
จ.ส.อ. ชัยวิทย์ ตระสิ นชัย
จ.ส.ท.สุรศักดิC ไชยวงค์
จ.ส.ท. อนุสรณ์ นิลเกตุ
จ.ส.อ. ทรงศักดิC คํานวนสกุณี
จ.ส.ต. กัมปนาท ลีKพนั ธ์
จ.ส.อ. คมกริ บ เที#ยงสูงเนิน
ส.อ. ธีรวัฒน์ ชมเส็ง
จ.ส.ท.จักรพงษ์ อินถา
ส.อ. วรวัฒน์ ยะขาว
ส.อ. สุจินดา จําปาศรี
ส.อ. กฤษดา ผลโยธิน
จ.ส.ต. ชโลธร อู่ทอง

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00499-06
001-100-2007-00287-08
001-100-2007-00288-50
001-100-2007-00384-31
001-100-2008-00180-74
001-100-2008-00184-63
001-100-2008-00259-77
001-100-2008-00333-29
001-100-2008-00333-74
001-100-2009-00070-68
001-100-2009-00354-05
001-100-2010-00039-25
001-100-2010-00039-89
001-100-2010-00039-98
001-100-2010-00040-03
001-100-2010-00179-91
001-100-2010-00180-06
001-100-2009-00159-60
001-100-2011-00257-77
001-100-2008-00182-50
001-100-2008-00255-24
001-100-2008-00332-86
001-100-2010-00180-15
001-100-2011-00258-38
001-100-2011-00258-92
001-100-2011-00259-08
001-100-2011-00304-87
001-100-2011-00392-66
001-100-2012-00408-36
001-100-2012-00411-36
001-100-2012-00412-15
001-100-2012-00413-67
001-100-2012-00415-07

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.

จํานวนเงิน
3,905.57
2,697.02
4,418.45
2,231.24
3,613.30
3,664.37
340.64
2,861.51
1,262.15
2,357.95
4,832.22
5,205.37
1,501.50
2,464.88
735.64
2,161.10
2,955.81
1,189.10
1,053.99
1,479.93
1,157.14
1,090.65
2,525.92
1,883.80
1,706.89
743.82
1,259.21
2,878.98
1,590.22
1,576.46
1,944.00
1,992.28
1,056.57

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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.ท.ประสิ ทธิCชยั ดลสอาด
ส.อ. วีระชัย นวลสุวรรณ์
ส.อ. ณัฐชัยพัชร์ บ่างสมบูรณ์
ส.อ. ชาญชัย จันทปะขาว
ส.อ. กันตถณ เมฆเฉลิม
ส.อ.วราวุฒิ ชวาขัน
ส.อ.ภูริราช ชลอทรัพย์
ส.อ. ชัยธวัช แผ่นทอง
ส.อ. วรานนท์ โพธิCสาวงษ์
ส.อ. วฑัญRู สุจริ ต
ส.ท. กิติเวช แสงคํา
ส.ท. สัณฐิติ รัตนเรื อง
ส.อ. ยิง# ยศ รอดสัมฤทธิC
ส.ต. สถาพร บุญศักดิC
ส.อ.ขจรเกียรติ หนูพลกรัง
ส.อ.นทีธร บัวคลี#
ส.อ. เจตพัฒน์ ติดมา
ส.อ. อนุสิทธิC นนทะโคตร
ส.อ. อาทิตย์ ทองใส
ส.อ.อดิศกั ดิC พุม่ มาก
ส.อ. สราวุธ กลมกล่อม
ส.ท. สุภทั ร ประสานสุข
ส.อ. ปริ ญญา นิราราช
ส.ท. วิศรุ ต สาสังข์
ส.อ.วิทยา สาจันทร์
ส.อ. กฤษดา แก้วอําพันธ์
ส.ท. อธิเบศน์ อามาตย์
ส.อ. ศิรวิทย์ แหวนชุม
ส.อ. สุพฒั น์ สวัสดิCจุน้
ส.อ. ธนาธิป พรหมพิทกั ษ์
ส.ท. มงคลประสิ ทธิC ตันสิ งห์
ส.ต. วิษณุ สงวนนาม
ส.อ. นพรัตน์ วุทธิยาสาร

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00416-04
001-100-2013-00278-89
001-100-2013-00279-13
001-100-2013-00506-10
001-100-2013-00506-65
001-100-2013-00506-74
001-100-2013-00516-28
001-100-2013-00516-73
001-100-2013-00517-34
001-100-2013-00533-89
001-100-2013-00605-74
001-100-2013-00607-50
001-100-2013-00608-20
001-100-2013-00611-84
001-100-2014-00500-53
001-100-2014-00501-05
001-100-2015-00626-31
001-100-2015-00631-08
001-100-2012-00469-46
001-100-2012-00667-37
001-100-2013-00505-40
001-100-2013-00505-95
001-100-2013-00608-93
001-100-2013-00610-96
001-100-2014-00500-71
001-100-2014-00618-82
001-100-2015-00615-26
001-100-2015-00627-83
001-100-2016-00372-18
001-100-2016-00372-36
001-100-2015-00651-42
001-100-2016-00368-93
001-100-2016-00373-42

กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ขส.

จํานวนเงิน
1,762.58
1,995.16
2,072.33
1,152.81
1,892.67
1,066.51
1,034.29
551.51
1,173.88
1,681.95
1,182.77
1,037.61
779.24
1,024.84
1,003.74
1,811.68
1,484.30
859.97
2,563.58
1,350.91
527.91
1,995.16
3,250.11
2,067.18
440.86
1,043.83
733.18
124.05
1,153.31
305.51
652.14
380.12
380.12

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
ร.อ.ภัทรดร ครสระน้อย
ร.อ. สมชาย ชูช่วย
ร.อ. ทวีวฒั น์ ทิวะศะศิธร์
ร.อ. ผดุง อินทรวงศ์
ร.ท. สมชัย ศรี พรหม
ร.ท. สมยศ ทิพย์รัตน์
ร.ท. เจริ ญศักดิC ชุมทอง
ร.ท. จารึ ก ไข้บวช
ร.ท. จรัญ บุญทิม
ร.ท. พรชัย ตาหลวง
ร.ต. คเชนทร์ จันทร์ขK ึน
ร.ต. โยธิน ธงดาชัย
ร.ต. ยุทธชัย เกิดสวัสดิC
ร.ต. ปั ญญา บุษย์ดี
ร.ต. ประเศียร เจริ ญเนาว์
ร.ต. อํานาจ บุญถูก
ร.ต. ศุภโชค ยอดระบํา
ร.ต. ยงยุทธ กลึงค์พล
ร.ต. เถลิงศักดิC จริ ตรัมย์
จ.ส.อ. บือนียามิน มะเซง
จ.ส.อ. ดนตรี พฤกษานนท์
จ.ส.อ. วิชิต นิลวิสุทธิC
จ.ส.อ. ทองดี ศรี พนม
จ.ส.อ. สุทธิบูลย์ ไตรเมศ
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ จันทร์พินิจ
จ.ส.อ. ภาคภูมิ วรรณสิ ทธิC
จ.ส.อ.อํานวย ดํารงค์
จ.ส.อ. จิระ แก้วดวง
จ.ส.อ. สุทธิพนั ธ์ ทองคํา
จ.ส.อ. บัวสอน นิยมชาติ
จ.ส.อ. ฟุรกอน อับดุลอิรฟาน
จ.ส.อ. ปั ญญา ยีส# ุ่น
จ.ส.อ. นพดล ปานชุม

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05806-36
001-100-2004-09468-23
001-100-2004-10829-82
001-100-2004-12387-49
001-100-2004-01454-42
001-100-2004-01888-63
001-100-2004-10719-59
001-100-2004-11134-59
001-100-2004-11817-24
001-100-2004-12064-30
001-100-2004-00358-80
001-100-2004-03011-27
001-100-2004-04344-89
001-100-2004-04657-17
001-100-2004-04744-87
001-100-2004-08057-48
001-100-2004-09884-58
001-100-2004-11570-37
001-100-2009-00425-84
001-100-2004-00395-58
001-100-2004-01177-22
001-100-2004-01548-93
001-100-2004-04502-01
001-100-2004-06120-41
001-100-2004-09279-34
001-100-2004-09284-74
001-100-2004-12311-08
001-100-2004-12414-79
001-100-2004-12785-89
001-100-2006-00439-66
001-100-2007-00098-46
001-100-2007-00468-74
001-100-2007-00468-83

กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44

จํานวนเงิน
12,704.23
5,318.93
14,438.88
5,543.61
8,055.37
4,734.47
4,034.68
9,698.26
7,819.44
7,870.82
10,638.33
3,479.47
7,381.35
8,457.91
5,540.14
3,216.81
19,145.72
2,799.04
6,073.53
4,029.11
5,501.78
7,653.19
29,490.88
3,976.89
5,596.51
7,444.74
10,479.53
2,627.29
3,252.09
2,316.61
4,496.19
3,528.61
6,805.59

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ลําลอง ดําสี ไหม
จ.ส.อ. วอน พรมพุม่
จ.ส.อ. ธวัชชัย จันทร์สุระ
จ.ส.อ. สมพงษ์ เพ็ชรแก้ว
จ.ส.อ. สมชาย สยามล
จ.ส.อ. สุทศั น์ ศรี มหาดไทย
จ.ส.อ. เริ งศักดิC สังข์ทอง
จ.ส.อ. อภิชาติ แก่นแท่น
จ.ส.อ. อดิศร ดํามณี
จ.ส.อ. สําราญ ศักดา
จ.ส.อ. ทรงกรด โนราช
จ.ส.อ. ยุทธนา ศรี ทองคํา
จ.ส.อ. ธีระพันธ์ ชูเกลีKยง
จ.ส.อ. เชาวลิต พระโคตร
จ.ส.ต. จีระศักดิC แซ่ภู่
จ.ส.ท. ไพโรจน์ สามหมัย
จ.ส.ท. พรชัย นวลละออง
จ.ส.ท. ประเสริ ฐ ทองชู
จ.ส.ต. อัครเดช ณ ระนอง
จ.ส.ท. สุรชาติ สุขวงษ์
จ.ส.ท. ธีรวุฒิ ปานแก้ว
จ.ส.ท. วรายุทธ วิเชียรแก้ว
จ.ส.ท. ทรงวุฒิ อ่อนทอง
จ.ส.ท. ประสารวิทย์ คงขํา
จ.ส.ต. เอกพงษ์ พรหมศิรประภา
จ.ส.ท. จารึ ก หนูชูแก้ว
จ.ส.ท. สุนทร สุขย้อย
ส.อ. เรวัตร บัวมาตร์
ส.อ. ศุภฤกษ์ เอ้งฉ้วน
ส.อ. วันชัย ช่วยสูงเนิน
ส.อ. กรกช กรกชกวิน
ส.อ. วัชรา ไชยแก้ว
ส.อ. กิตติ จันทรานนท์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00469-80
001-100-2007-00472-62
001-100-2007-00472-71
001-100-2007-00474-20
001-100-2007-00476-24
001-100-2007-00478-28
001-100-2007-00479-16
001-100-2007-00479-43
001-100-2007-00479-70
001-100-2008-00388-38
001-100-2009-00425-20
001-100-2010-00151-79
001-100-2008-00389-35
001-100-2010-00147-27
001-100-2007-00468-92
001-100-2007-00473-87
001-100-2007-00478-55
001-100-2008-00387-95
001-100-2008-00388-83
001-100-2008-00389-17
001-100-2008-00389-26
001-100-2009-00020-81
001-100-2009-00425-57
001-100-2009-00429-00
001-100-2009-00429-46
001-100-2007-00477-49
001-100-2009-00428-58
001-100-2013-00003-41
001-100-2013-00093-88
001-100-2013-00627-49
001-100-2013-00627-85
001-100-2013-00628-00
001-100-2013-00628-55

กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44

จํานวนเงิน
8,914.19
5,189.75
4,209.73
6,634.32
4,276.27
8,693.64
3,156.35
6,334.92
6,247.95
7,586.67
1,771.63
3,561.63
2,775.80
1,981.58
7,329.56
4,034.00
5,960.04
3,987.12
3,051.63
5,413.52
3,871.32
5,085.46
5,473.78
2,643.86
1,689.65
3,593.32
4,628.46
239.97
4,113.76
1,315.69
4,070.55
2,629.23
3,144.73

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. สุวฒั น์ มลการนา
ส.อ. อนุชิต วรรณวงค์
ส.อ. อรรถพล มุ่งจงรักษ์
ส.อ. วัฒนา เสื อเพ็ชร์
ส.อ. ปริ ญญา จันทะศรี
ส.อ. เจษฎา อะตะราใจ
ส.อ. ศรศักดิC งามขํา
ส.ท. วิทยา ไสยาศรี
จ.ส.อ. ชาติชาย จันมีศรี
จ.ส.อ. อํานาจ กล้าหาญศึก
จ.ส.อ. ธนยศ นิ#มงามศรี
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ลอยพงษ์ศรี
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บัวอ้น
จ.ส.อ. บัณฑิต ดีอ#าํ
จ.ส.อ. นิพนธ์ นุย้ ป้ อม
จ.ส.อ. ประหยัด เปรี# ยมนอง
จ.ส.อ. ราชเดช กันติ[บ
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ฤทธิCบาํ รุ ง
จ.ส.ท. ณัฐพล เทพอินทร์
จ.ส.ต. สมพร โพธิCไชยย้อย
จ.ส.ต. เชวง ระเรื อง
ส.อ. ธวัชชัย สอนเทียม
ส.ท. ศตวรรษ เนืองนิตย์
พ.อ. อัมพุช พัฒน์ทอง
พ.ท. จาตุรนต์ ตรี สุวรรณ
พ.ต. อํานวย เทพพิทกั ษ์
พ.ต. สุรสิ ทธิC หอมแสน
พ.ต. เอกพงศ์ ขําโพธิC
พ.ต.ประจวบ ห้องริK ว
ร.ท. มงคล ธารมรรค
ร.อ. ไพรบูลย์ บูรณะภักดี
ร.ท. เมธี ดวงบุญ
ร.ท. สุรัตน์ เฮ็งเจริ ญ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00628-91
001-100-2013-00629-07
001-100-2013-00629-16
001-100-2013-00629-43
001-100-2013-00629-98
001-100-2013-00630-12
001-100-2013-00630-21
001-100-2014-00613-23
001-100-2004-05443-06
001-100-2004-06387-11
001-100-2004-07117-77
001-100-2004-08035-46
001-100-2004-08099-02
001-100-2004-08420-77
001-100-2004-09182-19
001-100-2004-10571-44
001-100-2004-11897-71
001-100-2004-11930-75
001-100-2010-00040-76
001-100-2008-00106-29
001-100-2011-00251-48
001-100-2004-00717-76
001-100-2016-00183-10
001-100-2004-04888-79
001-100-2004-06042-55
001-100-2004-01832-75
001-100-2004-02695-84
001-100-2004-06355-65
001-100-2004-11310-57
001-100-2004-01556-43
001-100-2004-07969-27
001-100-2004-01335-71
001-100-2004-01430-55

กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
กอง พธ.พล.ร.4
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,315.69
2,542.92
2,326.38
3,382.99
4,057.39
2,411.47
2,739.74
146.46
3,337.05
957.29
1,414.96
6,045.69
686.74
3,286.19
2,766.65
571.68
4,051.36
528.03
1,371.91
995.31
448.74
1,161.09
100.41
1,526.93
3,611.89
6,138.50
24,684.13
9,609.36
4,306.55
8,197.32
4,559.36
3,415.11
7,289.01

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
ร.ท. สันต์ศนันท์ ศรี สวัสดิC
ร.ท. นรา นามรมย์
ร.ท. สมชาย แตงเจริ ญ
ร.ต. สุริยา วงศ์ภา
ร.ต. เอกชัย ชัชวาลแสง
ร.ต. ธีรศักดิC สิ งห์มงคลศักดิC
ร.ต. ทศพล แก้วสิ งห์
ร.ต. สมพร นุชพันธุ์
ร.ต. เฉลิมพล ศรี สิทธิC
จ.ส.อ.ตรี ทเศศ เรื องเดช
จ.ส.อ. สุริยา อาษาพนม
จ.ส.อ. จิตติพงษ์ ตรี เมฆ
จ.ส.ท. คมสันต์ ขันธ์มน#ั
จ.ส.อ. มงคล ภู่ระหงษ์
จ.ส.อ. ประสาท ม่วงทอง
จ.ส.อ.ทิวา คนยัง
จ.ส.อ. วิรุตย์ บัวลา
จ.ส.อ. นาวิน นาสุวรรณ์
จ.ส.อ. นพดล นาไทย
จ.ส.อ.ณรงค์ศกั ดิC ยวงทอง
จ.ส.อ. สิ ริ กันแตง
จ.ส.อ.ไพบูลย์ พันชนะ
จ.ส.อ. รุ่ ง เข็มทอง
จ.ส.อ. ธนภูมิ ศรี ใหม่
จ.ส.อ. สมชาย คันทรง
จ.ส.อ. ปั ญจภาส นาถาบํารุ ง
จ.ส.อ. อาคม รายะนคร
จ.ส.อ. เกลืKอ กลิ#นมาลี
จ.ส.อ. มณฑล เวสสุวรรณ์
จ.ส.อ. สมชาย แก่นจันทร์
จ.ส.อ. จําลอง บุตรสื บสาย
จ.ส.อ. คมกฤช ด้วงแก้ว
จ.ส.อ. วินยั คงประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02973-56
001-100-2004-05564-80
001-100-2004-06043-89
001-100-2004-06509-62
001-100-2004-02385-02
001-100-2004-03824-87
001-100-2004-05092-79
001-100-2004-06316-93
001-100-2004-06557-09
001-100-2004-00170-42
001-100-2004-00795-74
001-100-2004-01436-57
001-100-2004-01817-72
001-100-2004-02003-32
001-100-2004-02201-32
001-100-2004-02302-81
001-100-2004-02422-86
001-100-2004-02592-59
001-100-2004-04087-49
001-100-2004-04518-11
001-100-2004-04651-42
001-100-2004-05345-67
001-100-2004-05667-42
001-100-2004-05764-84
001-100-2004-06043-16
001-100-2004-06043-25
001-100-2004-06043-34
001-100-2004-06043-43
001-100-2004-06043-61
001-100-2004-06044-22
001-100-2004-06232-50
001-100-2004-06320-63
001-100-2004-06337-89

ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
2,435.78
3,159.11
3,024.56
10,363.31
6,136.83
5,217.47
6,852.41
4,799.14
6,587.87
3,392.75
2,686.88
3,769.71
1,583.22
6,061.31
3,737.37
4,026.66
1,610.24
3,314.19
3,609.69
3,384.88
3,647.14
9,195.72
4,169.48
1,809.73
10,821.31
1,826.54
2,040.27
4,408.31
694.90
2,557.16
4,715.58
8,001.85
1,799.82

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ.ทํานุ ม่วงงาม
จ.ส.อ. คฑาวุธ จินดาภู
จ.ส.อ. สุรชาติ ธีระวิทย์
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ แสงวิสูตร
จ.ส.อ. ยุทธพล ชมเพ็ญ
จ.ส.อ. ธวัชชัย ใยทองคํา
จ.ส.อ. ฐิติ ไทรทอง
จ.ส.อ. ฤทธิชยั ชาติสมานนท์ ( ชาติสม )
จ.ส.อ. สุรพล รุ่ งสมัย
จ.ส.อ. นภดล พ่วงเล็ก
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC แย้มชุมพร
จ.ส.อ. สมหวัง จึงรัศมีพานิช
จ.ส.อ. เขตรัฐ วรรณสิ ทธิC
จ.ส.อ. มนตรี ชายสา
จ.ส.อ. ณัชพล ช่างดวงจิตต์
จ.ส.อ. กมลชัย ทองอร่ าม
จ.ส.อ. ศรัณย์ ทรงมัจฉา
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ เจิมจันทร์
จ.ส.อ.กรณ์กาํ ภู สมาน
จ.ส.อ. ธนิตสร เอี#ยมภูมิ
จ.ส.อ. นลวัชร์ สิ นสุภะ
จ.ส.อ. เอกราช เกิดสี ทอง
จ.ส.อ. ประพนธ์ ส่งทอง
จ.ส.อ. นัฐวุฒิ สุขวัฒนากอบกุล
จ.ส.อ. เจนวิทย์ จันอ้น
จ.ส.อ. กฤษณะ จําปาศรี
จ.ส.อ. วุฒิเดช สอนพรหม
จ.ส.อ. ธีระพล แหยมไทย
จ.ส.อ. ศุภรี ยช์ าล์ แสนธรรมพล
จ.ส.อ. ณรงค์เดช สุวรรณวร
จ.ส.อ. สมชาติ เจนสําโรง
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ ลาดแท่น
จ.ส.ท. ณัฐพล ชาภักดี

001-100-2004-06464-00
001-100-2004-06800-42
001-100-2004-07356-89
001-100-2004-07839-50
001-100-2004-08410-96
001-100-2004-08514-82
001-100-2004-08666-88
001-100-2004-10041-24
001-100-2004-10197-00
001-100-2004-10738-05
001-100-2004-10740-71
001-100-2004-10803-64
001-100-2004-11102-12
001-100-2004-11136-26
001-100-2004-11542-25
001-100-2004-11864-55
001-100-2004-12571-33
001-100-2004-12656-64
001-100-2004-12995-28
001-100-2004-13114-68
001-100-2004-13149-24
001-100-2005-00510-36
001-100-2005-00517-08
001-100-2005-00802-78
001-100-2006-00178-00
001-100-2006-00183-22
001-100-2006-00466-44
001-100-2008-00185-79
001-100-2009-00010-37
001-100-2009-00099-41
001-100-2009-00099-87
001-100-2010-00069-68
001-100-2010-00350-21

ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,063.01
7,053.98
2,062.50
1,831.60
2,033.53
8,042.63
1,329.00
1,922.40
2,153.87
2,520.83
695.67
1,994.25
3,072.96
3,889.37
2,707.15
2,723.10
2,605.94
7,487.75
1,682.23
2,100.99
3,725.80
2,014.85
1,541.45
3,240.60
1,537.88
5,732.55
1,948.94
2,119.94
1,430.15
729.50
1,126.10
1,203.25
913.16

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
ส.ท. อภิเดช แสงสว่าง
ส.อ. ภาคภูมิ แก้วเรื อง
ส.ท. ธนากานต์ นาคกลัน#
ส.ท. วสุพล ช่อรัก
ส.อ. อุกฤษฏ ◌์ จตุรสุ
ส.อ. อุทยั ด้วงขาว
ส.ต. กฤษกร ทองพิบูลย์
ส.อ. ศราวุธ ห้องริK ว
ส.อ. ธนาวุฒิ พิพฒั น์พฤติกลุ
ส.ต. อลงกรณ์ เกิดเพ็ชร
ส.ต. ยิง# พันธุ์ วิสนั ติ
ร.ท. วราวุธ ชาญชัยวีระพันธุ์
ร.ท. สมบูรณ์ ชัยชนะ
ร.ท. ศตายุ แก้วก๋ า
ร.อ. ปริ นทร์ สุขโภคี
จ.ส.อ. สมพงษ์ จิระยา
จ.ส.อ. วิทณ
ั ศักดิC ชิดสนิท
จ.ส.อ. มานพ ดวงแก้ว
จ.ส.อ. อนุกลุ เทสมุทร
จ.ส.อ. มนต์ชยั สิ ทธิหล้า
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ สารจันทร์
จ.ส.อ. มานพ ปิ นตาวงศ์
จ.ส.อ. นิรันดร์ อินวิเชียร
จ.ส.อ. ทองใบ สงคราม
จ.ส.อ. สนิท รวมสุข
จ.ส.อ. กวี พรหมจิตร
จ.ส.อ. นันทพงศ์ กองแก้ว
จ.ส.อ. ประวิทย์ อ่างเงิน
จ.ส.อ. ชาตรี เนตรโสภา
จ.ส.อ. สิ ทธิพร ศรี นอ้ ย
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC สุนิลหงษ์
จ.ส.อ. ชัยยุทธ เชืKอมัง#
จ.ส.อ. พงษ์สิริ คําเวียง

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00045-06
001-100-2012-00354-72
001-100-2013-00161-48
001-100-2013-00161-57
001-100-2013-00243-41
001-100-2013-00244-66
001-100-2014-00077-87
001-100-2014-00080-50
001-100-2014-00082-63
001-100-2014-00741-78
001-100-2015-00013-39
001-100-2004-00694-25
001-100-2004-01281-80
001-100-2004-06873-64
001-100-2013-00180-94
001-100-2004-00131-98
001-100-2004-00541-59
001-100-2004-01219-74
001-100-2004-01349-14
001-100-2004-02256-41
001-100-2004-02864-93
001-100-2004-02979-94
001-100-2004-03365-58
001-100-2004-03889-31
001-100-2004-05991-84
001-100-2004-06176-48
001-100-2004-06306-03
001-100-2004-06604-28
001-100-2004-07453-30
001-100-2004-07586-53
001-100-2004-08291-37
001-100-2004-11651-15
001-100-2004-12403-55

ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4

จํานวนเงิน
225.51
1,003.57
1,096.07
618.17
1,332.26
181.77
530.33
408.51
1,362.86
356.76
383.35
2,531.03
8,861.72
3,620.13
4,243.01
9,225.23
968.10
6,569.94
2,708.94
3,323.41
2,001.54
4,511.65
10,355.27
4,557.88
2,615.67
3,271.41
3,316.77
2,794.26
1,023.09
2,231.11
1,035.06
2,203.24
5,559.12

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. สาคร ลังกาพินธุ์
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร วงษ์วาร
จ.ส.อ. ธีรชัย ชาวยอง
จ.ส.อ. อนุศกั ดิC ปั ญญาไว
จ.ส.อ. ธนาดล กลีบบัว
จ.ส.อ. ผดุงศักดิC ขัดปั ญญา
จ.ส.อ. นพดล คร่ องรับ
จ.ส.อ. ปริ ญญา ชะนะดัง
จ.ส.อ. สุทธิไกร ปั ญญา
จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ วงค์สีดา
ส.อ. สยามชัย สิ ทธิโน
ส.ต. วิทวัส อินหลวง
จ.ส.ต. นฤพล วาดเขียน
พล.ต. บุญยืน อินกว่าง
พ.อ.(พิเศษ) สุริยะ เอี#ยมสุโร
พ.อ.(พิเศษ) สุรพัศม์ นําชัยรุ่ งรัศมี
พ.อ.(พิเศษ) สงบศึก วังแก้ว
พ.อ. ธํารงศักดิC บุญทักษ์
พ.อ. ปิ ยชาติ ศูนยะคณิ ต
พ.อ. อดุลย์ จําปาทอง
พ.อ. นิพนธ์ ธาราวุฒิ
พ.อ. วิศิษฐ์ บรรณากิจ
พ.อ. กฤษฎา สื บสันติพงษ์
พ.อ. จุลยุทธ พิสุทธานนท์
พ.อ. สุชาติ ชูศิริ(อ.)
พ.ท. นพกร ใจมิภกั ดิC
พ.ท. สมโภชน์ ศักดิCแก้ว
พ.ท. สุพรรณ วงศ์ชยั
พ.ท. สมหวัง เป้ าพานิชย์
พ.ท. กตัญRู หงษ์โต
พ.ท.หญิง กัญธิภา รอดกลาง
พ.ท.หญิง สิ ริโสภา อินทรรักษ์
พ.ต. ปั ญญา แย้มธูป

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12669-55
001-100-2004-12907-49
001-100-2004-12908-37
001-100-2004-12912-16
001-100-2004-13119-81
001-100-2004-13119-90
001-100-2006-00025-89
001-100-2006-00178-46
001-100-2006-00194-28
001-100-2006-00482-62
001-100-2011-00214-52
001-100-2011-00214-89
001-100-2012-00011-47
001-100-2004-05206-34
001-100-2004-00760-27
001-100-2004-07405-20
001-100-2004-11080-04
001-100-2004-00975-70
001-100-2004-02038-61
001-100-2004-03801-88
001-100-2004-05569-76
001-100-2004-06609-32
001-100-2004-06613-75
001-100-2004-08608-97
001-100-2004-11781-64
001-100-2004-01843-26
001-100-2004-06853-48
001-100-2004-12452-71
001-100-2004-12455-63
001-100-2006-00080-88
001-100-2004-11418-23
001-100-2004-12167-65
001-100-2004-05265-22

ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3

จํานวนเงิน
6,264.56
1,225.29
1,162.15
1,577.13
2,122.57
3,255.92
1,421.17
1,671.63
2,494.74
3,816.40
801.79
801.79
3,887.77
10,608.10
28,428.94
16,138.31
7,414.67
5,183.22
5,149.50
12,513.91
7,401.47
16,299.70
6,731.30
5,542.77
14,732.66
6,724.06
23,811.56
14,479.71
10,271.50
5,212.18
5,662.60
6,399.96
9,897.02

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

ชื#อบัญชี
พ.ต. สมพงษ์ พินิจเจริ ญผล
ร.อ. วิชยั สุขลํKาเลิศ
ร.อ. นคริ นทร์ เครื อรัตน์
ร.อ. มนตรี คังคายะ
ร.ท. คงเอก อภิสารบุญมา
ร.ท. จิรวัฒน์ สุขปุ ระการ
ร.ท. ประพันธ์ พุม่ โพธิC
ร.ท. สุรเชษฐ์ ควรอักษร
ร.ต. ชัยเลิศ จันทาพูล
จ.ส.อ. วิลาศ อุ่นไพร
จ.ส.อ. สุชาติ ยังมี
จ.ส.อ. วินยั จรรยารักษ์
จ.ส.อ. สุรเดช รวบยอด
จ.ส.อ. วิวฒั น์ สาลีมนต์
จ.ส.อ. นิมล หม่นมัน#
จ.ส.อ. วสันต์ ชมภู่
จ.ส.อ. วัฒนศักดิC วินยั ธรรม
จ.ส.อ. สมเกียรติ บัวคํา
จ.ส.อ. ธนภัทร บุญชัชวาลย์วงศ์
จ.ส.อ. ยงยุทธ พรามพิทกั ษ์
จ.ส.อ. อรรคพล วราศิลป์
จ.ส.อ.กฤตภัทร ทองคําระยับ
จ.ส.อ. นเรศ ชูฉาย
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ เนียมใบ
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ โชติกะคาม
จ.ส.อ. ธงชัย ถมใย
จ.ส.อ. สมชาย เข็มมุขก์
จ.ส.อ. ไพโรจน์ สมุทรเพ็ชร
จ.ส.อ.อุเทน ยิมK ใย
จ.ส.อ. ธนกร ทองเอม
จ.ส.อ. บุญส่ง บุญชัชวาลย์วงศ์
จ.ส.อ. เอกพล ศรี ปัญญา
จ.ส.อ. ธเนศร์ มัน# คง

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12973-08
001-100-2004-06982-63
001-100-2004-09535-40
001-100-2004-11813-62
001-100-2004-02404-55
001-100-2004-07929-03
001-100-2004-08046-42
001-100-2004-10828-76
001-100-2004-10342-59
001-100-2004-00587-20
001-100-2004-00591-63
001-100-2004-00813-20
001-100-2004-01140-53
001-100-2004-01767-16
001-100-2004-02977-72
001-100-2004-03915-00
001-100-2004-03952-69
001-100-2004-04329-13
001-100-2004-05249-04
001-100-2004-05368-39
001-100-2004-06523-40
001-100-2004-08007-16
001-100-2004-09096-28
001-100-2004-09178-58
001-100-2004-09380-91
001-100-2004-09532-67
001-100-2004-10627-48
001-100-2004-10969-58
001-100-2004-11202-19
001-100-2004-11490-47
001-100-2004-11531-47
001-100-2004-12060-14
001-100-2004-12211-83

ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3

จํานวนเงิน
4,985.36
4,193.93
5,705.41
3,388.76
9,111.27
2,256.67
10,545.00
17,076.70
4,152.67
5,746.91
12,054.64
2,654.00
8,385.46
16,261.63
3,104.38
3,141.72
3,819.41
1,845.11
3,392.08
2,023.94
12,304.78
28,093.08
984.04
6,176.16
5,690.20
11,794.99
11,434.16
4,129.10
1,524.31
1,291.89
4,457.08
6,793.92
8,845.10

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. มนูญ ภู่กลัด
จ.ส.อ. อรรณพ พรรณะ
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ คร้ามศรี
จ.ส.อ. ระนอง เรื องดี
จ.ส.อ. สุเทพ คําชัง
จ.ส.อ. ทนงศักดิC อารี สนัน#
จ.ส.อ. ดนัยนันท์ ไทเชาวน์โรจน์
จ.ส.อ. ทนงศักดิC มากทองหลาง
จ.ส.อ. ศุภกิจ มิตรเอม
จ.ส.อ. วิฑูรย์ ศรี ม่วง
จ.ส.อ. ภรัณยู ศักดิCศรี
จ.ส.ต. พลรบ พรมแดน
จ.ส.ต. อัคราวุธ วราศิลป์
จ.ส.ต. ณัฐพล บรรณาลัย
จ.ส.ต. คมสัน โพธิCรี
ส.อ. คําพัน จุลพันธ์
ส.อ. จักรชัย สูงตรง
ส.อ. รังสรรค์ ศรี คาํ มา
ส.อ. ภูชิต คํายอด
ส.อ. ภัทรวุฒิ บุญเลิศลํKา
พ.อ. ชัชวินทร์ สร้อยทอง(อ.)
พ.อ. สุภชัย อินทรเนตร
พ.ท.สนาน สังดวง
พ.ท. สุขสวัสดิC ภารา
พ.ท. อติศกั ดิC เจริ ญมาศ
พ.ท. ชัยฤทธิC จันทคาธ
พ.ท. ชลินทร ศักดิCถาพร
พ.ท. จรุ ง เรื องรักษ์
พ.ท. สุมน บุรัมพฤกษ์
พ.ต. นิพนั ธ์ หอธรรม
พ.ต. ธงชัย สายนํKา
พ.ต. พรเทพ กวยสกุล
พ.ต. มนูญ ทิพยสิ ทธิC

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12317-46
001-100-2004-12667-79
001-100-2004-12679-09
001-100-2004-12742-91
001-100-2004-13130-95
001-100-2005-00183-96
001-100-2005-00233-52
001-100-2005-00534-14
001-100-2005-00752-67
001-100-2006-00025-98
001-100-2007-00225-19
001-100-2009-00073-50
001-100-2011-00391-87
001-100-2012-00010-59
001-100-2012-00458-13
001-100-2008-00197-27
001-100-2010-00307-61
001-100-2011-00369-68
001-100-2011-00496-16
001-100-2013-00059-48
001-100-2004-05688-01
001-100-2004-07085-06
001-100-2004-03666-10
001-100-2004-03705-61
001-100-2004-04319-14
001-100-2004-06903-77
001-100-2004-09730-58
001-100-2004-11821-94
001-100-2004-13188-78
001-100-2004-00207-18
001-100-2004-00946-43
001-100-2004-06874-52
001-100-2004-07568-59

ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทน.3
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4

จํานวนเงิน
3,642.96
2,306.60
3,560.08
14,278.35
4,684.01
3,744.90
1,248.02
1,397.20
2,538.46
1,849.37
1,997.50
1,080.86
3,321.44
2,690.86
1,054.16
1,760.94
609.31
238.27
1,137.67
545.19
9,706.42
32,801.60
5,870.20
12,498.66
18,392.53
13,069.34
12,358.39
2,882.75
1,039.40
30,555.49
4,488.79
9,600.44
11,323.21

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
พ.ต. สําราญ ชูช่วย
พ.ต. สิ ทธิกร พิลาวรรณ์
พ.ต. สุกรี อินทร์แก้ว
ร.อ. ธวัชชัย มีแดง
ร.อ. อาวุธ จิตรตรง
ร.ท. ขจร ไอยราคม
ร.ต.พัฒน์ชริ นทร์ ปานดี
ร.ต. ถาวร สมัยสงค์
ร.ต. ยงยุทธ บุตรเอก
ร.ต. พลศักดิC หยังดี
ร.ต. อํานาจ ศิลปวิศาล
จ.ส.อ. สุเทพ เทอดเกียรติ
จ.ส.อ. บํารุ ง หวังชัย
จ.ส.อ. อนุชา ผิวนวล
จ.ส.อ.ธวัชชัย แว่นแก้ว
จ.ส.อ.บุญยืน ชมเชย
จ.ส.อ.จิระพงษ์ ธรรมมา
จ.ส.อ. สุรินทร์ โสทะ
จ.ส.อ. เศียร เดชะนะ
จ.ส.อ. คมเดช ไทยอู่
จ.ส.อ. เทอดศักดิC กันภัย
จ.ส.อ.สมชาย แก้ววิมล
จ.ส.อ.ธวัชชัย ภูมิประสิ ทธิC
จ.ส.อ. วิชิต ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. คมจักร์ อําลอย
จ.ส.อ. จิรศักดิC ปานุวงศ์
จ.ส.อ. เชาว์วฒั น์ รัตนพันธ์
จ.ส.อ. สมบูรณ์ หล้าคํา
จ.ส.อ. วินยั ทองฉิ ม
จ.ส.อ. ขจรศักดิC จริ ตงาม
จ.ส.อ. วิรัต แก้วเติมทอง
จ.ส.อ.คนึง เสนรุ ย
จ.ส.อ. บุญธรรม กุญชริ นทร์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07616-84
001-100-2004-07761-54
001-100-2009-00025-22
001-100-2004-02845-65
001-100-2004-12571-79
001-100-2004-02951-90
001-100-2004-00660-57
001-100-2004-07165-41
001-100-2004-09410-77
001-100-2004-09666-69
001-100-2004-09689-13
001-100-2004-00137-54
001-100-2004-00783-80
001-100-2004-00832-03
001-100-2004-01729-41
001-100-2004-02199-23
001-100-2004-02239-44
001-100-2004-03011-36
001-100-2004-03066-27
001-100-2004-04212-63
001-100-2004-04213-42
001-100-2004-04215-28
001-100-2004-04484-46
001-100-2004-05416-46
001-100-2004-06005-41
001-100-2004-07489-84
001-100-2004-08415-00
001-100-2004-08894-03
001-100-2004-09012-73
001-100-2004-11471-00
001-100-2004-12008-61
001-100-2004-12146-42
001-100-2004-12733-44

บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4

จํานวนเงิน
11,056.29
6,799.22
2,758.97
7,114.18
8,041.56
6,984.29
5,262.92
6,400.31
14,109.22
11,688.03
5,591.86
2,111.37
19,660.70
3,899.05
2,745.91
3,018.79
3,660.14
7,589.38
9,527.65
1,751.66
4,175.90
1,474.52
1,751.68
8,609.95
2,552.22
3,740.72
6,218.45
25,035.86
4,016.81
1,463.63
8,059.06
4,921.11
4,241.36

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุสรณ์ อินทร์อกั ษร
จ.ส.อ. สําราญ ผิวดํา
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ดอนมูล
จ.ส.อ. สิ ทธิพงศ์ แสงโชติ
จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ วงศ์สุทธิรัตน์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ แป้ นสุข
จ.ส.อ. อนุรักษ์ เชืKอนุช
จ.ส.อ. ไพศาล กรุ ณกิจ
จ.ส.ต. ไกรรัตน์ สมแก้ว
จ.ส.ต. สหัส บุญหลํา
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ ประพฤติชอบ
จ.ส.ต. นัฐพงษ์ ก๊งหวัน#
ส.อ. เอกลักษณ์ กันทะนวน
ส.อ. สิ ทธิชยั อุตรนาค
ส.อ. วันเผด็จ เพชรงามวงศ์
ส.ท. นภธร ปราบไกรสี ห์
พ.ต. พงษ์เทพ อัศวรักษ์
ร.อ. ฤทธิรณ เพ็ชรกําเหนิด
ร.อ. ชํานาญ พลายละเอียด
ร.ต. สาธิต สมบูรณ์
ร.ต. กตชฬ นามหล้า
ร.ท. นราศักดิC เด่นพายัพ
ร.ต. สมโภช นันทะศาสตร์
ร.ท. นพพร ปั นรัตน์
ร.ท. วิรชัย คํากลอนลือชา
ร.ท. ชัยพงษ์ สิ งหัตถะ
ร.ท. อธึก โคตรพัฒน์
ร.ท. ธนพล วรฐิติอนันต์
จ.ส.อ. ผล อวนศรี
ร.ต. ฐาปกรณ์ ไวเร็ ว
ร.ท. บุญธรรม กลิ#นหอมอ่อน
ร.ต. ทศพรชัย บุญตา
ร.ต. นพพงษ์ เผือกผาสุข

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00190-85
001-100-2005-00472-37
001-100-2005-00837-07
001-100-2007-00036-20
001-100-2007-00119-66
001-100-2008-00159-98
001-100-2008-00160-12
001-100-2009-00374-67
001-100-2005-00503-01
001-100-2008-00283-54
001-100-2008-00334-99
001-100-2009-00359-64
001-100-2010-00041-00
001-100-2011-00458-23
001-100-2014-00143-98
001-100-2015-00630-83
001-100-2006-00204-79
001-100-2004-01521-96
001-100-2004-11046-55
001-100-2004-01627-68
001-100-2004-02830-16
001-100-2004-03736-56
001-100-2004-03988-04
001-100-2004-04750-60
001-100-2004-11267-63
001-100-2004-11268-42
001-100-2004-12735-66
001-100-2012-00276-13
001-100-2004-00331-01
001-100-2004-00513-10
001-100-2004-03672-66
001-100-2004-03736-47
001-100-2004-04394-75

บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
บชร.4
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,331.93
4,038.36
1,486.70
1,147.92
2,381.18
1,620.08
2,889.11
3,163.37
4,276.96
2,089.29
2,694.47
2,303.40
1,777.25
787.28
847.01
119.74
909.45
1,626.87
1,485.03
4,805.56
1,684.73
2,562.39
6,356.13
2,221.88
2,039.43
825.99
3,206.48
1,428.22
5,913.03
10,403.97
4,482.26
2,186.03
5,109.18

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

ชื#อบัญชี
ร.ต. ธนกาญจน์ พรหมดี
ร.ต. บุญช่วย โพภาค
ร.ต. วิรัช โกศลจิตร
ร.ต. จรัญ หงุ่ยกระโทก
ร.ต. ปุณณวิช อินทรทรง
ร.ต. วิชยั ทองห่อ
ร.ต. สุนทร แสนยินดี
ร.ต. บุญเสริ ม ดวงสนิท
ร.ท. โสภณ วีระสอน
ร.ต.มนูญ วอสูงเนิน
ร.ต. สมัย โพธิCแสน
ร.ต. พิชิตชัย คนฉลาด
ร.ต. เอกพล ก้องคํา
ร.ต. ชวโรจน์ ภูมี
จ.ส.อ. หนูการ มัศยามาศ
จ.ส.อ. นิพนธ์ ศิริยา
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC เกษศรี
จ.ส.อ. เอ็ด สาลีรัมย์
จ.ส.อ. ชาติชาย จุลนิมิ
จ.ส.อ. อนันตชัย บัวเผื#อน
จ.ส.อ. สุรเด่น แขกรัมย์
จ.ส.อ. สุชาติ โสมวิเศษ
จ.ส.อ. เทียนชัย อิ#มใจ
จ.ส.อ. นทชา กลีบแย้ม
จ.ส.อ. สุพจน์ คลํKามณี
จ.ส.อ. อิทธิพงษ์ เบีKยวทุ่งน้อย
จ.ส.อ. มนต์ตรี ทองศรี
จ.ส.อ. สกนธ์ หาดทะเล
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ขันธ์วงศ์
จ.ส.อ. อิทธิพล เกิดมนต์
จ.ส.อ. นิมิต ลาลํKา
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC โพธิสาร
จ.ส.อ. สุรชัย แก้วประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04842-08
001-100-2004-07244-89
001-100-2004-08956-26
001-100-2004-09152-21
001-100-2004-09325-74
001-100-2004-09627-51
001-100-2004-09769-58
001-100-2004-09935-66
001-100-2004-11176-22
001-100-2004-11551-36
001-100-2004-11552-88
001-100-2004-12010-28
001-100-2004-12384-39
001-100-2006-00235-73
001-100-2004-00691-24
001-100-2004-01551-57
001-100-2004-01880-21
001-100-2004-02441-87
001-100-2004-02836-27
001-100-2004-03100-64
001-100-2004-03736-65
001-100-2004-03736-83
001-100-2004-06056-89
001-100-2004-06614-63
001-100-2004-07187-43
001-100-2004-07265-66
001-100-2004-07766-95
001-100-2004-08000-53
001-100-2004-08008-40
001-100-2004-08057-66
001-100-2004-08679-24
001-100-2004-09325-38
001-100-2004-09332-18

ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
5,814.43
1,822.84
2,754.20
7,636.08
6,012.36
1,325.74
8,147.49
1,806.55
3,402.69
3,348.40
14,769.75
12,004.47
8,273.33
3,854.24
5,161.85
4,726.32
12,410.77
1,476.87
3,417.38
7,577.08
1,321.16
1,292.47
3,744.82
1,369.63
6,494.91
2,162.94
5,082.80
4,384.80
1,191.56
4,475.83
3,804.57
4,493.45
5,124.28

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. นพดล เดชฟุ้ ง
จ.ส.อ. อรุ ณ ระลึกดี
จ.ส.อ. ไพโรจน์ แป้ นน้อย
จ.ส.อ. เชาวฤทธิC กุลธนาไพโรจน์
จ.ส.อ. อานนท์ โพธิCพนู
จ.ส.อ. ธีระ ไชยต้นเทือก
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC เชยรัมย์
จ.ส.อ. พัทธนันท์ คําลือ
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ทับทอง
จ.ส.อ. เจษฎาภรณ์ หมื#นวังใน
จ.ส.อ. สุระชัย อาจหนองหว้า
จ.ส.อ. มงคล ทรงศักดิCนาคิน
จ.ส.อ. เอกพล พรมสิ ทธิC
จ.ส.อ. กิตตินนั ท์ วันเสน
จ.ส.อ. ศราวุฒิ สรหงษ์
จ.ส.อ. สนิท แดงโชติ
จ.ส.อ. กมล อินกองงาม
จ.ส.อ. กนก จันผม
จ.ส.อ.กิตติกานต์ เล็กแสงจันทร์
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ โพธิลิต
จ.ส.อ.จิรเมธ จันอักษร
จ.ส.อ.จิตวัฒน์ คล้ายละมัง#
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ สมศรี แสง
จ.ส.ต. ณรงค์ บุญประดับวงศ์
ส.อ.สมบูรณ์ สายอินทร์
จ.ส.ต. นพดล พ่วงพุม่
จ.ส.ต. ฉัตรชัย ทับศรี
ส.อ. ชัยชาญ ป้ องท้าว
จ.ส.ต.ภาณุวตั ร วงษ์อุบล
ส.อ. เอกชัย หลํ#าหล่อ
ส.อ. นราธิป แป้ นน้อย
จ.ส.ต. ธนวัฒน์ อบบุญ
จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ ธนศรี

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09523-29
001-100-2004-09726-33
001-100-2004-10086-34
001-100-2004-10666-74
001-100-2004-11266-57
001-100-2004-11266-84
001-100-2004-11266-93
001-100-2004-11267-27
001-100-2004-11267-45
001-100-2004-11267-54
001-100-2004-11268-33
001-100-2004-11578-97
001-100-2004-11631-44
001-100-2004-12307-38
001-100-2004-13096-76
001-100-2005-00740-00
001-100-2006-00235-64
001-100-2006-00375-49
001-100-2007-00154-21
001-100-2007-00159-62
001-100-2009-00100-26
001-100-2009-00364-59
001-100-2009-00365-10
001-100-2004-11268-51
001-100-2005-00739-86
001-100-2006-00240-22
001-100-2006-00445-58
001-100-2008-00353-27
001-100-2008-00353-36
001-100-2009-00364-77
001-100-2009-00365-01
001-100-2010-00103-87
001-100-2010-00288-27

ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
2,234.40
4,138.06
4,304.72
5,014.11
6,206.50
4,972.12
5,948.26
5,098.13
3,411.60
5,705.82
2,664.69
2,825.42
2,098.24
5,554.52
10,905.08
2,032.04
3,324.50
1,626.11
3,605.82
2,635.30
3,205.40
1,834.49
1,710.64
2,052.88
884.20
2,806.87
1,973.66
774.59
2,350.67
667.11
1,645.55
1,279.47
1,589.02

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ปฐมพร รัมมะรัตน์
จ.ส.ต. อิฐ พรมบัว
ส.อ. พีระพงษ์ ธาราพิมาณ
จ.ส.ต. อธิคม สิ งหชัย
ส.อ. ปราโมช คล้ายสุขพงษ์
จ.ส.อ. โยธิน นาคสวัสดิC
จ.ส.อ. อดุลเดช เหล่าลาภะ
ส.อ. ยุทธภูมิ บุญเกิด
ส.อ.สุริยา สดไธสงค์
ส.อ.สมชาย ฤกษ์งาม
ส.อ. เกรี ยงไกร หาญยุทธ
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ชื#นนิรันดร์
ส.อ. ธวัชชัย ชื#นนิรันดร์
ส.อ. วีรพงษ์ ขระเขื#อน
ส.ท. สุริยา ศรี จนั ทร์ทอง
ส.อ.อภิลกั ษณ์ เด่นกระจ่าง
ส.อ.สุรเดช สิ มมาจารย์
ส.ท. พันธกานต์ หนูแก้ว
ส.อ. กิตติพล อัดไม่ออก
ส.อ. ไกรศร โพธิCพรหม
ส.ท. วุฒิชยั แสงโสด
ส.อ. ศรันย์ ป้ องไฝ
ส.อ. วิชิต ศรี ใย
ส.ท.รัชภูมิ สิ ทธิดา
ส.อ. พัฒนพงษ์ เปี ยงใจ
ส.อ. สุรศักดิC ขันทอง
ส.อ. ภูธฤต วงษน้อย
ส.อ. ชัยโรจน์ โพธิดี
ส.อ. เกียรติชาติ ศิริพนั ธุ์
ส.อ. อนุวฒั น์ รักอาชีพ
ส.ท. ศุภชัย พวงอินทร์
ส.ท. พรหมศิลป์ อํายะธรรม
ส.อ. สิ วะพงษ์ ต้นกันยา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00312-38
001-100-2011-00082-93
001-100-2004-06250-72
001-100-2004-11268-15
001-100-2004-13088-80
001-100-2004-13188-69
001-100-2005-00345-70
001-100-2005-00739-40
001-100-2005-00739-95
001-100-2005-00791-02
001-100-2008-00353-54
001-100-2008-00353-63
001-100-2008-00353-72
001-100-2009-00198-41
001-100-2009-00365-29
001-100-2010-00104-02
001-100-2010-00311-59
001-100-2011-00250-14
001-100-2011-00414-29
001-100-2011-00415-17
001-100-2011-00487-41
001-100-2011-00529-84
001-100-2011-00530-80
001-100-2013-00275-42
001-100-2013-00481-56
001-100-2013-00693-80
001-100-2014-00130-16
001-100-2014-00210-51
001-100-2014-00367-52
001-100-2014-00487-20
001-100-2015-00576-93
001-100-2015-00577-09
001-100-2016-00161-09

ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
922.22
3,387.85
2,830.55
3,439.41
3,115.69
1,672.91
1,293.91
982.02
3,565.70
1,008.76
1,667.45
1,967.16
2,204.47
305.11
512.57
1,593.62
1,921.81
930.70
1,698.21
1,207.24
588.08
1,821.83
1,092.80
1,356.73
2,063.65
379.93
798.77
844.21
755.70
742.22
474.69
119.74
550.16

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. สรรเพชญ์ สงค์จนั ทร์
ส.ท. กิตติชยั รัตนงาม
ส.อ. ทนาการ เศรษฐ์ภกั ดี
ส.อ. นฤดล เพ็ชรกําเหนิด
ส.ต. รณกร ผลมนตรี
ส.ท. สมภพ สมวงษ์
ส.ท. พงศ์ธร ช้อยหิ รัญ
ส.ท. สุพรรณ เทียงทํา
ส.ท. สมศรี ประเสริ ฐชัย
ส.ท. กษิภทั โชติประทุมถิ#น
ร.อ.วีระพล ธรรมเพชร
ร.ท.ณรงค์ บุญรอด
ร.ท. กิตติ ชาวนิคม
ร.ต. เอกมล กระจ่างมล
ร.ต.ภาณุพงศ์ นามกอง
ร.ต. ชัยยา พิศเพ็ง
จ.ส.อ. ณัฐวัสส์ เบญจพงศธร
จ.ส.อ.นพดล ผลาหาร
จ.ส.อ. อํานวย สุระโคตร
จ.ส.อ. ณัทพงศ์ ดีเกตุ
จ.ส.อ.ฐิติพงศ์ ผ่องอินทรี ย ์
จ.ส.อ. วิษณุ โชคอํานวยเจริ ญ
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ แสนประสิ ทธิC
จ.ส.อ. พิชิต พากเพียร
จ.ส.อ. ภาคภูมิ แก้วกันทา
จ.ส.อ. ปราชณวัฒน์ พลเยีย# ม
จ.ส.ต. สุริยา บุญสมยา
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ การุ ณ
ส.อ. ประวิทย์ จอมใจธิปิ
พ.ต.เสนีย ์ ศรี ชาดา
ร.อ. สุชน แก้วชนะ
ร.อ. มารุ ต แสนคูณเมือง
ร.อ. วีรยุทธ ตันเสดี

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2016-00262-94
001-100-2011-00530-71
001-100-2012-00122-22
001-100-2012-00124-26
001-100-2013-00153-70
001-100-2013-00350-46
001-100-2015-00103-37
001-100-2015-00103-46
001-100-2015-00110-62
001-100-2016-00261-51
001-100-2004-02781-02
001-100-2004-04558-99
001-100-2004-11610-12
001-100-2004-03084-30
001-100-2004-04998-39
001-100-2005-00358-52
001-100-2004-02028-80
001-100-2004-03207-60
001-100-2004-03433-45
001-100-2004-05404-61
001-100-2004-08123-86
001-100-2004-10946-59
001-100-2004-11464-57
001-100-2004-12112-74
001-100-2010-00079-58
001-100-2009-00310-38
001-100-2011-00001-85
001-100-2011-00061-07
001-100-2011-00503-93
001-100-2004-01843-17
001-100-2004-02232-45
001-100-2004-08739-43
001-100-2005-00628-29

ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16

จํานวนเงิน
100.41
839.73
852.22
1,023.50
642.90
898.62
2,090.90
1,330.18
742.13
761.41
7,494.04
5,418.16
4,944.11
1,444.90
2,570.56
2,733.30
2,958.53
17,343.17
2,596.84
1,532.28
4,525.73
4,066.79
1,787.56
7,726.81
974.47
1,006.67
1,177.05
586.25
1,938.42
3,722.26
4,791.42
5,313.12
2,206.74

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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.ท. บรรฑิต กมลสิ นธุ์
ร.ท. โอบเอืKอ พิมพ์วชิ ยั
ร.ท. ประมวล โพธิCแสง
ร.ต. เทอดศักดิC ญาณโกมุท
ร.ต. วิโรจน์ ใจศิลป์
ร.ต. ธวัชชัย สายเสมา
ร.ท. สุวทิ ย์ ไชยวงศ์
ร.ต. เทวัญ นิยมวรรณ
ร.ต. ประจักษ์ บุบผาเฮ้า
ร.ต. รําไพ มโนริ นทร์
ร.ต. ชํานาญ คําภูเงิน
ร.ต.กรุ งศรี ผากํ#า
ร.ต. นิธิณฏั ฐ์ แก้วคุม้
ร.ต. สากล ชาภูมี
จ.ส.อ. สมาน บุตรทุมพันธ์
จ.ส.อ. กฤษฎา ภักดีสุวรรณ
จ.ส.อ. ประกาย คํานัน
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ จันทร์เสถียร
จ.ส.อ. บันลือ อุปัชฌาย์
จ.ส.อ. สมพร ใจสุข
จ.ส.อ. ทองใบ ไทยอ่อน
จ.ส.อ. เกษฎา แก้วหาวงศ์
จ.ส.อ. สุชาติ แจ้งกลีบ
จ.ส.อ. รัชนพล สื บศรี
จ.ส.อ. บารมี สาหนองหม้อ
จ.ส.อ. ชูชาติ บุญภาย
จ.ส.อ. วิชยั ธิมาชัย
จ.ส.อ.ปรี ชาพล จงอุตส่าห์
จ.ส.อ. พลพักตร์ สิ ทธิวายุพฒั น์
จ.ส.อ. สิ ทธิC นามเขต
จ.ส.อ. ศักดิCชยั เฉลิมวงศ์
จ.ส.อ. สุวรรณ คาระวะ
จ.ส.อ. สุพจน์ หาญสิ ทธิชยั

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03318-72
001-100-2004-09460-81
001-100-2007-00161-74
001-100-2004-01686-47
001-100-2004-06244-44
001-100-2004-08017-97
001-100-2004-10063-17
001-100-2004-10104-62
001-100-2004-10311-00
001-100-2004-11439-82
001-100-2004-12147-58
001-100-2004-12306-95
001-100-2004-12404-70
001-100-2005-00343-58
001-100-2004-00025-45
001-100-2004-00083-18
001-100-2004-01699-10
001-100-2004-01955-26
001-100-2004-01978-52
001-100-2004-02034-45
001-100-2004-02422-59
001-100-2004-02492-43
001-100-2004-02533-16
001-100-2004-02887-92
001-100-2004-03123-36
001-100-2004-03321-36
001-100-2004-03594-61
001-100-2004-06100-52
001-100-2004-06679-17
001-100-2004-06819-26
001-100-2004-06880-35
001-100-2004-07074-37
001-100-2004-07461-26

ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16

จํานวนเงิน
3,410.69
5,632.17
3,018.28
3,549.90
4,615.89
4,957.35
5,958.53
5,095.78
1,943.80
3,950.66
2,392.61
3,747.57
1,701.85
1,787.26
2,461.27
3,272.66
5,226.09
2,663.38
22,627.28
10,408.42
11,769.79
3,417.52
3,781.73
5,176.25
2,689.90
2,893.61
4,227.25
8,032.48
3,450.88
4,364.30
2,417.20
3,950.44
5,167.36

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. วรวุฒิ สารัง
จ.ส.อ. นิพนธ์ อุทยั เรื อง
จ.ส.อ. ประวิทย์ เอืKอฐานะดิษฐ์
จ.ส.อ. ประหยัด สุวรรณชะลา
จ.ส.อ. ศราวุฒิ มีทรัพย์
จ.ส.อ. กิตติ เป็ นมงคล
จ.ส.อ. ไพรัตน์ ปิ นะการัง
จ.ส.อ. ธนวิน ไชยสิ นธุ์
จ.ส.อ. ยอดชาย เฉลยพจน์
จ.ส.อ. ไมตรี จันทรักษ์
จ.ส.อ. อวยชัย เวียงนนท์
จ.ส.อ. ธาดาพงษ์ วงศ์แก้ว
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ สว่างพฤกษ์
จ.ส.อ.สันติภาพ ผจงศิลป์
จ.ส.อ. อธิปัตย์ บุญรักษ์
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ มุ่งจองกลาง
จ.ส.อ. เทพนิมิตร มาตแท่น
จ.ส.อ. กฤษดา ปะนามเก
จ.ส.อ. พงศ์เพชร คําทวี
จ.ส.อ. ธนวุฒิ บุตรวัง
จ.ส.อ. ปรี ชาพล นิลผาย
จ.ส.ท. เอกพงษ์ โคตา
จ.ส.ท. ศุภฤกษ์ ฉายจรุ ง
จ.ส.ท. สมบุญ ไชยวิเศษ
จ.ส.ต. ธงชัย สุวรรณศรี
จ.ส.อ. เสกสันต์ มัง# ลือ
จ.ส.ต. สุวทิ ย์ โนนพล
จ.ส.ต. หลวิชยั ป้ องสิ งห์
จ.ส.ต. กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร
จ.ส.ต.ศราวุฒิ ภูมินา
จ.ส.ต. วิทวัส ขจรภพ
จ.ส.ต. ถาวร พานอ่อน
จ.ส.ต. วรุ ณ บุตรพรม

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07593-42
001-100-2004-07631-32
001-100-2004-08413-60
001-100-2004-08553-63
001-100-2004-08986-14
001-100-2004-09754-81
001-100-2004-10405-51
001-100-2004-11361-59
001-100-2004-12021-51
001-100-2004-12916-14
001-100-2004-13012-58
001-100-2004-13175-96
001-100-2005-00342-33
001-100-2006-00241-29
001-100-2006-00244-39
001-100-2006-00351-16
001-100-2006-00351-43
001-100-2008-00327-73
001-100-2010-00083-64
001-100-2011-00152-93
001-100-2004-13218-72
001-100-2005-00340-66
001-100-2011-00154-06
001-100-2012-00421-26
001-100-2007-00142-37
001-100-2007-00437-98
001-100-2009-00196-38
001-100-2011-00282-60
001-100-2012-00421-71
001-100-2012-00421-80
001-100-2012-00421-99
001-100-2012-00422-05
001-100-2012-00422-14

ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16

จํานวนเงิน
2,643.51
867.82
5,942.13
3,207.11
11,081.89
3,577.34
2,253.61
2,361.20
1,142.68
5,866.61
2,436.50
1,534.77
3,233.84
2,011.63
2,035.67
1,758.82
1,184.10
2,293.06
1,106.92
1,906.56
1,996.71
3,997.46
1,884.90
908.29
2,311.29
2,708.41
1,598.16
1,034.33
767.70
1,119.16
1,407.17
1,591.99
801.89

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. อภินนั ท์ มาลําโกน
จ.ส.ท. สุริยนั ต์ โยธะพันธ์
จ.ส.อ. มานพ โสมาเกตุ
ส.อ. ศรนริ นทร์ แสงใส
ส.อ. พิทยา โสรมรรค
ส.อ. ยุทธศักดิC ขันรักษา
ส.อ. ณัฐวุฒิ ศรี ธง
ส.อ. วรวิทย์ มุกดา
ส.อ. รัชกษิฐษ์ คําพิทุม
ส.อ. อนุวฒั น์ แนวทอง
ส.อ. ศุภชัย อุย้ ปะโค
ส.อ. ศิวะ ติวทอง
ส.อ. วิษณุศกั ดิC นิลเนตร
ส.อ. เฉลิมวุฒิ โพธิCคลัง
ส.อ. กฤษณะ นาสิ นเพิ#ม
ส.อ. อุดมเดช กมลชิต
ส.อ. สิ ทธิลกั ษณ์ ทําทอง
ส.อ. ชัยวัฒน์ หาสุข
ส.อ. กิตติกรณ์ อาจสมัย
ส.อ. ณรงค์ อินทะศร
ส.อ. ทิชากร สี แดง
ส.อ. อิทธิพล อัมรัตน์
ส.อ. วรพงษ์ กุลพันธ์
ส.อ. ณัฐพร อุ่นคํา
ส.ท. ยุทธนากร พลประถม
ส.อ. คนึง หมัน# จิตร
ส.ท. สุรชัย ศิริราช
ส.อ. ประจักษ์ เชียงรัมย์
ส.ท. เมฆสุวรรณ์ ชารี วนั
ส.ท. ปรัชญา คุณากร
ส.ท. ณัฐพงษ์ นามพะภา
ส.ท. สมพร หาทรัพย์
ส.ท. วีรวัฒน์ รัตนา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00059-02
001-100-2004-06555-50
001-100-2009-00011-70
001-100-2011-00284-55
001-100-2011-00285-43
001-100-2011-00360-47
001-100-2012-00005-00
001-100-2012-00005-28
001-100-2012-00307-32
001-100-2012-00312-63
001-100-2012-00421-08
001-100-2012-00421-17
001-100-2012-00421-53
001-100-2013-00069-56
001-100-2013-00266-86
001-100-2013-00354-26
001-100-2013-00677-71
001-100-2013-00678-50
001-100-2013-00679-48
001-100-2015-00065-01
001-100-2015-00098-45
001-100-2015-00098-81
001-100-2015-00708-43
001-100-2015-00709-31
001-100-2012-00421-44
001-100-2012-00423-11
001-100-2013-00271-62
001-100-2013-00273-02
001-100-2013-00273-20
001-100-2013-00677-99
001-100-2013-00679-20
001-100-2014-00359-11
001-100-2014-00359-39

ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16

จํานวนเงิน
1,048.93
4,275.06
1,848.83
2,010.98
1,066.03
1,850.39
1,300.14
1,592.33
682.29
1,032.90
1,581.00
909.33
1,409.48
919.55
697.64
420.47
932.81
537.21
415.74
257.00
1,561.75
425.94
725.75
754.34
1,118.20
1,606.77
1,008.87
413.70
643.38
1,390.36
778.88
760.30
760.30

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
ส.ท. เศรษฐกิจ สาทาวงค์
ส.ท. คมสันต์ กัลยา
ส.ท. สุจินดา พลเยีย# ม
ส.ต. ธนิต ชราศรี
พ.ต. เสริ มศักดิC ชังชะนา
พ.ต. วิกรม สุกแดง
ร.อ. ภูเบศ จินตาคม
ร.ท. ปริ ญญา ขุนมี
ร.ท. อาริ ส แวหลง
ร.ท. ยศพงศ์ อักษรรัตน์
ร.ต. อํานาจ จิตรสงวน
ร.ท. สมโภชน์ ศรี สวรรค์
ร.ต. พิรุฬห์ หนูพมุ่
ร.ต. อภิชาติ เพชรรัตน์
ร.ต. สมมาท เนียมบุญ
ร.ต. ประสิ ทธิC หะหมาน
จ.ส.อ. วรฆามินทร์ เขียวบุญจันทร์
จ.ส.อ. จําเริ ญ ชุมเอียด
จ.ส.อ. อํานวย ศรี สุวรรณ
จ.ส.อ. ณัฐภาคย์ โกไศยกานนท์
จ.ส.อ. อุดม นิลวิสุทธิC
จ.ส.อ. วีระนิตย์ รัตนพันธุ์
จ.ส.อ. ประพฤกษ์ ขุนหลัด
จ.ส.อ.พีรณเดช ไชยยัง
จ.ส.อ. บรรจง จําเริ ญนุสิต
จ.ส.อ. สุพจน์ เกลา
จ.ส.อ. สมมาส ลานแดง
จ.ส.อ. สุทธิรักษ์ วงษ์สุวรรณ
จ.ส.อ. ประกอบ มณี ช่วง
จ.ส.อ. ธนสิ ทธิC คงชีพ
จ.ส.อ. เพลิน มณี รัตน์
จ.ส.อ. วชิระ ตรี รัตน์
จ.ส.อ. เศรษฐา สองยอด

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00545-54
001-100-2014-00546-42
001-100-2014-00711-08
001-100-2015-00064-86
001-100-2004-02777-41
001-100-2004-11236-23
001-100-2004-02774-95
001-100-2004-07189-10
001-100-2004-12362-00
001-100-2004-12961-05
001-100-2004-00829-85
001-100-2004-02237-86
001-100-2004-02952-24
001-100-2004-05563-83
001-100-2004-10634-91
001-100-2004-11735-30
001-100-2004-01747-54
001-100-2004-01829-20
001-100-2004-02140-43
001-100-2004-02172-17
001-100-2004-03024-63
001-100-2004-03615-90
001-100-2004-03756-18
001-100-2004-03918-74
001-100-2004-04283-45
001-100-2004-04419-84
001-100-2004-04576-75
001-100-2004-05563-92
001-100-2004-06245-32
001-100-2004-07156-58
001-100-2004-07868-69
001-100-2004-07868-87
001-100-2004-07870-08

ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
ป.6 พัน.16
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
764.83
764.83
757.97
974.42
16,801.64
4,047.10
5,487.15
5,736.58
1,622.30
4,388.07
9,898.59
5,144.67
1,611.04
2,231.84
4,416.77
5,830.99
18,004.33
4,723.05
12,987.33
7,629.70
2,898.02
6,217.65
1,929.36
3,716.85
1,150.45
3,883.29
1,444.66
1,993.49
6,140.31
3,533.71
4,290.10
4,067.17
2,831.93

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. กฤตคุณ นิติธรเมธา
จ.ส.อ. ปรี ชา เปี ยสี
จ.ส.อ. สมโภชน์ พลเสนา
จ.ส.อ. สมบัติ เทพริ นทร์
จ.ส.อ. กิติวทิ ย์ ขวัญเชืKอ
จ.ส.อ.จรงค์ ชูช่วย
จ.ส.อ. สมชาย กันใจศักดิC
ร.ต. ประเสริ ฐ บุญรัตน์
จ.ส.อ. สามารถ ห้องโสภา
จ.ส.อ.พรชัย อัตตะ
จ.ส.อ. อดิกนั ต์ วงศ์ไทย
จ.ส.อ.นเรศ เกตตะพันธ์
จ.ส.อ. ธีรพล วิชาธิคุณ
จ.ส.อ. ไกรวิทย์ โสะนุย้
จ.ส.อ. สุรัช สงจุล
จ.ส.ท. สวาท คงอ่อน
จ.ส.อ. สุวรรณ จิตรเกลีKยง
จ.ส.ท.สุพล ตรี พฒั น์
จ.ส.อ. สุวฒั น์ สิ ตะพงศ์
จ.ส.อ. ยงยุทธ จิตรหมัKน
จ.ส.ท. ฉัตรชัย เทพรัตน์
ส.อ.พรศักดิC สวัสดีมาก
จ.ส.ต. มานิต เอียดแก้ว
จ.ส.ท. สุพรรณ แจ่มใส
จ.ส.ต.อิทธินนั ท์ สําคัญจิตร์
ส.อ. อาทิตย์ สายลูน
ส.อ.อาซัน หลีมานัน
ส.อ. นัฐชัย บุญญะตุโร
ส.อ. สุทธิพงษ์ เผ่าศิริ
ส.ต. รัตนชัย เรื องเถาะ
ร.ต. วชิระ อุดชุมพิสยั
จ.ส.อ. สุรัชพล มาพบบุญ
จ.ส.อ. ชาตรี แก้วจําปา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09076-84
001-100-2004-09491-58
001-100-2004-09615-58
001-100-2004-09733-31
001-100-2004-10914-21
001-100-2004-11089-07
001-100-2004-11473-22
001-100-2004-11685-47
001-100-2005-00772-56
001-100-2005-00834-15
001-100-2006-00336-31
001-100-2008-00339-85
001-100-2009-00314-90
001-100-2008-00155-45
001-100-2009-00319-59
001-100-2009-00417-70
001-100-2004-10433-36
001-100-2008-00209-18
001-100-2008-00339-67
001-100-2009-00318-52
001-100-2009-00321-16
001-100-2011-00490-32
001-100-2011-00491-84
001-100-2011-00538-40
001-100-2012-00039-50
001-100-2012-00085-11
001-100-2014-00112-49
001-100-2013-00530-51
001-100-2016-00066-16
001-100-2016-00097-83
001-100-2004-09386-57
001-100-2004-00500-65
001-100-2004-01060-63

พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พล.พัฒนา 4
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.

จํานวนเงิน
4,066.01
4,505.74
18,429.15
1,847.06
5,712.07
2,172.51
8,091.39
9,103.60
1,174.25
7,136.86
3,274.42
1,579.34
1,585.92
1,580.08
1,433.21
2,355.96
4,731.24
2,028.01
1,689.22
1,309.68
779.49
603.32
361.61
2,059.69
230.54
1,039.94
1,131.37
1,393.16
106.78
737.04
13,844.16
4,318.21
3,334.03

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุพร สาธิพมณี
จ.ส.อ. แสงนริ นทร์ สุขราช
จ.ส.อ. สุนทร เพ็งเหลา
จ.ส.อ. เอกชัย ในฤทธิC
จ.ส.อ. ปิ ยวุฒิ วงศ์สาระ
จ.ส.อ. วิโรจน์ ตอรบรัมย์
จ.ส.อ. บุญเสริ ม หอมยิง#
จ.ส.อ. สอน บรรณสิ ทธิC
จ.ส.อ. สุระชาย พุม่ กําพล
จ.ส.อ. คมสัน สาระติ
จ.ส.อ. ศุภการ ศิริวงษ์
จ.ส.อ. ธง เชืKอสาย
จ.ส.อ. ชยันต์ หยุยพันธุ์
จ.ส.ท. กรชลิต แก่นจันทร์
จ.ส.ท. ณัฏฐ์ธกร พรมพันธ์ใจ
จ.ส.ต. เปรมศักดิC ท้วมพิบูลย์
จ.ส.ต. จิรัฐติกร บุญมา
จ.ส.ต. ทศพร แพงดี
ส.อ. ธวัชชัย ม่วงจันทึก
ส.อ. เสกสรร นิลศิริ
ส.อ. ประพาส โกมลมณี นาค
ส.อ. ปราศรัย แป้ นเงิน
ส.อ. อํานาจ วงษ์ศรี วอ
ส.อ. เอกพันธ์ ภักดีประพันธ์
ส.อ. เดชสิ ทธิC แสงมูล
ส.อ. ศุภวิชญ์ สารปะ
พ.ท. มนตรี ธานะกูล(อ.)
พ.ต. ศราวุธ สื บวงศ์คล้าย
พ.ต. อัฏฐวัฒน์ เชาว์เกิดสว่าง
ร.อ. ตฤณกร เหมือนมิ#ง
ร.อ. นัฐพงษ์ สมัครการ
ร.อ. ธรรมรัตน์ เจริ ญยิง#
ร.อ. อภิญญา ศรี ตะวัน

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01602-29
001-100-2004-01828-32
001-100-2004-01878-46
001-100-2004-03030-91
001-100-2004-05511-02
001-100-2004-05608-45
001-100-2004-05693-78
001-100-2004-07972-36
001-100-2004-08419-53
001-100-2004-10445-20
001-100-2004-10695-47
001-100-2004-12831-65
001-100-2004-12970-34
001-100-2004-00924-32
001-100-2004-07730-87
001-100-2008-00302-61
001-100-2009-00367-14
001-100-2009-00368-84
001-100-2004-11167-48
001-100-2007-00259-41
001-100-2008-00302-89
001-100-2009-00367-78
001-100-2009-00368-48
001-100-2009-00370-87
001-100-2009-00371-02
001-100-2013-00728-43
001-100-2004-12190-54
001-100-2004-07338-49
001-100-2004-11158-00
001-100-2004-11237-20
001-100-2005-00468-67
001-100-2005-00825-04
001-100-2010-00218-51

พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
7,506.93
2,297.27
4,074.48
1,440.56
2,868.95
2,597.94
8,337.85
5,449.93
10,625.55
6,563.15
4,948.05
6,801.62
1,744.08
5,196.21
2,465.03
2,381.92
2,517.84
2,486.59
6,573.84
2,625.48
2,123.46
3,371.06
2,226.38
2,357.76
1,272.41
868.26
7,240.05
3,601.36
3,533.91
5,616.25
4,669.30
5,202.38
560.78

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
ร.ท. นฤเบรศฌ์ ศรี บรม
ร.ท.บุญยืน สังวาลย์
ร.ท. พรพจน์ โรจชะยะ
ร.ท. ไชยวัฒน์ เปรมจิตร
ร.ท. สนิท โชคศิริ
ร.ท. อนุสรณ์ เสถียรดี
ร.ท. คมศักดิC เลิศรัศมีสุวรรณ
ร.ท. สายทรัพย์ ขบวนกล้า
ร.ท. ประพันธ์ ชาติไทย
ร.ท. ปี ติ แสนทวีสุข
ร.ท. ธีระพงษ์ ทองนํา
ร.ท. ธีระพงษ์ วิริยะกังสานนท์
ร.ต. ธนิษฐ์ นามวงศ์
ร.ต. คุณวุฒิ พฤกสลุง
ร.ต. อุดมศักดิC สุขอร่ าม
ร.ต. อาทิตย์ กลมอ่อน
ร.ต. พูลทรัพย์ พรมกัน
ร.ต.ประชา ดิษวุฒิ
จ.ส.อ. สุนนั ต์ชยั สุดแสนยา
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ ประสารเอ
จ.ส.อ. ธรณ์ ทัศมาลี
จ.ส.อ. ทักษิณ บรรจบราช
จ.ส.อ. สมพงษ์ ประวัติกลาง
จ.ส.อ. ธาฤต ตาปนานนท์
จ.ส.อ. ปกิต สระดี
จ.ส.อ. ชินบัญชร คําภู่
จ.ส.อ. องอาจ แย้มแตงอ่อน
จ.ส.อ. พชรพล บุญลือ
จ.ส.อ. คุณธรรม สุเทนะ
จ.ส.อ. ปกชาติ คํKาโลก
จ.ส.อ. ปิ ยวัฒน์ จันทรักษ์
จ.ส.อ. สุรศักดิC เฉลิมสุข
จ.ส.อ. สุรัตน์ มณี ปรุ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00672-41
001-100-2004-01417-47
001-100-2004-03037-54
001-100-2004-03191-53
001-100-2004-07265-39
001-100-2004-08147-19
001-100-2004-09004-14
001-100-2004-09151-97
001-100-2005-00465-75
001-100-2006-00163-51
001-100-2007-00030-00
001-100-2014-00077-50
001-100-2004-00527-08
001-100-2004-03425-68
001-100-2004-04707-91
001-100-2004-07916-67
001-100-2004-10809-57
001-100-2006-00372-02
001-100-2004-00326-07
001-100-2004-00387-99
001-100-2004-00747-55
001-100-2004-01051-61
001-100-2004-01307-14
001-100-2004-01475-47
001-100-2004-02222-28
001-100-2004-02290-36
001-100-2004-02325-17
001-100-2004-02357-90
001-100-2004-02928-10
001-100-2004-03039-03
001-100-2004-03119-11
001-100-2004-03143-89
001-100-2004-03194-18

พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
10,282.36
7,124.86
3,251.90
3,090.60
6,440.57
5,854.66
5,808.59
7,706.93
5,079.79
1,120.48
4,868.65
329.69
5,403.43
3,538.12
8,750.11
1,591.99
2,444.26
459.66
2,789.26
3,489.34
3,354.10
1,472.36
2,125.41
1,367.31
5,808.37
954.03
1,256.21
1,904.86
1,517.85
549.33
3,205.86
1,207.43
9,422.94

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วนสณฑ์ บุญเจือจันทร์
จ.ส.อ. ภาสกร ไชยโพธิCงาม
จ.ส.อ. อํานวย มีชยั
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั สี ทบั ทิม
จ.ส.อ. ประจวบ เอี#ยมสอาด
จ.ส.อ. อํานาจ ปิ# นเขียน
จ.ส.อ. จรู ญ คันธานุรักษ์
จ.ส.อ. กิตติคุณ อยูป่ รางค์
จ.ส.อ. ธนดล ฝายสุธา
จ.ส.อ. วราวุฒิ กาญจนปรี ชา
จ.ส.อ. บรรจบ อักษรไชย
จ.ส.อ. พิษณุ สลุงอยู่
จ.ส.อ. เลิศชาย ทับทิมทอง
จ.ส.อ. สมสมัย บุญรักษา
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ภิญโญ
จ.ส.อ. บรรยงค์ ลัดดี(อ.)
จ.ส.อ. อรรถสิ ทธิC ทองสงค์
จ.ส.อ. วิทยาคม สวัสดีพทุ รา
จ.ส.อ. คําจันทร์ เจ้าฝ่ าย
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC นาตัน
จ.ส.อ. โพธิพนั ธุ์ กล้าหาญ
จ.ส.อ. ทูล มูลเทียม
จ.ส.อ. ธีระพร บาลี
จ.ส.อ. สันติภาพ ทุมาภา
จ.ส.อ. วิทยา โตกลม
จ.ส.อ. อนุรักษ์ วิเชียรสาร
จ.ส.อ. เอกพงษ์ บุตรศรี
จ.ส.อ. นริ นทร์ โม้สา
จ.ส.อ. วิสูตร เขม้นเขตกิจ
จ.ส.อ. สุริยะ อัฒจักร
จ.ส.อ. เพลิน พูนชัย
จ.ส.อ. อนันต์ โพธิCนอ้ ย
จ.ส.อ. กรณ์ปคัลภ์ อาภาทิพยานุกลุ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03272-59
001-100-2004-03581-52
001-100-2004-04175-34
001-100-2004-04440-88
001-100-2004-04488-26
001-100-2004-04723-73
001-100-2004-04731-14
001-100-2004-05030-26
001-100-2004-05030-62
001-100-2004-05661-31
001-100-2004-05742-37
001-100-2004-05861-62
001-100-2004-06027-89
001-100-2004-06210-76
001-100-2004-06404-42
001-100-2004-06801-49
001-100-2004-07073-67
001-100-2004-07327-43
001-100-2004-07408-67
001-100-2004-07581-03
001-100-2004-07803-15
001-100-2004-07874-15
001-100-2004-07882-38
001-100-2004-07887-51
001-100-2004-07993-59
001-100-2004-08094-70
001-100-2004-08250-70
001-100-2004-08944-41
001-100-2004-08971-47
001-100-2004-09086-56
001-100-2004-09274-57
001-100-2004-09520-64
001-100-2004-09526-39

พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
5,947.28
1,502.55
7,800.79
6,154.78
3,343.52
1,132.93
2,042.08
1,315.47
1,340.52
1,989.64
8,487.31
1,340.19
3,076.83
4,652.65
3,751.77
5,903.14
1,951.61
4,455.82
2,077.39
4,189.27
1,838.83
3,342.41
2,178.54
3,248.06
3,178.18
4,205.57
5,163.66
11,028.34
2,750.51
4,125.67
9,654.43
6,099.40
5,443.96

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ชาตรี จันทร์ศิริ
จ.ส.อ.วิทยา จําปารัตน์
จ.ส.อ. สุเมท โทนสูงเนิน
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC มูลกระโทก
จ.ส.อ. ประจวบ แก้วคํา
จ.ส.อ. ณัฐพัชร์ ภูวศิ ปรวัฒน์
จ.ส.อ. สมศักดิC เสนาะ
จ.ส.อ. สันติ คําก่อ
จ.ส.อ. โอภาส ธิกาพันธ์วรรณา
จ.ส.อ. ลีนะวัตร เสาวภา
จ.ส.อ. ชาติชาย นุชอุดม
จ.ส.อ. คชาชาติ ช้างดี
จ.ส.อ. สมภพ พรหมวงศ์ษา
จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ หมัน# สาร
จ.ส.อ. สงกรานต์ พลศรี
จ.ส.อ. ยงยุทธ บุญราศรี
จ.ส.อ. สี หเนตร์ กล้วยดี
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ บุญลือ
จ.ส.อ. สาธิต โพธิCช่วย
จ.ส.อ. นิวฒั น์ ล้อเจริ ญ
จ.ส.อ. คมสันต์ แสนยินดี
จ.ส.อ. อรุ ณ ทิพย์เหรี ยญ
จ.ส.อ. วรวุฒิ พิมจ่อง
จ.ส.อ. สิ บทิศ เลิศสงคราม
จ.ส.อ. ปฐมพงษ์ แดงรักษ์
จ.ส.อ. อดิศร ทองขาว
จ.ส.อ. สําราญ ชัยพร
จ.ส.อ. สมุทร ไชยบุบผา
จ.ส.อ. วิฑูรย์ อ่องเมือง
จ.ส.อ. เมธี ศรี มงคล
จ.ส.อ. พงษ์พิทกั ษ์ ทิมาบุตร
จ.ส.อ. วัชพงษ์ บุญเสริ ม
จ.ส.อ. กัมปนาท ก่อคุณพิพฒั น์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09746-22
001-100-2004-10160-68
001-100-2004-10287-35
001-100-2004-10516-81
001-100-2004-10598-14
001-100-2004-10608-29
001-100-2004-10849-99
001-100-2004-10899-21
001-100-2004-10908-48
001-100-2004-10958-89
001-100-2004-11056-09
001-100-2004-11456-98
001-100-2004-11642-31
001-100-2004-11652-76
001-100-2004-11664-06
001-100-2004-11860-84
001-100-2004-12360-51
001-100-2004-12433-25
001-100-2004-12726-00
001-100-2004-12757-59
001-100-2004-12795-51
001-100-2004-12936-58
001-100-2004-13096-85
001-100-2004-13107-42
001-100-2004-13111-85
001-100-2004-13140-67
001-100-2004-13173-83
001-100-2004-13195-85
001-100-2005-00172-27
001-100-2005-00348-35
001-100-2005-00355-15
001-100-2005-00750-63
001-100-2006-00182-25

พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
3,013.28
2,200.58
4,949.91
1,325.91
7,110.64
2,572.32
5,563.23
6,816.04
1,647.46
3,760.18
5,013.75
4,863.48
1,973.23
1,614.34
5,056.37
2,985.90
1,019.38
2,202.29
1,483.89
3,238.11
2,743.98
3,411.39
5,434.92
1,226.11
4,087.38
3,653.54
1,606.78
7,890.89
3,444.27
1,739.05
4,480.05
4,213.43
1,064.87

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
จ.ส.อ. สมพบ เชืKอกุล
จ.ส.อ. วุฒิชยั พุม่ สลิด
จ.ส.อ. อาณัติ พวงดาว
จ.ส.อ. สุรพงศ์ พลหาญ
จ.ส.อ. บัญชา สุนทรเกส
จ.ส.อ. ไกรสร มาลี
จ.ส.อ. พงศกร นิ#มนวล
จ.ส.อ. อนุชาติ ปัK นเจริ ญ
จ.ส.อ. อานนท์ มณี โชติ
จ.ส.อ. ทีฆายุ สุนทโร
จ.ส.อ. ภาณุวฒั น์ คงมีศรี
จ.ส.อ. ศุภชัย ขาวขํา
จ.ส.ท. อัศวิน อุ่มจิตร
จ.ส.ท. วันชนะ จันทเขต
จ.ส.ท. สุทศั น์ ชินทวัน
จ.ส.ท. สุโชติ นํKาใจสัตย์
จ.ส.ท. ธวัชชัย ชูเสน
จ.ส.ท. วีรยุทธ์ ทัพชัย
จ.ส.ท. วันชัย ลําใยเสถียร
จ.ส.ท. ณัฐวุติ ขันตี
จ.ส.ท. สํารวย ทองสุมาตร
จ.ส.ต. เรื องวิทย์ ศรี สนั ติธรณ์
จ.ส.ต. พิมลรักษ์ ช่างเรื อ
จ.ส.ต. สัมพันธ์ โอภาส
ส.อ. ณัฐนนท์ อินทร์ฉ# าํ
ส.อ. ณัฐวุฒิ ชาวกงจักร
ส.อ. วิศวะ ฐานโพธิC
ส.อ. เกียรติศกั ดิC จินะวงศ์
ส.อ. เฉลิมพล พวงจําปี
ส.อ. ภิเษก สณพรม
ส.อ. ยศวัฒน์ ส่งบุญ
ส.อ. ทัศน์ธนิต สะมะที
ส.อ. เชิดศักดิC โยธะการี

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00216-72
001-100-2006-00217-15
001-100-2006-00220-97
001-100-2006-00225-65
001-100-2007-00105-87
001-100-2007-00192-50
001-100-2007-00194-54
001-100-2007-00223-33
001-100-2007-00276-20
001-100-2007-00423-19
001-100-2008-00264-53
001-100-2010-00124-91
001-100-2004-13099-31
001-100-2007-00021-44
001-100-2008-00095-80
001-100-2009-00033-09
001-100-2010-00119-24
001-100-2010-00133-11
001-100-2010-00276-06
001-100-2011-00079-84
001-100-2012-00089-73
001-100-2010-00164-97
001-100-2012-00329-43
001-100-2012-00481-57
001-100-2005-00359-13
001-100-2011-00439-68
001-100-2012-00480-78
001-100-2012-00480-96
001-100-2012-00481-75
001-100-2012-00483-24
001-100-2013-00299-84
001-100-2013-00345-06
001-100-2013-00551-56

พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21
พัน.บ.21

จํานวนเงิน
1,379.95
1,185.42
417.96
1,529.18
2,492.75
3,248.22
3,286.21
2,982.54
1,503.30
4,296.19
3,265.50
2,761.56
3,001.02
2,035.76
993.50
1,130.41
2,794.33
1,941.99
1,438.00
1,379.02
1,050.31
6,141.47
5,106.43
203.09
993.96
1,389.46
765.66
1,063.13
490.01
863.63
1,412.21
644.67
715.88

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
พ.ต. เวหา วิมลโนช
พ.ต. สมบัติ แดงแพง
ร.อ. ธนารัตน์ เชิงขุนทด
พ.ต. ปานพงษ์ บรรจงเปลี#ยน
พ.ต. สุริยา อาจอาสา
พ.ต. ปฏิวตั ิ ฉัตรมาศ
พ.ต. พงศ์ทิพย์ สุทธิพงศ์
พ.ต. ธนารักษ์ นามบัณฑิต
ร.อ. ศุภกร ต๋ องเรี ยน
ร.ท. สมนึก บุญกลาง
ร.อ. สุชาติ นาคเจริ ญ
ร.อ. นราธิป อินจันทร์
ร.ท. ชาญวุฒิ พร้อมพิมพ์
ร.ต. ทิวตั ต์ คุณสมบัติ
จ.ส.อ. เอกราช สุขภิรมย์
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ อดุลย์รัมย์
จ.ส.อ. ณัฐชัย นิ#มครุ ธ
จ.ส.อ. เอกวิทย์ คุณสมบัติ
จ.ส.อ. ภาคภูมิ หนูสมั ฤทธิC
จ.ส.อ. สมภพ นิลโพธิC
จ.ส.อ. นคร คุม้ พะเนียด
จ.ส.อ. ชัยยุทธ์ ยอดเพชร
จ.ส.อ.เด่นพงษ์ โสเต
จ.ส.อ. ยศสันต์ ซ้ายงาม
จ.ส.อ.สรายุทธ คงเอี#ยม
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC พาลี
จ.ส.อ. พลากร มโนเย็น
จ.ส.อ. ยุทธยง นอบน้อม
จ.ส.อ. กิตติ อุตส่าห์
จ.ส.อ. วสันต์ นาชัยเงิน
จ.ส.อ. นิวตั ร ไชยด้วง
จ.ส.อ. วิทยา กวางแก้ว
จ.ส.อ. วิริยะ ใสหยด

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00176-71
001-100-2004-01385-76
001-100-2004-01717-20
001-100-2004-03962-13
001-100-2004-06639-39
001-100-2004-10728-60
001-100-2004-12122-82
001-100-2004-12788-71
001-100-2004-04248-80
001-100-2004-00629-81
001-100-2004-06474-90
001-100-2004-06488-88
001-100-2004-12728-86
001-100-2004-12728-95
001-100-2004-00028-82
001-100-2004-00084-33
001-100-2004-00176-99
001-100-2004-00177-69
001-100-2004-00312-37
001-100-2004-01015-09
001-100-2004-01767-52
001-100-2004-02970-55
001-100-2004-02988-05
001-100-2004-03373-62
001-100-2004-03412-13
001-100-2004-03649-22
001-100-2004-03704-46
001-100-2004-04377-32
001-100-2004-04422-02
001-100-2004-04583-82
001-100-2004-04699-26
001-100-2004-06486-20
001-100-2004-06486-48

พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3

จํานวนเงิน
5,468.85
7,614.94
17,989.61
7,845.19
6,421.37
4,018.95
12,791.06
46,111.43
5,558.23
4,316.62
5,771.82
2,791.26
2,381.17
5,231.26
1,230.62
2,345.33
3,720.38
8,093.09
2,149.38
3,909.23
9,597.66
1,674.68
3,113.94
3,118.35
15,812.59
2,573.80
1,023.43
1,577.18
4,634.51
4,645.02
3,360.61
1,919.01
2,382.17

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สรพงษ์ สี รักษา
จ.ส.อ. อิทธิชยั เชิงเทิน
จ.ส.อ. จํารัส เพ็งแจ่ม
จ.ส.อ. ขวัญชัย จันทร์หอม
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ ใจเหีK ยม
จ.ส.อ. ธันวา หรั#งชะเอม
จ.ส.อ. นนทวัชร์ มณี ชาติอนันต์
จ.ส.อ. สุพฒั น์ ลีเฮือง
จ.ส.อ. บัญชา น้อยพันธ์
ร.ต. พิชยั ลักษณ์ ปิ# นเพ็ชร์
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ จิระวาทิน(อ.)
จ.ส.อ. อรรจน์ภิวฒั น์ ธรณ์ธญ
ั รัตน์
จ.ส.อ. สนาม นิลพันธ์
จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ นาควิจิตร
จ.ส.อ. นที เมฆบุตร
จ.ส.อ. เฉลิมพล งอสอน(อ.)
จ.ส.อ. สุมานิตย์ ชํากรม
ร.ต. เผอิญ เบ้าลี
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ชมธูป
จ.ส.อ. มนัส เพิ#มลาภ
จ.ส.อ. โสฬส ทับเหล็ก
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC สง่างาม
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ รวมธรรม
จ.ส.อ. จีรศักดิC สมศรี
จ.ส.อ. สุริยา พรมชาติ
จ.ส.อ. นคร แรงจริ ง
จ.ส.อ. พุทฒิพร โพธิCแก้ว
จ.ส.อ. พัลลภ ใจวงค์
จ.ส.ท. ศราวุฒิ ทะนิตะ๊
จ.ส.อ. อาณัติ สวัสดิCเอืKอ
จ.ส.อ. สิ ทธิพร พนัสนอก
จ.ส.อ. ศิรวีร์ ริ มสี ม่วง
จ.ส.อ. อาทิตย์ ร่ มรื# น

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06489-94
001-100-2004-06935-78
001-100-2004-06991-65
001-100-2004-07074-46
001-100-2004-07395-79
001-100-2004-07808-92
001-100-2004-08159-85
001-100-2004-08175-03
001-100-2004-08294-10
001-100-2004-08820-48
001-100-2004-09961-47
001-100-2004-10686-54
001-100-2004-10716-30
001-100-2004-10932-98
001-100-2004-10977-62
001-100-2004-11180-47
001-100-2004-11354-60
001-100-2004-11791-90
001-100-2004-11905-28
001-100-2004-11948-61
001-100-2004-12573-37
001-100-2004-12582-66
001-100-2005-00311-75
001-100-2005-00490-68
001-100-2005-00491-29
001-100-2005-00494-57
001-100-2005-00517-17
001-100-2005-00833-09
001-100-2005-00833-81
001-100-2004-00422-42
001-100-2006-00000-59
001-100-2007-00161-10
001-100-2007-00425-77

พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3

จํานวนเงิน
3,369.47
3,933.84
2,787.32
933.27
2,720.95
2,232.11
6,554.25
4,159.25
3,676.27
2,394.28
5,241.29
9,802.51
1,915.62
1,936.17
5,495.48
7,147.44
8,766.54
7,624.26
6,431.13
3,567.25
1,892.33
4,420.12
4,602.53
6,990.74
6,624.40
4,489.42
4,165.17
3,778.22
2,426.21
2,909.91
9,682.35
6,822.12
1,294.10

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. รักษ์พล แสนสุด
จ.ส.อ. สรพงษ์ อิ#มอ่อน
จ.ส.อ. สุวรรณศรี วงค์จนั ทร์
จ.ส.ท. วีรวัตร เพ็ชรรุ จิ
จ.ส.อ. พลกร หนูสวัสดิC
จ.ส.ท. กนิฏฐ์ ศรี คาํ มา
จ.ส.ท. พิชิตพล ข่มอาวุธ
จ.ส.ท. รัฐภูมิ ชัยจํารัส
จ.ส.ต. สิ ทธิชยั สิ งกันยา
ร.ต. สุรดี จันทะดี
ส.อ.อานนท์ นํKาอาบ
ร.ต. สุรกฤต รัตนธนาวันต์
ส.อ. ศราวุฒิ สุยะใจ
ส.อ. ธนากร จิตร์ตK งั
ส.อ. พลพิพฒั น์ พิมพ์กรภาทอง
จ.ส.ต. วุฒิชยั ฉลาดยิง#
ส.อ. วิชยั สุลกั ษณะ
ส.อ. ราชัย มะหา
ส.อ. กาญจนพัฒน์ ควรคิด
ส.อ. พรเทพ วิรุฬห์ทรัพย์
ส.อ. อภิวฒั น์ อินทวิรัตน์
ส.อ. สุเมธ แนวโสภี
จ.ส.ท. สิ ทธิชยั รองโสภา
ส.อ. ณภัทร หอมวิเศษ
ส.อ. วัทน์สิริ สุดโลก
พ.ต.ทวี บุญมาตุ่น
พ.ต. บุญสม ชุมสันเทียะ
ร.อ. บุญเลิศ พิมสิ งห์
ร.อ. อนุสรณ์ สุดา
ร.อ. ภัทร โกมลวานิช
ร.อ. เลิศชัย กองม่วง
ร.อ. สมชาย จันทีนอก
ร.ท. อภิชา โสมโสก

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03905-92
001-100-2004-11850-94
001-100-2004-00364-09
001-100-2004-01184-20
001-100-2006-00002-44
001-100-2007-00062-47
001-100-2009-00182-59
001-100-2011-00079-11
001-100-2011-00192-44
001-100-2012-00265-71
001-100-2012-00356-49
001-100-2012-00483-42
001-100-2013-00304-49
001-100-2013-00380-98
001-100-2013-00381-86
001-100-2011-00335-63
001-100-2012-00479-72
001-100-2012-00484-30
001-100-2013-00380-43
001-100-2013-00380-70
001-100-2013-00381-31
001-100-2013-00382-29
001-100-2011-00455-40
001-100-2012-00480-87
001-100-2013-00374-15
001-100-2004-05680-69
001-100-2004-12063-60
001-100-2004-00449-12
001-100-2004-04119-38
001-100-2004-04916-60
001-100-2004-07454-19
001-100-2004-13000-19
001-100-2004-00079-48

พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.บ.3
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2

จํานวนเงิน
1,594.84
2,220.49
3,422.83
1,746.40
1,429.08
492.75
2,628.72
706.27
1,998.39
357.43
952.14
1,028.15
1,727.53
1,017.01
714.48
1,165.92
996.67
589.43
410.85
1,562.20
1,298.05
1,118.67
2,141.20
1,004.13
1,017.01
11,723.10
11,844.55
6,317.98
4,130.39
5,033.76
8,075.96
3,814.69
8,695.11

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
ร.ท. บุญเสก เนื#องกระโทก
ร.ท. สรยุทธ สื บเหล่างิKว
ร.ท. อันไทย ผดุงกิจ
ร.ท.ประมาณ อัมพะวะศิริ
ร.ท.สมาน คํานวน
ร.ท. ศิลป์ ชัย รัตนพันธ์
ร.ท.โอภาส โคกเกษม
ร.ท. บุญมี มายา
ร.ท. เดชาธร เงียวชัยภูมิ
ร.ท. สุริยา แสงจําปา
ร.ท. ชูชยั นรารักษ์
ร.ท. ภัคภูมิ หมื#นไสยาท
ร.ท. ประทีป ลือทองหลาง
ร.ต. เสถียร รื# นรส
ร.ต. บุญมา แก้ววิชยั
ร.ต.ประยูร โลหะพรม
ร.ต. สุพจน์ พานแสวง
ร.ต. ธัชพงศ์ ธีรนันธพงศ์
ร.ต. สมศักดิC หงษ์แสน
ร.ต. ศุภการัณย์ ชํานาญกิจ
ร.ต. ชัยพร ใคร่ ครวญ
ร.ต. สมศักดิC สังฆทิพย์
ร.ต. ธีรภัทร ราชนาวี
ร.ต. ทองเติม ลับสูงเนิน
ร.ต. พล ปลืKมมะลัง
ร.ต. อุดม เฉลิมแสน
ร.ต. ศักดิCศรี พลีกร
ร.ต.สามพราน ดัชถุยาวัตร
ร.ต. ประสิ ทธิC จันทะโข
ร.ต. อานนท์ กุมภาว์
จ.ส.อ. เกษม บัวคําทุม
จ.ส.อ. เจน เสื ออยูส่ าย
จ.ส.อ. ดัสกร หุ่นกระโทก

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00449-30
001-100-2004-00451-97
001-100-2004-01057-90
001-100-2004-01083-62
001-100-2004-01834-88
001-100-2004-02374-51
001-100-2004-03680-16
001-100-2004-04072-72
001-100-2004-04976-46
001-100-2004-07176-47
001-100-2004-08155-32
001-100-2004-09904-44
001-100-2004-11951-25
001-100-2004-00254-85
001-100-2004-00811-71
001-100-2004-01262-52
001-100-2004-01818-42
001-100-2004-02048-60
001-100-2004-03007-57
001-100-2004-05631-61
001-100-2004-06621-61
001-100-2004-06965-20
001-100-2004-07812-26
001-100-2004-07837-29
001-100-2004-08240-53
001-100-2004-08921-97
001-100-2004-09242-38
001-100-2004-09701-03
001-100-2004-10963-83
001-100-2006-00371-87
001-100-2004-00307-33
001-100-2004-00447-36
001-100-2004-00447-81

พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2

จํานวนเงิน
10,630.61
10,748.28
2,979.84
9,808.52
10,705.57
11,108.16
5,186.33
9,254.73
5,809.89
8,067.39
4,031.96
5,530.14
10,124.27
6,671.37
14,997.61
9,827.82
5,470.03
6,570.50
1,708.60
6,761.07
8,597.19
13,141.63
37,343.35
10,124.74
7,446.51
4,453.38
8,411.41
2,769.38
17,458.12
2,417.78
4,383.94
3,131.57
2,989.89

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ถนอม บุญทิวานนท์
จ.ส.อ. ทองอินทร์ ภูนาเชียง
จ.ส.อ. ปรี ชา เชิดสุข
จ.ส.อ. พยนต์ ปั ดชานิตย์
จ.ส.อ.จันโท ปั ตถาทุม
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เสาศิลา
จ.ส.อ. ทินกร เลิศตะคุ
จ.ส.อ. ธณะพัชร์ โสฬส
จ.ส.อ. กว้าง สายสมร
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ศรี สงั วรณ์
จ.ส.อ. จรุ งเดช จรรยาสุคนธ์
จ.ส.อ. นัฐพงษ์ มวลตะคุ
จ.ส.อ. ทิคมั พร บุญเรื อง
จ.ส.อ. ประวัติ มาลี
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ใจงูเหลือม
จ.ส.อ. พศวีร์ ดีทองหลาง
จ.ส.อ. พลกฤต เหมไธสงค์
จ.ส.อ. เทพพร เดียงกุล
จ.ส.อ. คฑาเพ็ชร เรณูรส
จ.ส.อ. เธียรวิชญ์ พงษ์ศรี เพ็ชร
จ.ส.อ.บุญเชิด ชัยศรี
จ.ส.อ. ประพันธ์ ลาสงยาง
จ.ส.อ. นิพนธ์ ทูลกอง
จ.ส.อ. นพรัตน์ กลมระลึก
จ.ส.อ. สําเริ ง หลงเหลือชาติ
จ.ส.อ. นิกร ถํKาพุดซา
จ.ส.อ. นพดล ศรี นาคา
จ.ส.อ. กมลพันธ์ อนุกลู ประชา
จ.ส.อ. พิศนาศ ไกรศรี
จ.ส.อ. พิภพ พรมหมื#นไวย์
จ.ส.อ. ขวัญชัย นิ#มสังกัด
จ.ส.อ. พิชิต ร่ วมรัก
จ.ส.อ. ชูชีพ ยอดเต็มคงคา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00447-90
001-100-2004-00448-33
001-100-2004-00450-09
001-100-2004-00640-13
001-100-2004-00821-98
001-100-2004-01081-77
001-100-2004-01720-39
001-100-2004-01774-50
001-100-2004-01824-98
001-100-2004-02023-85
001-100-2004-02744-61
001-100-2004-03475-54
001-100-2004-03576-30
001-100-2004-03943-21
001-100-2004-05454-84
001-100-2004-05745-65
001-100-2004-05961-78
001-100-2004-07015-30
001-100-2004-07234-80
001-100-2004-07509-25
001-100-2004-07812-17
001-100-2004-07812-53
001-100-2004-08005-49
001-100-2004-08756-40
001-100-2004-09074-62
001-100-2004-09200-47
001-100-2004-09219-94
001-100-2004-09935-20
001-100-2004-10687-51
001-100-2004-11407-27
001-100-2004-12007-55
001-100-2004-12416-91
001-100-2004-12674-22

พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2

จํานวนเงิน
7,523.73
4,477.55
4,921.04
6,919.50
11,134.89
5,571.15
2,837.11
3,813.67
9,481.57
6,777.67
1,688.13
7,450.29
5,149.40
2,295.02
5,801.54
11,230.13
1,057.96
3,418.34
2,518.53
9,675.71
3,848.52
7,051.61
7,525.02
6,905.73
11,661.12
4,295.77
4,101.01
3,364.81
10,674.47
935.64
3,090.53
10,954.42
6,445.81

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชีวนิ โจระสา
จ.ส.อ. กรกต ทีลิKนฟ้ า
จ.ส.อ. ธีรศักดิC ฤทธิสมิต
จ.ส.อ. ธนภัทร กลองชนะ
จ.ส.อ. ถิรายุ แก้วก้อนน้อย
จ.ส.อ.ดํารงค์ สมพงษ์
จ.ส.อ. คุณานนต์ ใจอดทน
จ.ส.อ. บัณฑิต สะเทือนไพร
จ.ส.อ.ณัฐทพงศ์ พลาทิพย์
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ โชคเฉลิม
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร คุณวุฒิ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ปิ# นรัตนานนท์
จ.ส.อ. ปรัชญา จําปาศักดิC
ร.ท. พิสิฐ สุวรรณพาหุ
ร.ท. สําเริ ง นิลกรณ์
ร.ต. สุรพงษ์ สี มาโคตร
ร.ท. วิเชียร จัน# โตกุล
ร.ท. กฤษฎา คําสิ งห์
ร.ท. ธัสถะ ศิริรัตน์
ร.ท. นิยม ภู่พนั ธ์
ร.ต สังข์ทอง สุขศรี
ร.ต. ฐกฤต มีประดิษฐ
ร.ต. อนุชา เอี#ยมจาด
ร.ต. ไพศาล ดิษฐาเนตร
ร.ต. ไพศาล สวนศรี
ร.ต. ลือชา ธรรมศร
ร.ต. วันชัย บุญแพ
ร.ต. ศรายุทธ คล้ายหงษ์
ร.ต. เกชา ผิวนาม
ร.ต. ธรรมรงค์ บุญเซ็ง
ร.ต. นิพนธ์ ลานไชยสงค์
ร.ต. ประเทือง ดารา
ร.ต. ประยูร พรมจันทึก

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13142-52
001-100-2005-00242-18
001-100-2005-00380-62
001-100-2006-00034-27
001-100-2006-00034-72
001-100-2006-00352-13
001-100-2006-00376-00
001-100-2006-00439-57
001-100-2008-00095-17
001-100-2008-00099-97
001-100-2008-00170-93
001-100-2010-00082-76
001-100-2011-00451-79
001-100-2004-06844-19
001-100-2004-07041-11
001-100-2004-07589-45
001-100-2004-08130-39
001-100-2004-10471-65
001-100-2004-10475-54
001-100-2004-10476-51
001-100-2004-05964-88
001-100-2004-05965-58
001-100-2004-07590-96
001-100-2004-08127-75
001-100-2004-08127-84
001-100-2004-08129-15
001-100-2004-08129-60
001-100-2004-08131-45
001-100-2004-10471-74
001-100-2004-10475-45
001-100-2004-10476-42
001-100-2004-10478-19
001-100-2004-10478-55

พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.

จํานวนเงิน
9,083.60
2,199.02
3,360.77
1,315.61
1,967.42
1,024.03
5,666.57
778.92
1,480.66
7,797.06
2,482.38
1,800.09
2,246.61
3,314.29
2,510.44
9,055.99
6,086.18
9,403.24
28,769.75
4,042.52
5,132.26
4,287.50
6,764.51
5,705.64
11,432.75
5,893.68
7,018.21
3,484.33
1,720.64
2,846.25
10,679.46
22,046.11
41,572.82

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
ร.ต. พรชัย ตุม้ คํา
จ.ส.อ. อาชวิน ขวาไทย
จ.ส.อ. สมชาย เด็ดตะขบ
จ.ส.อ. ชนุตร์ ลือคารา
จ.ส.ท.สมพงษ์ ม่วมกระโทก
จ.ส.อ.สราวุธ กําไลทอง
จ.ส.อ. สันติมา อาจคงหาญ
จ.ส.อ. สามารถ สราญนาค
ร.ต. สายัณห์ บุสษา
จ.ส.อ. สายันต์ บางปา
จ.ส.อ. สุเทพ มะยมหิ น
จ.ส.อ. ศรายุทธ สิ งห์โคตร
จ.ส.อ. สุรธาดา โหลสกุล
จ.ส.อ. สุวรรณ สุขกําเนิด
จ.ส.อ.เสรี งามเสงี#ยม
จ.ส.อ. โสภา คําเสี ยง
จ.ส.อ. หลักทรัพย์ อุ่นเรื อน
จ.ส.อ.อดิเรก ทองกัน
จ.ส.อ. ธนินโชตน์ ธนาเศรษฐ์สุรัช
จ.ส.อ. อมรเทพ คําเลิศ
จ.ส.อ. อาคม วรรยะโส
จ.ส.อ. ณัฐนัย ยานะสาร
จ.ส.อ. อนนท์รัตน์ พวงสวัสดิC
จ.ส.อ. มนตรี ดอนเตาเหล็ก
จ.ส.อ. โยธิน ไทยเขียว
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ แก้วศรี นวม
จ.ส.อ. วันชัย สี ผK ึง
จ.ส.อ. วิเชียร คําแสน
จ.ส.อ. วีระ ประกอบเพ็ชร
จ.ส.อ.ไวเลิศ อาษากิจ
จ.ส.อ. สกุล เจนรอบ
จ.ส.อ. สมบัติ พวงไธสง
จ.ส.อ. สมบุญ ถนอมสวย

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10479-70
001-100-2004-02627-76
001-100-2004-03351-51
001-100-2004-04100-54
001-100-2004-05193-73
001-100-2004-05964-51
001-100-2004-05965-03
001-100-2004-05965-30
001-100-2004-05965-49
001-100-2004-05965-67
001-100-2004-07041-84
001-100-2004-07563-27
001-100-2004-07589-36
001-100-2004-07589-63
001-100-2004-07590-14
001-100-2004-07590-23
001-100-2004-07590-32
001-100-2004-07590-41
001-100-2004-07590-50
001-100-2004-07591-20
001-100-2004-07591-48
001-100-2004-07591-84
001-100-2004-07592-27
001-100-2004-08128-18
001-100-2004-08128-45
001-100-2004-08129-51
001-100-2004-08129-79
001-100-2004-08130-20
001-100-2004-08130-75
001-100-2004-08131-18
001-100-2004-08131-90
001-100-2004-09911-06
001-100-2004-09911-24

ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.

จํานวนเงิน
3,366.52
3,335.48
1,857.78
3,368.71
2,183.08
13,771.71
2,673.87
9,659.35
7,371.42
5,718.31
3,361.70
5,782.66
4,737.59
4,457.45
7,291.06
5,352.06
3,825.55
2,826.43
7,473.31
6,527.97
8,128.90
5,414.72
4,206.64
2,689.49
6,137.60
5,210.15
2,168.95
4,463.03
10,420.55
9,529.46
8,713.22
3,112.93
17,406.19

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมโภชน์ สายเสมา
จ.ส.อ. ปั ญญา อําผ่อง
จ.ส.ท. เชิดพิทกั ษ์ เครื อผือ
จ.ส.อ. คธา ภิลยั วรรณ
จ.ส.อ. เฉลิม คุม้ ครอง
จ.ส.อ. ชัยพร ภุมริ นทร์
จ.ส.อ. ไชโย ศรี สด
จ.ส.อ. ณรงค์ ไตรพิษ
จ.ส.อ. ถาวร สุขสําราญ
จ.ส.อ. ทวาย โพธิCแก้ว
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ โชติกลุ
จ.ส.อ. พาที พุทธมาลา
จ.ส.อ. นิพนธ์ คําผึ#ง
จ.ส.อ.เตชสิ ทธิC อยูภ่ กั ดี
จ.ส.อ. บุญเชิด ศรี สุวรรณ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC นิ#มนวล
จ.ส.อ. บุญรุ่ ง แจ้งแสงทอง
จ.ส.อ. ประจักร สร้อยจิตร
จ.ส.อ. ประยุทธ บุญใส
จ.ส.อ.ประสิ ทธิชยั วงเจริ ญ
จ.ส.อ. ปั ญญา นาคนิยม
จ.ส.อ. พนม เฉลิมกลาง
จ.ส.อ.พรพงษ์ พอกประโคน
จ.ส.อ. ไพฑูรณ์ ดอนเหลือม
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ พิณโย
จ.ส.อ. ศุภกาญน์ บํารุ งสุข
จ.ส.อ. สุดดนัย เอี#ยมศศิธร
จ.ส.ต.วงศกร กรพชระ
จ.ส.ท. มงคล จันทะศรี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC ชัยพระอินทร์
จ.ส.อ. เฉลียว พิมพ์ตะคลอง
จ.ส.อ. จักรี สี ยางนอก
จ.ส.อ. เฉลิมพล ใจตึก

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09911-42
001-100-2004-09917-35
001-100-2004-10322-15
001-100-2004-10472-17
001-100-2004-10472-62
001-100-2004-10473-05
001-100-2004-10473-32
001-100-2004-10473-50
001-100-2004-10474-66
001-100-2004-10474-84
001-100-2004-10475-63
001-100-2004-10476-06
001-100-2004-10476-33
001-100-2004-10476-97
001-100-2004-10477-03
001-100-2004-10477-30
001-100-2004-10477-58
001-100-2004-10477-85
001-100-2004-10478-46
001-100-2004-10478-82
001-100-2004-10479-25
001-100-2004-10479-61
001-100-2004-10479-98
001-100-2004-10480-58
001-100-2004-13217-02
001-100-2005-00752-49
001-100-2006-00255-44
001-100-2006-00256-14
001-100-2006-00281-16
001-100-2007-00150-14
001-100-2007-00150-23
001-100-2007-00232-80
001-100-2007-00243-95

ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.

จํานวนเงิน
6,211.18
3,930.15
2,007.29
1,108.83
13,971.52
20,183.41
6,857.77
8,264.96
5,990.22
9,336.36
3,000.94
4,542.79
7,266.03
2,144.74
9,198.33
8,740.75
4,009.52
2,472.78
1,136.46
3,213.95
3,622.87
4,490.61
8,905.07
1,916.94
4,980.87
3,051.38
1,344.95
999.58
1,914.14
613.49
2,905.10
2,314.11
5,454.96

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ทวีศกั ดิC มุมาน
จ.ส.อ. อิศพงษ์ ยียากุล
จ.ส.อ. ดวงเด่น จําปาหอม
จ.ส.อ. ธีรพงศ์ ชาภักดี
จ.ส.อ. ลิขิต ศรี ทอง
จ.ส.ท. สมยศ กาญจนพิมาย
จ.ส.ท. สุพจน์ พงษ์พรหม
จ.ส.อ. วัลลภพ์ ลาธุลี
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ เรื อนทอง
จ.ส.อ. วิวฒั น์ พระจันทร์ตรา
จ.ส.ต. วรวุฒิ โคตรสี เขียว
จ.ส.อ. พูนอนันต์ คํามูล
ส.อ. ทรงชัย เทศรัตน์
ส.อ. อดิเรก นิKวทอง
ส.อ. อวยชัย โพทะจันทร์
ส.อ.ศุภวัฒน์ ศรี แก้ว
ส.อ. นทนันท์ จันทร์ดารา
ส.ท. อภิเดช ชมสวนสวรรค์
ส.อ. อรรถพล วงศ์หาญ
ส.อ. ธวัชชัย อนุโรจน์
ส.อ. สุริยา ภายจันทึก
ส.อ. สรกช ระวิวรรณ
ส.อ. จตุพล ศิลา
ส.อ. จีรยุทธ เกิดสมบูรณ์
ส.อ. กานต์ชนก ใหลประดิษฐ์
ส.ท. อภิสิทธิC เวทนา
ส.อ. อภิเดช ทวีกลุ
ส.อ. อดิศร ภาคีทรง
ส.อ. สุรพงษ์ สังฆทิพย์
ส.อ. กฤษดา ฉันไชย
ส.อ. คณิ ต ทุยเวียง
ส.อ. วิโรจน์ เขียวมณี นิล
ส.อ. เหิ ญฟ้ า ไถเงิน

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00253-94
001-100-2008-00009-41
001-100-2008-00149-26
001-100-2009-00155-08
001-100-2004-08128-90
001-100-2010-00393-37
001-100-2012-00074-88
001-100-2004-08129-88
001-100-2006-00255-35
001-100-2006-00284-99
001-100-2011-00069-49
001-100-2004-10480-49
001-100-2008-00030-36
001-100-2009-00216-42
001-100-2010-00089-48
001-100-2011-00261-29
001-100-2011-00391-32
001-100-2011-00391-41
001-100-2012-00135-86
001-100-2012-00346-86
001-100-2013-00078-76
001-100-2013-00079-46
001-100-2013-00081-21
001-100-2013-00081-58
001-100-2013-00082-00
001-100-2013-00418-25
001-100-2013-00514-97
001-100-2013-00566-69
001-100-2014-00163-32
001-100-2014-00164-93
001-100-2014-00165-09
001-100-2014-00528-75
001-100-2014-00539-17

ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.

จํานวนเงิน
4,275.89
2,297.37
4,274.45
1,250.07
3,232.96
1,039.95
2,176.44
4,873.86
3,490.13
2,923.26
1,524.08
3,727.73
1,415.26
1,845.12
1,470.54
837.68
986.42
955.71
863.54
791.73
215.10
996.29
2,283.08
1,084.94
1,688.28
1,900.97
178.95
1,454.22
1,589.39
591.39
1,162.95
828.84
157.81

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
ส.อ. ฐิติพงศ์ บุญเดช
ส.อ. ชัชวาลย์ เชืKอสกล
ส.อ. กรกต สงวนนาม
ส.อ. สุริโยทัย ฤทธิตะ
ส.อ. กําพล พิมพ์ศรี
ส.อ. ธนากร เพ็ชรไชย
ส.ท. ณัฐพงศ์ ป้ องคํารส
ส.อ. วรุ ฒ ขุนไชย
ส.ต. นิวฒั น์ สุดา
ร.อ. ดํารงค์ กลีบรังค์
ร.อ. ธวัชชัย ศรี วรรณชัย
ร.ท. โชติช่วง อัศนียร์ ัตน์
ร.ท. เข็มทอง มณี สาย
ร.ท. ทวีฤทธิC ฤทธิCทวี
ร.ท. พิภพ ธรบาล
ร.ท. บุญทํา เทศทอง
ร.ต. ไกรสรณ์ หมื#นพัฒน์
ร.ต. สุเชียง เตื#อยภักดี
ร.ท. ชนะชน ติดมา
ร.ต. ศราวุธ ศิริจนั ทรเวช
ร.ท. ประเทือง กลิ#นทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ ศรี สงั วาลย์
จ.ส.อ. พล นันทะบุตร
จ.ส.อ. เจษฎา ภิญโญเทพประทาน
จ.ส.อ. ทัศนศักดิC สุวรรณฉิ ม
จ.ส.อ. บุญเสริ ม บุญคํานนท์
จ.ส.อ. วัชราพงษ์ อุณวงศ์
จ.ส.อ. พงศ์สวัสดิC ก๋ าใจ
จ.ส.อ. พยุงศักดิC นิ#มพานิชย์
จ.ส.อ. อรรถพล ภูดินทราย
จ.ส.อ. จักรพันธ์ อิ#มโพธิC
จ.ส.อ. อุดม อินทร์เสนา
จ.ส.อ. บุญชู พรหมศรี

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00206-35
001-100-2013-00044-08
001-100-2013-00080-24
001-100-2013-00566-14
001-100-2014-00168-91
001-100-2014-00539-44
001-100-2015-00207-78
001-100-2014-00163-23
001-100-2014-00206-18
001-100-2004-11953-56
001-100-2004-12778-63
001-100-2004-00404-11
001-100-2004-03058-95
001-100-2004-09901-34
001-100-2004-12331-51
001-100-2007-00367-16
001-100-2004-00106-05
001-100-2004-03669-75
001-100-2004-04523-60
001-100-2004-04625-89
001-100-2004-08073-02
001-100-2004-08966-89
001-100-2004-09476-28
001-100-2004-11839-44
001-100-2004-00106-14
001-100-2004-00106-32
001-100-2004-00106-50
001-100-2004-00160-43
001-100-2004-00945-46
001-100-2004-00968-72
001-100-2004-01246-61
001-100-2004-01814-26
001-100-2004-01818-06

ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.1 พัน.17 รอ.
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26

จํานวนเงิน
850.39
924.88
1,110.77
2,897.37
591.39
1,354.21
1,502.48
1,257.36
771.59
5,118.14
12,186.55
4,996.69
3,728.47
4,085.13
6,931.42
2,394.90
1,763.84
2,992.72
4,224.08
7,807.50
5,876.84
6,228.74
4,229.11
8,922.44
2,635.89
1,590.21
726.52
1,762.83
4,786.67
7,106.66
3,858.98
3,466.74
4,441.26

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
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
จ.ส.อ. อนุศกั ดิC ครสวรรค์
จ.ส.อ. สมโภชน์ ศรี สท้าน
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิC รักษ์ศิริพงษ์(อ.)
จ.ส.อ. อานันท์ ตระสิ นธุ์
จ.ส.อ. สุนทร จําปา
จ.ส.อ. วันชนะ พุม่ สวัสดิC
จ.ส.อ. ภานุมาศ มาศภมร
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ ศรี วรมย์
จ.ส.อ. วันชัย ภิญโญยิง#
จ.ส.อ. รุ่ ง โม้สม
จ.ส.อ. เกษม ศรี โท
จ.ส.อ. นพรัตน์ ไชยเมือง
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ พัฒมะณี
จ.ส.อ. พร้อมศักดิC สี ตะบุตร
จ.ส.อ. สมยศ ศรี หาภูธร
จ.ส.อ. เฉลิมพล พรมประไพ
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC ทองเกียรติ
จ.ส.อ. โยธิน ศรี โท
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั คงเจริ ญ
จ.ส.อ. บัณฑูรย์ บัวเทศ
จ.ส.อ. พนัส พุม่ พินิจ
จ.ส.อ. สังคม พงษ์พนั ธ์
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศิริดี
ร.ต. สุเทน บุญสูงเนิน
จ.ส.อ. กฤษดา แก้วบุญมา
จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรี เมือง
จ.ส.อ. มานิต ชุ่มใจรัก
จ.ส.อ. มาณพ ปานวิเศษ
จ.ส.อ. อโนเชาว์ อินต๊ะวัน
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ บัวคํา
ร.ต. กิจติ บัวแสง
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ทองศรี
จ.ส.อ. อดุลย์ศกั ดิC อําไพพันธ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02467-05
001-100-2004-02577-10
001-100-2004-02577-29
001-100-2004-03459-63
001-100-2004-04383-06
001-100-2004-04737-89
001-100-2004-04760-14
001-100-2004-04963-00
001-100-2004-05315-15
001-100-2004-05422-10
001-100-2004-06011-88
001-100-2004-06421-30
001-100-2004-06729-28
001-100-2004-06883-63
001-100-2004-07019-10
001-100-2004-07228-25
001-100-2004-07248-32
001-100-2004-07536-67
001-100-2004-08226-39
001-100-2004-09375-15
001-100-2004-09504-73
001-100-2004-09690-82
001-100-2004-10130-70
001-100-2004-10385-38
001-100-2004-10391-66
001-100-2004-10761-85
001-100-2004-10864-29
001-100-2004-10877-92
001-100-2004-11793-85
001-100-2004-12037-89
001-100-2004-12106-46
001-100-2004-12401-97
001-100-2004-12638-88

ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26

จํานวนเงิน
851.11
9,369.50
2,808.84
4,675.79
4,913.38
2,671.62
2,064.38
9,962.01
1,368.81
1,213.95
2,893.87
6,363.85
2,345.63
1,960.65
1,163.67
12,569.78
1,294.76
1,940.55
3,718.15
3,705.81
1,300.80
2,565.02
5,086.01
4,572.93
1,226.01
19,563.07
1,272.90
2,607.36
1,673.28
4,762.74
6,295.53
8,525.93
3,808.99

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สายยันต์ แย้มสุทธิC
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บุง้ จันทร์
จ.ส.อ. เบญจพล ศรี มณฑา
จ.ส.อ. สุระศักดิC วันโทน
จ.ส.อ. ปฐมพงศ์ อานนท์
จ.ส.อ. สุเมธ ซ่วมเชียง
จ.ส.อ. สุรวุฒิ ประเสริ ฐศรี
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ยอดศรี เมือง
จ.ส.อ. ไพศาล ติการนา
จ.ส.อ. อานนท์ สี ม่วง
จ.ส.อ. อภิชาติ พุม่ พวง
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เพชรแสง
จ.ส.อ. เดชฤทธิC วงศ์บุรี
จ.ส.อ. ปาริ นทร์ วงษ์ไทย
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ จะเรี ยมพันธ์
จ.ส.อ. จาตุรงค์ ก้อนด้วง
จ.ส.อ. ธนาเศรษฐ์ ผิวผ่อง
จ.ส.อ. สุรศักดิC ผองผาย
จ.ส.ท. รัฐพล หาระกิจ
ส.อ. สงัด เชิงขุนทด
จ.ส.อ. วศกร อินทะจันทร์
จ.ส.ท. มณฑล เทอดกิติวรางค์
จ.ส.ท. ปิ ยวัชร ยศกลาง
จ.ส.ต. ชัยยุทธ นันทะบุตร
จ.ส.ต. ทรงพล ไชยพรมมา
จ.ส.ต. อานนท์ ประมาณกิจ
จ.ส.ต.เกียรติภูมิ ลุนสําโรง
จ.ส.ต. สถาพร หนูทิศ
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ หาญยุทธ.
จ.ส.อ. อัครเดช คําเพลิง
ส.อ. ศักดิCชยั กันนิล
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ลํKาเลิศ
จ.ส.ท. อนันท์ พิมพา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12829-44
001-100-2004-13202-71
001-100-2004-13203-14
001-100-2004-13203-23
001-100-2005-00251-47
001-100-2005-00264-01
001-100-2005-00264-83
001-100-2005-00814-71
001-100-2005-00814-80
001-100-2006-00295-13
001-100-2006-00415-97
001-100-2006-00461-85
001-100-2007-00248-63
001-100-2007-00415-41
001-100-2007-00415-78
001-100-2009-00096-68
001-100-2009-00408-69
001-100-2010-00398-32
001-100-2004-04881-07
001-100-2004-13202-80
001-100-2005-00750-54
001-100-2012-00106-13
001-100-2012-00107-01
001-100-2008-00401-43
001-100-2010-00398-41
001-100-2011-00115-34
001-100-2011-00412-52
001-100-2012-00496-88
001-100-2004-07393-48
001-100-2004-09570-32
001-100-2004-13202-35
001-100-2005-00814-99
001-100-2005-00815-14

ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26

จํานวนเงิน
2,651.64
3,876.75
1,299.62
1,060.28
2,872.45
1,459.47
11,550.37
1,861.43
1,500.51
1,041.66
1,698.61
2,333.58
2,664.67
2,373.08
731.31
1,563.78
1,465.25
646.71
1,127.23
1,446.61
1,377.10
896.67
1,436.81
2,835.12
1,114.47
1,466.26
1,112.65
954.25
1,241.24
1,924.92
1,269.89
2,881.62
1,357.25

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. วัชระ ทินนั ท์
จ.ส.อ. สมควร กายา
จ.ส.อ. วรวุฒิ สุยะธิ
จ.ส.อ. สนัน# ส่งฆ่อง
จ.ส.อ. สมชาย สุขเกษม
จ.ส.อ. ประมวล เดชบํารุ ง
ส.อ. ทัตพล คํามาตร
ส.อ. ชนุตกฤษฎ์ พิมพ์พืชน์
ส.อ. เจริ ญ ชูสกุล
ส.อ. กฤษฎา นามขาน
ส.อ. เกียรติศกั ดิC พวงจิตร
ส.อ. ชาลี อินอ่วม
ส.อ. ขจรปั ทม์ เพ็ชรสวัสดิC
ส.อ. วรวุฒิ คํานา
ส.อ. สยามพล เมินเมือง
ส.อ. สงคราม เบ็ญจมาศ
ส.ท. ยุทธภูมิ เสริ ชยั
ส.ต. ธรรมนูญ โตสงคราม
ส.ท. ปรี ชา ปุราชะทํามัง
ส.ต. ธนิตย์ แสงสุภา
พ.อ.(พิเศษ)ศรัณย์ รอดบุญธรรม
พ.อ. อํานาจ วชิรศักดิCโสภานะ
พ.ต. สมศักดิC ดิเรกผล
ร.อ. มานัส ทําทอง
ร.อ. สุรชัย ภูมิทตั
ร.อ. ประวิทย์ ครองยุติ
ร.ท. ธนยศ นุชคําแหง
ร.ท. สาธิต นาคเกลีKยง
ร.ท. บรรจงค์ พิกลุ
ร.ท. สันติ สิ งห์จุย้
ร.ท. ยุทธการ สุดสุข
ร.ต. สนิท มีจนั ทร์
ร.ต.โกศล ศรี ทอง

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00462-00
001-100-2006-00462-19
001-100-2007-00240-76
001-100-2007-00253-67
001-100-2007-00455-74
001-100-2009-00024-07
001-100-2011-00433-57
001-100-2011-00433-75
001-100-2011-00433-84
001-100-2012-00137-53
001-100-2013-00192-24
001-100-2013-00566-23
001-100-2014-00351-33
001-100-2014-00353-37
001-100-2011-00259-26
001-100-2011-00433-66
001-100-2013-00309-08
001-100-2015-00084-11
001-100-2015-00321-80
001-100-2016-00486-94
001-100-2004-11122-65
001-100-2004-05583-54
001-100-2004-12046-81
001-100-2004-05112-10
001-100-2004-05113-35
001-100-2004-09355-71
001-100-2004-06678-29
001-100-2004-08931-69
001-100-2004-08998-08
001-100-2010-00383-47
001-100-2016-00407-35
001-100-2004-00845-76
001-100-2004-01759-48

ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.

จํานวนเงิน
881.78
1,667.47
1,934.89
1,273.49
1,366.55
1,997.57
618.71
692.53
520.04
890.10
595.37
437.35
1,121.96
812.91
1,171.97
1,155.50
672.83
332.25
414.56
180.34
4,764.89
13,544.65
10,793.25
5,112.63
20,686.44
34,809.58
5,940.80
8,815.50
11,464.91
929.63
643.49
3,636.27
11,806.30

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

ชื#อบัญชี
ร.ต.อภัย พันทากุล
ร.ต. บุญสื บ วานิชวรรณ
ร.ต. เบญจชัย โคตรโสภา
ร.ต.สมยศ เรี ยงสันเทียะ
ร.ต. สมเกียรติ ห้วยจันทร์
ร.ต. ชัชวาลย์ นิลกําแหง
ร.ต. บัญญัติ วิงสกุล
ร.ต. สมปอง คําศิริ
ร.ต. วิรจิตร์ ศรี สุไลย์
ร.ต. ภัทรพงศ์ คําแหงพล
ร.ต. วินยั ไชยมงกุฎ
จ.ส.อ. กําพล รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. เอกชัย ชุ่มมงคล
จ.ส.อ. บุญกอง พรมลี
จ.ส.อ. ภรภัทร เพ็ชร ณ สังกุล
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ วรจักร์
จ.ส.อ. อภิรักษ์ อ้นเพียรเอก
จ.ส.อ. สมัย ประดิษฐรา
จ.ส.อ. วิเชียร มูลเคน
จ.ส.อ. อานนท์ อภิบาลศรี
จ.ส.อ.จีระศักดิC บากบัน#
จ.ส.อ.พนม พรสิ งชัย
จ.ส.อ. วสันต์ ระงับพิษ
จ.ส.อ. วัลลพ ผกามาลย์
จ.ส.อ. คํามี ศรี หงษ์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC มุ่งจ่าง
จ.ส.อ. ปิ ยพงษ์ ศรี เล็ก
จ.ส.อ. ไพศาล ปะราชิโก
จ.ส.อ.วีระพงษ์ ตะสูงเนิน
จ.ส.อ. ประณต ส่งเสริ ม
จ.ส.อ. วินยั เสน่ห์บุตร
จ.ส.อ. มนัส ชักนํา
จ.ส.อ. ปรี ดา ขึKนนกขุม้

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01933-42
001-100-2004-03350-72
001-100-2004-03676-64
001-100-2004-03682-56
001-100-2004-03828-85
001-100-2004-04023-38
001-100-2004-05111-59
001-100-2004-05166-95
001-100-2004-06460-84
001-100-2004-11745-39
001-100-2004-12824-76
001-100-2004-00404-93
001-100-2004-00602-39
001-100-2004-01145-12
001-100-2004-01265-71
001-100-2004-01493-41
001-100-2004-01580-20
001-100-2004-01904-97
001-100-2004-02675-86
001-100-2004-02675-95
001-100-2004-02944-01
001-100-2004-04276-92
001-100-2004-04413-37
001-100-2004-04787-20
001-100-2004-04978-13
001-100-2004-05111-68
001-100-2004-05111-77
001-100-2004-05111-95
001-100-2004-05112-65
001-100-2004-05114-23
001-100-2004-06620-00
001-100-2004-08124-38
001-100-2004-08225-50

ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.

จํานวนเงิน
3,736.36
12,032.63
3,901.18
4,228.79
14,238.34
5,864.57
7,757.00
13,601.55
7,874.15
6,677.75
4,937.79
2,072.56
4,683.21
3,552.14
5,308.24
1,284.51
4,664.38
5,107.96
3,929.17
2,670.34
1,822.92
3,430.42
2,747.47
1,745.18
2,051.13
2,978.54
5,754.41
3,787.51
4,474.95
2,466.03
5,217.21
7,373.67
1,777.66

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ตระกูล หิ ตปราณี ต
จ.ส.อ.วินยั หุ่นเสื อ
จ.ส.อ. ธนพล สุขจิตร
จ.ส.อ.สมบัติ บุญนิยม
จ.ส.อ. พิชยั ณรงค์ บุบผาวันณา
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC หล่าหนูเหม่า
จ.ส.อ. สมเกียรติ มัน# เจริ ญ
จ.ส.อ. สุนทร ศรี เสมอ
จ.ส.อ. อุทยั วาทสิ ทธิC
จ.ส.อ. วัชระ บุญกร
จ.ส.อ. ทศพล พิกลุ ศรี
จ.ส.ท. บัณฑิต โพธิCกิ#ง
จ.ส.อ. ธนกฤต หล่อทอง
จ.ส.อ. วุฒิชยั มัญจาวงษ์
จ.ส.อ. เดชจริ นทร์ บุญพันธ์
จ.ส.อ. จักรกริ ช เนาว์พิมาย
จ.ส.อ. ศุภะรักษ์ สลับศรี
จ.ส.อ. สมศักดิC มิ#งมิตร
จ.ส.อ. วิทวัส ตรี กิ#ง
จ.ส.อ. ศราวุธ ผดุงจิตร
จ.ส.อ.อาทิตย์ จีนเย่
จ.ส.อ. ถนอมศักดิC กุดหอม
จ.ส.อ. ปฏิวตั ิ วิเศษสัตย์
จ.ส.อ. มนต์ชยั คล้ายประยูร
จ.ส.อ. ขจรศักดิC ศรี ใส
จ.ส.ท. บุญฉลอง แก้วตุ่มกา
จ.ส.ท. พิพฒั น์ ไพรวัลย์
จ.ส.ท. ศักดิธชั เวบสูงเนิน
จ.ส.ต. เอกนริ นทร์ แสงทอง
จ.ส.ต. ศราวุธ สายโรจน์
จ.ส.ต. ปิ ยะกุล พลฉิ มพลี
จ.ส.ต. ชาคริ ต อิ#มนวล
จ.ส.ต. ศราวุฒิ มนตรี ดี

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08340-69
001-100-2004-09611-96
001-100-2004-09833-74
001-100-2004-10232-71
001-100-2004-11067-50
001-100-2004-12734-87
001-100-2004-13103-35
001-100-2004-13112-37
001-100-2004-13197-89
001-100-2005-00256-33
001-100-2006-00188-72
001-100-2006-00272-14
001-100-2006-00275-79
001-100-2006-00280-46
001-100-2007-00162-62
001-100-2007-00236-79
001-100-2007-00245-26
001-100-2007-00253-76
001-100-2008-00233-77
001-100-2009-00094-55
001-100-2009-00095-70
001-100-2009-00333-91
001-100-2009-00334-07
001-100-2009-00394-10
001-100-2010-00158-78
001-100-2009-00216-33
001-100-2010-00377-73
001-100-2011-00046-13
001-100-2008-00233-59
001-100-2009-00216-24
001-100-2010-00377-46
001-100-2011-00046-31
001-100-2012-00079-74

ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.

จํานวนเงิน
5,405.69
1,229.94
6,689.74
3,610.15
2,919.61
2,253.46
2,994.70
1,660.92
3,268.10
2,661.13
3,299.65
3,219.51
2,802.29
2,347.90
2,713.03
1,949.54
4,687.23
2,717.67
1,826.51
2,905.32
2,055.89
2,488.64
3,260.14
2,184.91
1,274.92
1,599.21
2,262.37
2,634.62
4,808.79
4,343.70
3,692.31
2,413.99
2,406.06

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

ชื#อบัญชี
ส.อ. สนัน# นันทะมา
ส.อ. เอกชัย สุภาพ
ส.อ. ทศพร วงศ์บุตตะ
ส.อ. พงษ์ไท นามมูลตรี
ส.อ. ศุภวัฒน์ แขขุนทด
ส.อ. กฤษณะ พรประเสริ ฐ
ส.อ. อานนท์ บุญโคกสี
ส.อ. อนิรุทธิC ปั กกะทานัง
ส.อ. อัษฎางค์ สอนโห
ส.อ. อดิศร นาสิ นเพิ#ม
ส.อ. นิวฒั น์ มะระครอง
ส.อ. นราธิป ทองมี
ส.อ. ดุษฎี ท้าวหน่อ
ส.อ. ทศพร สี ตองอ่อน
ส.อ. กิตติธชั ไกรเมฆ
ส.อ. ไพบูลย์ ศรี เมือง
ส.อ. พงษ์ธร โสทับ
ส.อ. ชวินทร์ยทุ ธ จันทรเสนาเดชน์
ส.อ. ธนิต ชูอารมณ์
ส.อ. สันติ แก้วจบ
ส.อ. เจนภพ ประจําเมือง
ส.ท. ทัศน์พนา ไชยพันธ์
ส.ท. สี นK าํ จําเนียรทรง
ส.ท. ธีรวัฒน์ แตงน้อย
ส.ท. ชัชนะชัย เหล่ารบ
จ.ส.อ. มงคล อากาศวรรธนะ
ร.ท. อภิชาติ สวนสุวรรณ
ร.ท. ยุทธนา ผูกพันธ์
ร.ท. ชูชยั พงษ์ดี
ร.ท. จีรพัฒน์ ศรี สุวรรณ์
ร.ท. สมคิด ไชยมหาบุตร
ร.ท.หญิง สุภาภรณ์ เดชเมืองปั กษ์
พ.อ. สมชาย รอดเชืKอ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12440-32
001-100-2010-00238-22
001-100-2011-00367-82
001-100-2011-00467-25
001-100-2012-00083-62
001-100-2012-00286-85
001-100-2012-00422-23
001-100-2012-00422-50
001-100-2012-00422-78
001-100-2013-00080-33
001-100-2013-00279-04
001-100-2013-00382-92
001-100-2013-00569-33
001-100-2014-00233-78
001-100-2014-00233-87
001-100-2014-00522-19
001-100-2014-00688-94
001-100-2014-00689-28
001-100-2015-00284-06
001-100-2015-00287-61
001-100-2016-00111-86
001-100-2014-00689-37
001-100-2016-00295-38
001-100-2017-00275-75
001-100-2017-00275-93
001-100-2004-12852-06
001-100-2004-06622-04
001-100-2004-09400-41
001-100-2004-11453-97
001-100-2004-11560-01
001-100-2004-12161-36
001-100-2004-10279-85
001-100-2004-00949-44

ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.4 รอ.
ม.พัน.22 ศม.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

จํานวนเงิน
1,461.29
2,067.13
1,893.45
1,116.08
3,195.97
2,057.29
2,860.60
2,241.31
4,480.38
1,309.09
2,266.70
1,358.93
896.51
1,137.87
1,137.87
384.68
1,886.04
1,634.12
1,246.72
1,269.70
824.30
928.28
919.37
302.32
302.32
7,256.71
44,111.26
57,804.34
83,816.09
297,191.56
152,408.95
437,900.25
184,938.28

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

ชื#อบัญชี
พ.ต. กิตติศกั ดิC แสงบรรจง
ร.อ. รัตนศักดิC นาคขันทอง
ร.ท. ศรี วชิ ยั คงมี
พ.อ. รุ่ งอรุ ณ แทนศิลป
พ.อ. จรัญ เอี#ยมฐานนท์
พ.อ. ธีระเดช เพชรอินทร์
พ.อ. วันชัย สุชาติ
พ.อ. สุเมธ กลยณี ย ์
พ.อ. ปั ญญาพล สุรทิณฑ์
พ.อ.หญิง ประภาศรี ตัณศิลา
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ดุษฎี ประสานวุฒิ
พ.ท. พฤฒิพงศ์ กาญจนประดิษฐ์
พ.ท. ปฐมพงศ์ เฟื# องรอด
พ.ท. ดุสิต เกษรแก้ว
พ.ท. สะอาด พาหา
พ.ท. สุชาติ ประแจ
พ.ท. พงษ์พิภพ อรุ ณเลิศ
พ.ท.หญิง นฤมล อินทรโยธา
พ.ต. สังคม รองมาลี
พ.ต. พัฒธนา ศรี สุวรรณ
พ.ต. สุชาติ นิลประดับ
พ.ต. ฉัตรชัย ส่งละออ
พ.ต. พลรบ รักษพรรณ์
พ.ต.หญิง สมฤทัย ทิวะศะศิธร์
ร.อ. มลตรี อาจหาญ
ร.อ. สุพฒั นา จารัตน์
ร.ท. อํานวย รัตนสุนทร
ร.ท. สิ ทธิพร พรมวี
ร.ท. สุทธิพงศ์ ภูนิคม
ร.ท. ธีระพร บุญซื#อ
ร.ท. กิตติกร มีราช
ร.ท.หญิง วราภรณ์ เขียดน้อย
ร.ต. สยมภู ล่องพรหม

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03782-71
001-100-2004-13010-81
001-100-2004-09883-15
001-100-2004-00178-75
001-100-2004-01636-79
001-100-2004-09866-45
001-100-2004-10264-18
001-100-2004-11836-34
001-100-2004-12213-14
001-100-2004-06126-61
001-100-2004-12052-28
001-100-2004-00083-09
001-100-2004-03143-25
001-100-2004-03942-88
001-100-2004-04111-78
001-100-2004-09531-15
001-100-2004-09735-80
001-100-2004-09655-18
001-100-2004-03351-88
001-100-2004-05816-53
001-100-2004-06150-93
001-100-2004-12118-76
001-100-2009-00433-61
001-100-2004-06737-96
001-100-2004-01774-78
001-100-2010-00084-16
001-100-2004-05709-49
001-100-2004-07820-85
001-100-2004-08306-65
001-100-2004-08491-40
001-100-2004-12366-35
001-100-2010-00162-11
001-100-2004-00189-17

มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)

จํานวนเงิน
202,333.80
105,617.97
1,413,191.94
14,895.53
28,045.49
4,798.21
12,775.49
5,694.43
26,825.99
5,721.90
7,429.54
4,079.11
9,859.76
4,724.96
11,717.00
20,145.27
11,015.03
2,520.19
2,975.15
42,194.53
6,231.65
3,095.90
1,233.12
12,165.90
9,137.65
2,022.50
7,138.37
1,155.22
6,458.30
27,098.15
1,817.94
2,158.06
2,690.96

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

ชื#อบัญชี
ร.ต. จักรพงษ์ ตุลปั นโต
ร.ต. เจษฎา จันเมธากุลวัฒน์
ร.ต. เอกริ นทร์ เมืองเกษม
ร.ต. ขวัญชัย อมรกิจทวี
ร.ต. ปรี ชา น้อยกาญจนะ
ร.ต. เกรี ยงศักดิC วรลักษณ์ภกั ดี(อ.)
ร.ต.พิทกั ษ์ ภารชาตรี
ร.ต. พรชัย พรหมภินนั ท์
ร.ต. รติพงศ์ พันธุ์เลิศ
ร.ต. วรยุทธ มหามาตย์
ร.ต. บุญทัน เจริ ญจิตนิรันดร์
ร.ต. ภรัณยู วงค์ชา้ ง
ร.ต. วรพงศ์ วันเอียด
ร.ต.หญิง กรรณิ การ์ โตเหมือน
จ.ส.อ. เทอดพงษ์ ทองใบ
จ.ส.อ. พิรุณ พนัสไพรพงศ์
จ.ส.อ. วิฑูรย์ ช่วยสุข
จ.ส.อ. ธรรมนูญ โสภิเณ
จ.ส.อ. รักษ์พล ไทยนุกลู
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิC สุขนิรันดร์
จ.ส.อ. สมเด็จ กองฝ่ าย
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ บุญริ นทร์
จ.ส.อ. ธนกฤต อารมย์ชื#น
จ.ส.อ. สมมาตร ลักขณาวุฒินนั ท์
จ.ส.อ. สงวนศักดิC สุทธิทวี
จ.ส.อ. อําพันธ์ ชุมวรฐายี
จ.ส.อ. บัลลังค์ ทองคง
จ.ส.อ. สุริยา ลือชัย
จ.ส.อ. กฤษฎา รักษาผล
จ.ส.อ. สมศักดิC หะรังศรี
จ.ส.อ. กิตติ มณฑิราช
จ.ส.อ. ประยูร พุม่ สร้าง
จ.ส.อ. มานะ ม่วงงาม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-01730-47
001-100-2004-02172-99
001-100-2004-04851-28
001-100-2004-07681-73
001-100-2004-09078-60
001-100-2004-10699-90
001-100-2004-11026-02
001-100-2004-11029-49
001-100-2004-11125-11
001-100-2006-00011-37
001-100-2006-00376-91
001-100-2008-00240-84
001-100-2010-00123-58
001-100-2004-12583-81
001-100-2004-00053-57
001-100-2004-00196-24
001-100-2004-00351-81
001-100-2004-00390-17
001-100-2004-00495-37
001-100-2004-01027-84
001-100-2004-01557-95
001-100-2004-02152-37
001-100-2004-02462-64
001-100-2004-02745-13
001-100-2004-03031-98
001-100-2004-03264-63
001-100-2004-03276-11
001-100-2004-03367-07
001-100-2004-04175-61
001-100-2004-05141-74
001-100-2004-05394-83
001-100-2004-05462-98
001-100-2004-05635-87

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44

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

จํานวนเงิน
14,552.15
8,952.04
3,765.65
5,297.14
2,113.01
8,905.26
9,292.72
7,839.09
2,454.46
6,489.56
4,579.50
2,606.30
2,920.43
5,084.49
7,634.64
4,351.09
4,592.41
3,152.25
2,667.88
5,240.16
11,697.08
17,369.94
1,839.28
4,151.14
15,230.49
3,223.28
5,626.48
5,073.18
13,090.18
2,709.65
31,919.09
3,573.44
2,839.71

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ มูลลักษณ์
จ.ส.อ. บุรี ชลชลา
จ.ส.อ. สุชาติ ปลอดสกุล(อ.)
จ.ส.อ. นุกลู จิตรอักษร
จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรี สงคราม
จ.ส.อ. นิรุจน์ จันทร์พมุ่
จ.ส.อ. นราธิป กิตติญาโณ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC สุทธารัตน์
จ.ส.อ. สมชาย สุวรรณรัตน์
จ.ส.อ. เศวตชัย สุทธานี
จ.ส.อ. ภาสกร ทองพรหม
จ.ส.อ. วีระพล ทองมาก
จ.ส.อ. สุทศั น์ ฐิตะฐาน
จ.ส.อ. นพบุญ บุญช่วย
จ.ส.อ. ชํานาญ เพชรหนัก
จ.ส.อ. จํานงค์ หนูจ่าแสง
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ ช่วงสม
จ.ส.อ. สสิ พงษ์ นาควิสยั
จ.ส.อ. จเร รอดนาโพธิC
จ.ส.อ. สุรศักดิC ทองขาว
จ.ส.อ. อํานาจ วริ ศรากุล
จ.ส.อ. สิ ริพิศาล สุวรรณรักษา
จ.ส.อ. สาโรจน์ วรังอาจ
จ.ส.อ. ภูมินทร์ พงษ์เสม
จ.ส.อ. อารมณ์ แจ่มสุข
จ.ส.อ. จีระศักดิC สมทบ
จ.ส.อ. อัฏนา นวลสะอาด
จ.ส.อ. จรู ญศักดิC มุขสุข
จ.ส.อ. ฉัตรชัย รุ จินิรันดร์
จ.ส.อ.ไพโรจน์ คุม้ โรจนรัตน์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC ขําวิชา
จ.ส.อ. สุรศักดิC ภูบาล
จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ จันทร์เพ็ง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-05870-82
001-100-2004-06276-18
001-100-2004-06452-34
001-100-2004-06471-44
001-100-2004-06497-26
001-100-2004-06559-12
001-100-2004-06636-47
001-100-2004-06840-75
001-100-2004-07433-32
001-100-2004-07519-97
001-100-2004-07916-30
001-100-2004-07989-52
001-100-2004-08025-83
001-100-2004-08461-61
001-100-2004-08902-05
001-100-2004-09246-45
001-100-2004-09627-60
001-100-2004-09641-20
001-100-2004-09651-38
001-100-2004-09857-07
001-100-2004-10104-26
001-100-2004-10210-24
001-100-2004-10384-77
001-100-2004-10431-41
001-100-2004-10549-43
001-100-2004-10868-36
001-100-2004-11555-43
001-100-2004-11648-24
001-100-2004-12015-32
001-100-2004-12118-85
001-100-2004-12549-50
001-100-2004-12890-44
001-100-2004-13160-65

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44

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

จํานวนเงิน
6,001.51
9,967.95
6,989.16
2,343.30
2,324.07
3,994.46
6,029.71
673.56
4,195.22
3,622.46
16,028.79
1,400.74
18,131.32
3,593.93
7,640.84
7,857.23
3,742.04
1,762.37
6,932.95
2,975.56
5,716.14
3,289.80
3,187.79
1,565.60
1,427.34
17,347.54
3,661.29
4,052.65
2,972.06
5,674.25
8,567.42
1,573.99
1,852.45

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปริ ญ ศรี พรหม
จ.ส.อ. สมมารถ พรมนิ#มนวล
จ.ส.อ. ชัยพร เสาวรส
จ.ส.อ. จักรพันธ์ บัวแดง
จ.ส.อ. ภูรีวฒั น์ บูรพัฒน์
จ.ส.อ. สถาพร อ่อนทิมวงษ์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC คําแก้ว
จ.ส.อ. อนันต์ ผันผล
จ.ส.อ. วิโรจน์ ชูแก้ว
จ.ส.อ. สันชัย เทศอรุ ณ
จ.ส.อ. สุนทร แพ่งอินทร์
จ.ส.อ. สิ ริ เผือกเจริ ญ
จ.ส.อ. เอกชัย ทองเขาล้าน
จ.ส.อ. สงกรานต์ สิ ทธิคง
จ.ส.อ. อนุศิษฐ์ ม่วงคํา
จ.ส.อ. พรพล ทองศรี
จ.ส.อ. สมพงษ์ เพชรเจริ ญ
จ.ส.อ. โสภณ ทองไหลรวม
จ.ส.อ.หญิง รัชนีวรรณ แจ่มสุข
จ.ส.อ.หญิง สัณธิตา สิ ทธิฤทธิC
จ.ส.อ.หญิง กัลยา ณพัทลุง
จ.ส.อ.หญิง อาพิชญา ช่วยชูหนู
จ.ส.อ.หญิง สุธีรา พันธ์ธร
จ.ส.ท. อภิชาติ ภูมิไชยา
จ.ส.ท. พงศธร เกษเสมา
จ.ส.ต. อนุชิต ศิลปี
จ.ส.ต. อดิศร สิ นสอน
จ.ส.ต. อภิชาติ จันทร์ลีเล็ด
จ.ส.ท. สุพร จันทร์ลีเล็ด
ส.อ. เกรี ยงไกร สุทธิทวี
จ.ส.ท. พัทยา ศิริประภา
จ.ส.อ. อุทยั หนูช่วย
จ.ส.ท. ศราวุธ พฤกษามุก

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-13176-57
001-100-2005-00231-21
001-100-2006-00003-14
001-100-2006-00014-56
001-100-2006-00233-42
001-100-2006-00297-62
001-100-2006-00326-78
001-100-2006-00327-20
001-100-2006-00346-21
001-100-2006-00390-42
001-100-2006-00529-19
001-100-2007-00279-03
001-100-2007-00356-47
001-100-2007-00374-87
001-100-2008-00142-09
001-100-2008-00341-06
001-100-2009-00294-68
001-100-2010-00009-73
001-100-2004-06588-49
001-100-2004-10418-06
001-100-2004-11797-83
001-100-2004-12270-99
001-100-2006-00470-41
001-100-2005-00338-72
001-100-2007-00211-12
001-100-2008-00133-52
001-100-2010-00009-82
001-100-2004-05334-34
001-100-2004-06496-65
001-100-2004-07506-88
001-100-2004-11510-51
001-100-2006-00159-45
001-100-2006-00393-16

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44

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

จํานวนเงิน
2,625.06
2,204.93
1,207.65
2,290.76
1,576.04
1,958.49
1,295.70
4,499.67
801.60
2,543.37
2,509.22
883.95
2,327.13
630.11
2,438.18
2,321.89
2,637.17
331.19
1,931.83
1,809.90
2,289.55
2,259.56
4,327.13
1,441.84
2,821.74
3,505.12
677.67
4,413.65
4,784.15
2,159.55
3,215.23
1,661.90
6,720.04

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ชานนท์ สุขพร้อม
ส.อ. มงคล ผัKงประเสริ ฐศิลป์
ส.อ. ประชา ถูกต้อง
ส.อ. มนัส จันทร์สุข
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ปั จฉิ มพิหงค์
ส.อ. สุพจน์ ภู่ขนั เงิน
ส.อ. ภพณิ พิชญ์ ยวงงาม
ส.อ. ยงยุทธ พรหมฉวี
ส.อ. พุฒิพงศ์ คูณธาการ
ส.อ. ฆนาศัย แซ่หม่ง
ส.อ. กิตติพงษ์ พงษ์สายสิ นธ์
ส.อ. นัฐภาคย์ ไหลประเสริ ฐ
ส.อ. วุฒิชยั พัดจิbน
ส.อ. อนันต์ คําผุย
ส.อ. นุรักษ์ ศรี ชาดา
ส.อ. เจ ศรี สมโรง
ส.อ. ชาญวิทย์ เศวตจันฤกษ์
ส.อ. ภัทธชัย ธนภัทร์
ส.อ. กฤติ เกตุสวาสดิC
ส.อ. จักรพงษ์ สมศรี
ส.อ. ธนเดช นิสภา
ส.อ. ศุทธีร์ แดงงาม
ส.อ. กิตติเมธ สมคะเนย์
ส.อ. ภัทรภูมิ โพธิCวชิ ยั
ส.ท. ขจรศักดิC อินทร์ทิพย์
ส.ท. ธวัฒน์ชยั นวลมุสิก
ส.ท. ประพจน์ จันทร์วไิ ล
ส.ท. ครรชนะ เรื องเนตร์
ส.ท.หญิง เสาวนีย ์ คงรัตน์
ส.ท.หญิง เจนจิรา เขื#องแก้ว
ส.ต. เกรี ยงศักดิC แก้วพิชยั
ส.ต. อนุพงษ์ แจ่มจันทร์
ส.ต. วิรัส หนูอินทร

เลขที#บญั ชี
001-100-2012-00015-72
001-100-2004-03080-32
001-100-2004-08957-23
001-100-2004-11848-19
001-100-2004-12860-74
001-100-2006-00460-06
001-100-2007-00374-78
001-100-2007-00466-16
001-100-2008-00162-89
001-100-2008-00342-03
001-100-2009-00231-90
001-100-2009-00232-33
001-100-2009-00292-46
001-100-2009-00292-64
001-100-2009-00294-86
001-100-2009-00295-92
001-100-2009-00352-10
001-100-2009-00355-66
001-100-2011-00302-29
001-100-2011-00423-21
001-100-2012-00264-10
001-100-2014-00110-90
001-100-2014-00455-47
001-100-2015-00588-14
001-100-2004-03051-87
001-100-2004-07991-37
001-100-2011-00381-60
001-100-2014-00456-80
001-100-2012-00443-19
001-100-2015-00591-14
001-100-2004-04417-08
001-100-2006-00470-14
001-100-2012-00504-44

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62
หน่วย

มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44
มทบ.44

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

จํานวนเงิน
872.36
1,844.69
8,206.63
3,475.10
5,074.46
3,411.85
2,173.47
4,035.22
1,493.12
2,329.56
2,001.42
1,111.80
2,631.03
1,280.15
3,012.18
5,046.61
490.39
1,457.78
548.00
575.18
1,981.29
656.24
1,047.49
716.17
1,555.03
789.32
778.60
953.56
2,513.55
728.89
2,389.49
1,424.00
1,002.05

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิโรจน์ เฉลยอรรถ
จ.ส.อ. ประสาน พรหมบุตร
จ.ส.อ. พุทธศักดิC ฉิ มไธสง
จ.ส.อ. ธวัช บุญพุม่ พวง
ส.อ. ศิลาชัย สี สุวะ
ร.อ. ธีรศานต์ ตระกูลดี
ร.ท. วชิรสิ ทธิC สิ งห์ครุ ฑ
ร.ต. สมคิด สร้อยปั สสา
ร.ท. สมรักษ์ หาญสุวรรณ์
ร.ต. ชาญศักดิC แป้ นอินทร์
ร.ต. พงศกร กนิษฐานนท์
ร.ท. ปรี ดีศกั ดิC ศรี ชยั
ร.ต. อริ ย คลังบุญครอง
ร.ต. สังวาลย์ พัญโญศรี
จ.ส.อ.ทีปกร หมันบุตร
จ.ส.อ. วิเชียร ทวีวรรณกิจ
จ.ส.อ. เดชา พุมมา
จ.ส.อ. ชัยชนะ จุย้ เริ ก
จ.ส.ท. ประทีป ศรี ดี
ส.อ. พงศ์ศกั ดิC เพ็ชรปรางค์
จ.ส.อ. กฤติพงษ์ บุญมี
จ.ส.อ. สุรชัย ไพรสิ งห์
ส.อ. สุนนั ท์ จีนบันทึก
จ.ส.อ. พิษณุ หงษ์เวียงจันทร์
จ.ส.อ. ยุทธชัย แสนสุภา
จ.ส.ต. ธีรภัทร รตนวรากร
จ.ส.อ. มนตรี ปะสุตงั
จ.ส.อ. สุไลมาน สังยาหยา
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ เสี ยนนอก
จ.ส.อ. สุนทร อ่อนจ้อย
จ.ส.อ. สรวุฒิ อินทโกษี
จ.ส.อ. อัมริ นทร์ วรรณโวหาร
จ.ส.อ. นพรัตน์ คงทอง

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01875-90
001-100-2004-10469-71
001-100-2004-12260-18
001-100-2004-08018-03
001-100-2006-00445-85
001-100-2009-00067-95
001-100-2004-01391-04
001-100-2004-07347-87
001-100-2004-01498-64
001-100-2004-01821-33
001-100-2004-03286-74
001-100-2004-09396-74
001-100-2004-11384-03
001-100-2004-11849-70
001-100-2004-04204-04
001-100-2004-07294-57
001-100-2006-00319-52
001-100-2006-00319-89
001-100-2006-00321-46
001-100-2006-00322-25
001-100-2006-00326-05
001-100-2006-00334-91
001-100-2007-00122-02
001-100-2008-00067-05
001-100-2008-00338-33
001-100-2009-00153-31
001-100-2010-00176-81
001-100-2006-00102-78
001-100-2006-00321-28
001-100-2006-00324-83
001-100-2006-00325-35
001-100-2006-00326-14
001-100-2006-00403-49

มว.ซบร.สน.1
มว.ซบร.สน.1
มว.ซบร.สน.1
มว.ซบร.สน.1
มว.ซบร.สน.1
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2

จํานวนเงิน
24,767.98
4,089.85
6,961.86
7,518.78
1,758.11
3,825.30
7,220.78
3,836.44
2,604.29
1,929.81
8,218.18
3,385.39
12,701.28
4,185.48
2,707.81
1,673.37
2,787.80
3,355.43
2,158.00
4,841.27
5,039.23
2,991.98
2,594.85
5,218.07
1,146.31
1,910.18
6,305.04
1,019.03
4,347.33
1,972.56
2,789.87
3,718.30
2,589.68

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ตุลา มงคลกุล
จ.ส.ท. จักราวุธ วิดี
จ.ส.อ. ลือไกร ทศดี
ส.อ. สุริยา โรจนะรัตน์
ส.อ. ศักริ นทร์ สุทธิพนั ธ์
ส.อ. วงศกร สิ ทธิประการ
ส.อ. อดิพงษ์ ศรี พลลา
ส.อ. วิทวัต สะอาด
ส.อ. ประสาน ภคะวา
ส.ท. ภาคภูมิ คงปี พัน
ร.ท. ถนอม สุขกรี
ร.ท. ศรัณย์ภทั ร เข่งพิมล
ร.ท. วิรัตน์ วงษ์เชียงเพ็ง
ร.ท. สัญญา เอี#ยมสอาด
ร.ต. สุนทร ม่วงขวัญ
ร.ต. ก้อง ดีสุพจน์
ร.ต. ขจรศักดิC ภาระจริ ง
ร.ต.ธวัชชัย ปิ# นแก้ว
ร.ต. สุทศั น์ ชวนปี
ร.ต. มานพ กางทา
จ.ส.อ. เทวนพ พิษณุแสง
จ.ส.อ. ประนม มณี
จ.ส.อ. วิวฒั น์ สุขยา
จ.ส.อ. สุทิน อินทร์ชาํ นาญ
จ.ส.อ. บุญเหลือ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. สายชล ศิริพลชัย
จ.ส.อ. สมเด็จ ด้วงวิเศษ
จ.ส.อ. อิทธิพนั ธ์ พึ#งนุสนธิC
จ.ส.อ. พิศาล เกียรติพรเศรษฐ์
จ.ส.อ. คัมภีร์ ภูสนั ติภาพ
จ.ส.อ. ทนงศักดิC ฉิ มแย้ม
จ.ส.อ. สุรพงษ์ กุลขัว
จ.ส.อ. สมปอง บุตรนํKาดี

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00312-97
001-100-2008-00318-99
001-100-2008-00319-05
001-100-2010-00177-06
001-100-2011-00535-21
001-100-2013-00647-38
001-100-2014-00314-56
001-100-2014-00315-26
001-100-2014-00315-44
001-100-2014-00315-80
001-100-2004-04063-61
001-100-2004-05796-49
001-100-2004-06957-34
001-100-2004-12459-16
001-100-2004-03406-67
001-100-2004-09071-43
001-100-2004-12989-27
001-100-2004-13024-42
001-100-2007-00347-09
001-100-2008-00165-71
001-100-2004-01030-02
001-100-2004-01133-00
001-100-2004-01205-04
001-100-2004-01278-17
001-100-2004-01640-21
001-100-2004-01726-40
001-100-2004-01835-58
001-100-2004-02939-89
001-100-2004-03145-56
001-100-2004-03262-41
001-100-2004-03333-84
001-100-2004-03400-56
001-100-2004-03995-93

ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2

จํานวนเงิน
1,207.49
1,271.29
1,525.66
1,621.61
1,401.68
1,052.07
1,009.02
1,009.02
1,009.10
1,031.42
4,397.10
4,678.37
10,118.75
5,065.58
3,170.33
2,567.23
15,456.54
4,846.40
7,793.21
3,810.72
3,043.66
4,447.05
7,006.10
5,096.60
3,320.51
2,995.41
7,297.40
3,386.21
4,725.79
17,793.57
3,365.18
2,279.08
3,970.46

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. แสงระวีย ์ ถนอมวงษ์
จ.ส.อ. เจษฎา ผิวอ่อน
จ.ส.อ. ไพโรจน์ พันธุ์พลู
จ.ส.อ. กฤษฎา ปิ# นทอง
จ.ส.อ. จตุพล ทิพย์เม่ง
จ.ส.อ. ณัฐพัธร์ ไพฑูรย์
จ.ส.อ. พรเทพ คุม้ กระโทก
จ.ส.อ. ไพศาล ด้วงยาง
จ.ส.อ. วีระ สุวรรณสุข
จ.ส.อ. สมพงษ์ สี ตสั สะ
จ.ส.อ. อภิศกั ดิC แสนหอม
จ.ส.อ. อาทิตย์ พุม่ ทอง
จ.ส.อ. ธีระศักดิC เพ็งสิ งห์
จ.ส.อ. กฤษฎา นาคพันธุ์
จ.ส.อ. นิคม ดีอ่อน
จ.ส.อ. อุดม คึขนุ ทด(ลา)
จ.ส.อ. สมนึก ทองเนืKอนิ#ม
จ.ส.อ.ยุทธกานต์ วีระขันคํา
จ.ส.อ. ธนากร ลิมพะสุต
จ.ส.อ. ณรงค์ รักษ์สุจริ ต
จ.ส.อ. เสริ มวิทย์ พุทธชาลี
จ.ส.อ. ธานี แสงอุทยั
จ.ส.อ. อนุศกั ดิC บุญมา
จ.ส.อ. สมชาย พิจนั ทร์
จ.ส.อ. ณรงค์ สระทองหมาย
จ.ส.อ. ราเชนทร์ หอมจัด
จ.ส.อ. พิษณุ นวมนาคะ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ นันตะวัน
จ.ส.อ. ทวิพฒั ิ ม่วงพิน
จ.ส.อ. อรุ ณ ยิมK เยีย# มสุข
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC สุขจันทร์
จ.ส.อ. บรรเจิด ทองจอน
จ.ส.อ. สุวฒั น์ นาสวนไพศาล

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04098-72
001-100-2004-06957-07
001-100-2004-06957-43
001-100-2004-06957-61
001-100-2004-06957-70
001-100-2004-06957-89
001-100-2004-06957-98
001-100-2004-06958-04
001-100-2004-06958-22
001-100-2004-06958-31
001-100-2004-06958-40
001-100-2004-06958-95
001-100-2004-06972-55
001-100-2004-07112-54
001-100-2004-07507-94
001-100-2004-08069-87
001-100-2004-08243-36
001-100-2004-08428-64
001-100-2004-09515-15
001-100-2004-09756-03
001-100-2004-09794-69
001-100-2004-10452-73
001-100-2004-10500-80
001-100-2004-10872-06
001-100-2004-10981-69
001-100-2004-11653-28
001-100-2004-12362-19
001-100-2004-12510-05
001-100-2004-12605-80
001-100-2004-12771-55
001-100-2004-12821-02
001-100-2004-13121-20
001-100-2004-13144-47

ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2

จํานวนเงิน
2,615.21
1,875.33
3,166.91
3,299.00
2,675.52
3,160.16
3,655.43
1,514.98
2,212.66
3,375.24
5,109.39
22,197.28
4,431.96
1,849.84
5,580.28
6,062.38
7,475.85
5,264.31
1,339.43
2,462.10
5,839.47
3,014.31
14,715.65
7,655.25
7,990.32
3,190.83
8,094.30
2,987.36
3,145.22
1,189.17
5,038.67
1,768.97
4,557.76

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นิวฒั น์ ลือชัย
จ.ส.อ. นิรันดร์ ใจแป้ น
จ.ส.อ.นพดล ภูมิสถาน
จ.ส.อ. เสวียน สังคาร
จ.ส.อ. อนุพงษ์ วัชรการุ ณย์
จ.ส.อ. ธวัชชัย ปิ ยวงค์
จ.ส.อ. กิตติณปริ ญญา จันอ้วน
จ.ส.อ. ยงยุทธ หมากผิน
จ.ส.อ. จารึ ก ประกอบนันท์
จ.ส.อ. สุรสี ห์ ชนะไชย
จ.ส.อ. ราชัน กันจิม
จ.ส.อ. วุฒิชยั รู ปคม
จ.ส.อ. ศุภชัย พรมสอน
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ศรี วงั ราช
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ กฤษสุวรรณ
จ.ส.อ. สุริยา เฉยไธสง
จ.ส.อ. ภาติยะ วาศน์บุญมา
จ.ส.อ. อาคม คําเรื อง
จ.ส.อ. อนนท์ อุ่นดี
จ.ส.ท. กฤติพงษ์ จันทา
จ.ส.ต. ไตรรัตน์ สี หวัลลภ
จ.ส.ต. ธีรพงษ์ มัน# ขัน
จ.ส.ต. กฤศภณ ฉัตรธีรทร
จ.ส.ต. ธเนศ นุชนุ่ม
ส.อ. สรณัฐ ปั ญญาบุตร
ส.อ. สาโรจน์ ทองสมนึก
ส.อ. พีรพล จินะ
ส.อ. ปิ ยะ กันธะวงศ์
ส.อ. สาคร จําปาแดง
ส.อ. กรวิชญ์ เม้าราษี
ส.อ. ตรี ศกั ดิC ดําวิสยั
ส.อ. นันทวุธ โชติสนธิC
ส.อ. ไกรสร มีเค้า

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00301-67
001-100-2005-00301-94
001-100-2005-00761-32
001-100-2006-00103-20
001-100-2006-00107-00
001-100-2006-00124-07
001-100-2006-00129-11
001-100-2006-00348-25
001-100-2006-00348-61
001-100-2006-00349-31
001-100-2006-00484-75
001-100-2007-00091-10
001-100-2007-00093-41
001-100-2007-00343-29
001-100-2007-00346-75
001-100-2007-00348-24
001-100-2007-00448-67
001-100-2008-00166-23
001-100-2008-00166-32
001-100-2011-00332-80
001-100-2004-01364-44
001-100-2006-00124-25
001-100-2009-00387-67
001-100-2009-00387-85
001-100-2006-00117-45
001-100-2007-00345-14
001-100-2007-00448-49
001-100-2008-00166-05
001-100-2009-00022-21
001-100-2009-00022-76
001-100-2011-00095-93
001-100-2011-00329-53
001-100-2011-00330-22

ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2

จํานวนเงิน
2,619.33
3,932.29
3,607.34
2,654.64
2,589.89
2,196.28
3,957.87
3,052.72
2,809.24
2,706.14
3,047.32
3,628.48
3,382.91
2,621.54
2,753.21
4,675.17
716.25
1,218.60
2,483.87
1,651.74
8,070.14
2,033.35
3,411.06
4,593.65
3,761.40
1,553.34
3,588.96
2,706.52
3,575.79
2,319.23
1,222.73
1,804.72
245.95

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

ชื#อบัญชี
ส.อ. เทพประจักร สุดสน
ส.อ. ศรายุทธ ขุมทอง
ส.อ. ธีระพงษ์ บรรพแก้ว
ส.อ. นพพล สวนดี
ส.อ. วีรยุทธ ปะวะภูทะ
ส.อ. นิติพฒั น์ อุดมศรี รักษา
ส.อ. ศิริโชค ชํานาญ
ส.อ. วิทวัสพงศ์ จันโท
ส.อ. จักรพันธ์ อําไพจิต
ส.อ. ทรงพล แสงเดือน
ส.อ. สุระเดช จัดนอก
ส.อ. วรภัทร พลโยธา
ส.อ. นเรศพงศ์ เหล่าอุด
ส.อ. ณัฐพล รักษ์มณี
ส.อ. ธงชัย พิมพ์วงษ์เกตุ
ส.อ. ธานี สุขประเสริ ฐ
ส.ท. พิชยั คําอ้อน
พ.ท. ถนอมพงษ์ เรื องจันทร์
ร.ท.ธณพร ชูสุวรรณ
ร.ท. ประยูร เพ็ชรหิ น
ร.ท. นันทวุฒิ ประภาวงษ์
ร.ท. ยุทธนา แก้วสุกแสง
ร.ต. จารึ ก เพชรรัตน์
ร.ต. อรุ ณ ชุมผอม
ร.ท. ประสิ ทธิC ทองเที#ยว
จ.ส.อ. วิระ พิทกั ษ์ไพลิน
ร.ต. ดอเลาะ ดองอย
จ.ส.อ. วาทะศิลป์ สี สวาท
ร.ต. อนุชา จอมทรักษ์
ร.ต. อาทิตย์ อังครา
จ.ส.อ. ณัฐกาน ธรรมโร
จ.ส.อ. ชนะสงคราม กิจมี
จ.ส.อ. องอาจ จันทรัตน์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00485-10
001-100-2012-00450-26
001-100-2012-00450-71
001-100-2012-00452-20
001-100-2012-00453-90
001-100-2013-00032-32
001-100-2014-00015-07
001-100-2014-00098-28
001-100-2014-00098-46
001-100-2014-00099-16
001-100-2014-00099-61
001-100-2015-00238-27
001-100-2015-00241-90
001-100-2015-00242-24
001-100-2015-00416-74
001-100-2014-00097-85
001-100-2016-00427-33
001-100-2005-00261-73
001-100-2004-00903-46
001-100-2004-01595-60
001-100-2004-02097-86
001-100-2004-05272-11
001-100-2004-10430-71
001-100-2004-00275-44
001-100-2004-01034-19
001-100-2004-02771-03
001-100-2004-04600-95
001-100-2004-07293-96
001-100-2004-13060-86
001-100-2007-00084-49
001-100-2004-00080-35
001-100-2004-00860-42
001-100-2004-00875-91

ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2

จํานวนเงิน
559.14
1,885.59
815.52
1,791.46
1,641.34
200.62
2,146.28
2,061.91
1,038.38
1,368.52
1,872.26
1,092.62
1,346.82
1,323.36
489.61
803.73
91.94
11,583.57
2,848.71
10,569.18
3,930.04
3,764.84
2,493.70
3,698.15
4,121.04
4,770.16
24,321.07
5,365.13
4,284.91
2,394.04
3,145.51
2,910.65
5,875.81

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญเลิศ ดุกหลิ#ม
จ.ส.อ. ณรงค์ ผดุงจิตต์
จ.ส.อ. ศิลปชาติ เนืKอนุ่ม
จ.ส.อ. แหลม ข้ามสี#
จ.ส.อ. ปั ญญา บุปผา
จ.ส.อ.อนุชิต ตาเดอิน
จ.ส.อ. อโณทัย ทองแก้ว
จ.ส.อ. รอเชด ปั งหลีเส็น
จ.ส.อ. พิศณุ สุขเกษม
จ.ส.อ. นริ นทร์ นิยมเดชา
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC มณี พงศ์
จ.ส.อ. โก๊บ หมัดอะดัKม
จ.ส.อ. สายัณห์ โกสุธรรม
จ.ส.อ. เกียรติภูมิ ภูมิภกั ดิC
จ.ส.อ. ชลินทร แสงดี
จ.ส.อ. มานพ ทวีกลู
จ.ส.อ. มานิต สุดหล้า
จ.ส.อ. รณชิต สนิทใจ
จ.ส.อ. อัครเดช คงมี
จ.ส.อ. เดช หมอขวัญ
จ.ส.อ. ประมาณ หนิมุสา
จ.ส.อ. จริ นทร์ แจ้งมณี
จ.ส.อ. เอกศักดิCชยั ปานหมี
จ.ส.อ.คมกริ ช เสาวคนธ์
จ.ส.อ. ชินกร พากเพียร
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิC บุญมานาง
จ.ส.อ. วัชรา ชูจนั ทร์
จ.ส.อ. พิฑูรย์ สุรสอน
จ.ส.อ. วรพจน์ เปี# ยมยา
จ.ส.อ.วศินพงศ์ สังข์ช่วย
จ.ส.อ. อังสราญ ร่ วมใจ
จ.ส.อ. อาทิตย์ ยุบลชิต
จ.ส.อ. รณศิลป์ สังข์เพิ#ม

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01033-12
001-100-2004-01228-21
001-100-2004-01237-87
001-100-2004-01524-51
001-100-2004-04251-99
001-100-2004-04430-70
001-100-2004-04694-94
001-100-2004-05134-49
001-100-2004-05848-27
001-100-2004-06234-18
001-100-2004-07103-25
001-100-2004-07205-53
001-100-2004-07580-60
001-100-2004-07925-69
001-100-2004-08229-85
001-100-2004-09199-35
001-100-2004-09507-01
001-100-2004-10637-83
001-100-2004-10999-37
001-100-2004-11008-53
001-100-2004-11177-74
001-100-2004-11895-68
001-100-2004-12876-39
001-100-2005-00285-60
001-100-2005-00289-40
001-100-2005-00289-95
001-100-2005-00294-53
001-100-2005-00307-41
001-100-2005-00313-88
001-100-2005-00314-76
001-100-2005-00332-89
001-100-2005-00333-95
001-100-2006-00398-93

ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2

จํานวนเงิน
7,698.89
7,301.67
5,519.18
6,794.27
3,970.99
4,347.30
3,913.36
1,909.27
5,339.58
3,126.72
5,540.49
2,784.96
5,149.92
8,412.04
2,835.56
4,836.67
6,817.45
10,435.38
6,828.57
16,156.56
1,933.87
6,068.04
6,301.34
2,746.91
2,832.67
4,176.85
4,648.70
5,058.14
5,759.77
10,403.44
3,209.79
2,085.50
2,372.86

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชัชพงศ์ คงสุวรรณ
จ.ส.อ. จตุพล พันธ์พาณิ ช
จ.ส.ท. มาโนช มากิตติธร
จ.ส.อ. ธีระศักดิC ยางทอง
จ.ส.อ. อินดาเร๊ ะ แขวงดาเอ็ม
จ.ส.อ. อภิรัตน์ ตรี มีน
จ.ส.อ. มเหศักดิC หมุนจํานงค์
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค ฝอยทอง
จ.ส.อ. สุรเดช วิชยั โย
จ.ส.ท. เปรมศักดิC ปี ทาลาด
จ.ส.อ. สุกรี ยาหลี
จ.ส.ท. ไพโรจน์ หาญณรงค์ฤทธิC
จ.ส.ท. สุพจน์ พงไทยสงค์
จ.ส.อ. สุริยา มามาตย์
จ.ส.ต. ไพโรจน์ แก้วสวัสดิC
จ.ส.ต. อาทิตย์ พ่อเหตุ
จ.ส.ต. ณัฐพล นามณรงค์
จ.ส.ต. ธีรภาพ ชัยรัตน์
จ.ส.ต. วิชยั มาศพิมลศิลป์
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิC จันทร์เพชร
จ.ส.อ. สิ รฤทธิC บุรีศรี
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC คงอินทร์
จ.ส.อ. สันติ อ่อนแท้
จ.ส.ท. ยุทธพงษ์ นนทะมาตร
จ.ส.อ. พิพฒั น์ อัตถมัค
ส.อ. วันมุสตาฟา แวอูเซ็ง
ส.อ. นราธิป อัฐนาค
ส.อ. อัครเดช อูมูดี
จ.ส.อ. ภาคีนยั เพ็ชรทอง
ส.อ. ชาญวิทย์ มีธะระ
จ.ส.ต. กิตติ บุญอุดหนุน
ส.อ. เอกสิ ทธิ แสนซาว
ส.อ. วรเทพ สุดถาวรกุล

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00460-33
001-100-2006-00460-51
001-100-2006-00460-60
001-100-2007-00103-65
001-100-2007-00354-52
001-100-2007-00355-40
001-100-2007-00385-74
001-100-2004-07299-07
001-100-2005-00331-19
001-100-2005-00778-67
001-100-2005-00800-56
001-100-2006-00086-71
001-100-2006-00398-02
001-100-2007-00082-18
001-100-2004-01705-90
001-100-2004-09638-57
001-100-2005-00291-25
001-100-2006-00086-80
001-100-2006-00087-14
001-100-2006-00398-20
001-100-2007-00134-23
001-100-2009-00429-91
001-100-2010-00277-85
001-100-2004-00268-91
001-100-2004-06843-67
001-100-2005-00294-35
001-100-2005-00300-79
001-100-2005-00332-61
001-100-2005-00530-07
001-100-2005-00777-42
001-100-2005-00778-58
001-100-2005-00778-85
001-100-2005-00778-94

ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2

จํานวนเงิน
4,059.31
3,465.31
3,390.91
3,344.13
544.65
1,818.26
3,922.76
3,829.55
4,829.80
417.09
3,503.86
3,713.15
4,052.40
1,275.78
6,055.84
1,841.06
1,529.94
3,947.71
4,607.50
4,724.41
3,574.24
483.04
1,438.78
3,596.89
3,089.04
2,277.48
1,010.52
5,706.55
3,189.73
4,685.03
1,955.92
5,523.69
8,170.92

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. พงษ์ศกั ดิC บุญเกิด
จ.ส.ต. ดิเรก เพิ#มจัตุรัส
ส.อ. กุลชาติ สุภาคนิมิต
จ.ส.อ. ธีระวุฒิ ทับเที#ยง
ส.อ. โสภณ จันทร์ฉาย
จ.ส.ท. ณัฐวุธ พลายชุม
ส.อ. ธรรมรักษ์ ดวงจันทร์ภาหา
จ.ส.ต. วสันต์ หมาดลียนั
ส.อ. อดิศกั ดิC พงหลง
ส.อ. วิมลชัย เศษคง
ส.อ. อํานวย หลังหละห์
ส.อ. สุเทพ แก้วสามเขียว
ส.อ. ซุลกิฟลี อาแว
ส.อ. อนุชา มายาสัน
จ.ส.ต. สุวทิ ย์ ยอดณรงค์
จ.ส.ท. พรพิศิษฐ หนูเริ ก
ส.อ. หัมดาน สื อแม
ส.อ. อรรถพล เสนหนู
ส.อ. ธราดล ขวัญศิริ
ส.อ. ศักดิCศรัญยู สงวนคํา
ส.อ. วิษณุ ศรี เหมาะ
ส.อ. ธเนศ รัชตกิจไพศาล
ส.อ. ณรัตน์ ศรี ติKง
จ.ส.ต.ประดิษฐ์ มัน# คง
ส.อ.ธนา แก้วกับทอง
จ.ส.ต. เจษฎาภรณ์ วิเชียรฉาย
ส.อ. ปิ ยะวัฒน์ จันนุย้
ส.อ. ชาคริ ต โมสิ กะ
ส.อ.ทัศนัย ตูจ้ าํ นงค์
ส.ท. สุธี เนี[ยะอันb
ส.อ.จักรกฤษณ์ กงเต้น
ส.อ.กริ ชณะ จําเริ ญ
ส.อ.จิตวัฒนา ทองภูเบศร์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00779-64
001-100-2006-00087-05
001-100-2006-00459-82
001-100-2007-00102-59
001-100-2007-00161-29
001-100-2007-00321-27
001-100-2007-00386-53
001-100-2009-00094-64
001-100-2009-00200-23
001-100-2009-00292-91
001-100-2009-00429-64
001-100-2009-00430-06
001-100-2009-00431-30
001-100-2010-00080-72
001-100-2010-00281-55
001-100-2010-00285-17
001-100-2010-00287-11
001-100-2010-00287-39
001-100-2010-00338-74
001-100-2011-00121-44
001-100-2012-00034-19
001-100-2012-00034-28
001-100-2012-00034-37
001-100-2012-00034-55
001-100-2012-00034-64
001-100-2012-00475-65
001-100-2012-00476-08
001-100-2012-00476-35
001-100-2013-00190-11
001-100-2014-00096-79
001-100-2014-00097-76
001-100-2014-00584-53
001-100-2014-00691-03

ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2

จํานวนเงิน
2,982.12
2,585.33
1,539.60
3,608.61
3,007.64
1,680.22
1,806.22
4,846.88
1,268.87
1,905.82
1,123.93
3,224.70
996.89
3,162.46
1,417.07
3,146.59
1,557.43
1,674.47
1,440.07
2,301.21
2,225.53
1,662.49
2,525.02
1,662.49
1,626.13
2,172.99
2,364.11
1,808.04
1,613.32
1,030.31
1,758.90
1,357.97
325.83

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ชื#อบัญชี
ส.ท.กัมปนาท ขุนประดิษฐ์
ส.ท. อัศวี ทองสองแก้ว
ส.ท. ศิริชชั สงกลับ
ส.อ. ศุภกร หี มปอง
พ.ต. ชาญณรงค์ เพริ ดพราว
ร.อ. สถิตย์ ปาหมี
ร.อ. ประจักรจิตต์ ศาสตร์ศิลป์
ร.อ. สุรพงษ์ เขียวอ่อน
ร.อ. อารี ย ์ พระวงษ์
ร.ท. สุนทร หัสโรค์
ร.ท. สุพรรณ เกิดทองคํา
ร.ท. วีรวรรณ ภูยาทิพย์
ร.ท. อนิรุทธ สมอาจ
ร.อ. อภิชาติ สิ งห์สุวรรณ
ร.ท. สุริยา บัวชาบาล
ร.ท. สมเกียรติ อินทรโฉมงาม
ร.ท. ธวัชชัย สาเพ็ง
ร.ท.วันชัย พวงมาก
ร.ต. ณัชฐวีร์ ศักดิCศิริ
ร.ต. อุทยั สนทอง
ร.ต. กฤตพล ใจเมือง
ร.ต. พรศักดิC โสระสิ งห์
ร.ต. ศิริศกั ดิC จงนบกลาง
ร.ต. สมัย แก้วบุดดี
ร.ต. สุเวช กาญจนวงษา
ร.ต. อาทิตย์ ทิพยธร
ร.ต. วัฒนา นาอุดม
ร.ต. นพดล สอนเอี#ยม
ร.ต. สมบัติ สี หะคลัง
ร.ต. สายันต์ ถิ#นอุดม
ร.ต. สมชาย อินอุ่นโชติ
ร.ต. มะลิ ภูมุลนา
ร.ต.สุมล จะรอบรัมย์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00443-27
001-100-2014-00588-42
001-100-2016-00166-22
001-100-2014-00586-02
001-100-2007-00437-89
001-100-2004-05245-24
001-100-2004-08491-13
001-100-2004-10968-06
001-100-2004-12025-59
001-100-2004-02056-83
001-100-2004-02947-48
001-100-2004-03128-31
001-100-2004-03178-36
001-100-2004-03778-47
001-100-2004-04937-74
001-100-2004-12601-37
001-100-2004-12973-35
001-100-2006-00417-28
001-100-2004-00028-37
001-100-2004-01854-68
001-100-2004-02274-09
001-100-2004-03197-55
001-100-2004-04111-14
001-100-2004-04181-53
001-100-2004-06275-75
001-100-2004-07503-05
001-100-2004-08526-94
001-100-2004-09350-03
001-100-2004-10001-28
001-100-2004-11478-45
001-100-2004-12699-70
001-100-2004-12905-09
001-100-2004-13157-47

ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8

จํานวนเงิน
2,188.53
1,402.17
441.30
1,336.03
5,323.33
9,377.93
5,503.95
11,723.71
11,347.94
4,760.12
8,411.05
9,406.81
2,725.42
3,374.81
11,415.80
8,797.07
6,859.15
4,402.32
9,436.32
12,974.20
13,783.41
12,844.39
4,619.81
8,832.89
9,172.63
7,278.04
10,091.04
5,681.06
12,682.99
4,562.93
13,734.17
5,747.76
2,504.50

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

ชื#อบัญชี
ร.ต. ณัฎฐชัย คําปลิว
ร.ต. สมชาย เพียคําลือ
จ.ส.อ. สาคร คําภูลา
จ.ส.อ. สุบรรณ์ เนื#องพนอม
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิC ชนะวงศ์
จ.ส.อ. ชํานาญ กองศรี
จ.ส.อ.ดํารงศักดิC สมิตานนท์
จ.ส.อ.สมพงษ์ ลาโยธี
จ.ส.อ. โกสิ นทร์ ปรี พลู
จ.ส.อ. คําปั น ศรี สุพล
จ.ส.อ. ประยงค์ นวลศรี
จ.ส.อ.สมยศ บํารุ งด้วง
จ.ส.อ. สว่าง สิ ทธิพรมมา
จ.ส.อ.วันชัย แก้วเรื อง
จ.ส.อ. อาคม จันทร์เหลือ
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ยอดแคล้ว
จ.ส.อ. ธงชัย ยงค์เพชร
จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ ไชยพจน์
จ.ส.อ.ปฎิวตั ิ กระแสเทพ
จ.ส.อ.ธีระเดช ชนะบุญ
จ.ส.อ.ประชาญ ก้านภูเขียว
จ.ส.อ.วิรัตน์ โม้แหยม
จ.ส.อ. สุริยะ จันทร์สด
จ.ส.อ. เฉลิมวงษ์ ราชธา
จ.ส.อ. สมัคร ชัยทัพ
จ.ส.อ.สุรชัย นิตยารส
จ.ส.อ. ณรงค์ ภูมิโยชน์
จ.ส.อ. อุดม ทําจันทา
จ.ส.อ. จันทร์ดา พันตาเอก
จ.ส.อ. ศุภกร จุมพลพงษ์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC ศรี สตั ยาสุนทร
จ.ส.อ. ธนวัตน์ มาตรา
จ.ส.อ. สมพร ตาเสาร์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00416-58
001-100-2008-00295-39
001-100-2004-01195-71
001-100-2004-01885-99
001-100-2004-02057-26
001-100-2004-02200-26
001-100-2004-02683-63
001-100-2004-03177-48
001-100-2004-03324-46
001-100-2004-03837-14
001-100-2004-03996-18
001-100-2004-04758-75
001-100-2004-05372-81
001-100-2004-05854-37
001-100-2004-06000-19
001-100-2004-06026-82
001-100-2004-06051-20
001-100-2004-06299-17
001-100-2004-06372-44
001-100-2004-07086-94
001-100-2004-09455-50
001-100-2004-09543-27
001-100-2004-09634-86
001-100-2004-09973-13
001-100-2004-10042-58
001-100-2004-11035-77
001-100-2004-11550-39
001-100-2004-11860-20
001-100-2004-12212-08
001-100-2005-00165-74
001-100-2005-00364-53
001-100-2006-00127-44
001-100-2006-00267-83

ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8

จํานวนเงิน
9,627.05
2,709.68
10,885.32
12,960.01
6,564.69
9,101.84
11,945.76
4,333.78
5,296.59
14,385.57
4,961.31
12,184.54
12,783.69
4,998.57
5,864.84
19,070.66
5,456.29
6,979.10
5,078.23
8,401.69
6,118.39
6,138.81
2,403.59
1,464.24
24,888.18
10,723.60
14,228.99
5,553.84
7,063.33
2,736.60
2,268.81
1,932.08
2,545.21

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. วงศ์พิเชษฐ พิทกั ษ์ไพร
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิC พินิจมนตรี
จ.ส.อ. บุญมี จิตรมา
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ อามาตย์เสนา
จ.ส.อ. วิทธวัช กองทอง
จ.ส.อ. ศุภณัฐ จําปางาม
จ.ส.อ. ธวัช ไชยรส
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ดลโสภณ
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ ศรี มงคล
จ.ส.อ. สิ ริวฒ
ุ ิ วิจิตศรี
จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ บุญใช้
จ.ส.อ. ทัศนัย คฤหัส
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC จักรแก้ว
จ.ส.อ. ชัชวาล กิ#งหลักเมือง
จ.ส.ท. ขวัญชัย กุชโร
จ.ส.ท. สงคราม แก้วใส
จ.ส.ท. ศรัณย์ พลพิมพ์
จ.ส.ท. วิศณุ อินทะชัย
จ.ส.ท. วรรณชัย พวงเพชร
จ.ส.ท. กิตติ ทองก้านเหลือง
จ.ส.ท. ฉัตรณรงค์ เอกพิมพา
จ.ส.ท. ปิ ยพงษ์ วงษ์เพชร
จ.ส.ท. พีรวัฒน์ แฝงภูงา
จ.ส.ท. บุญฤทธิC พิมพ์ใส
จ.ส.ท. ฉัตรพล เศวตอาภา
จ.ส.ท. ชัชวาล แทนชารี
จ.ส.ท. วิทยา อุดารักษ์
จ.ส.ท. วีระยุทธ ลาฝอย
จ.ส.ท. สุทิน เขียวขํา
จ.ส.ท. ภัทรพล นุสิทธิภาพ
จ.ส.ต. ยงยุธน์ คําตา
จ.ส.ท. เขมรัฐ สุขวิชยั
จ.ส.ต. พุทธา บูระพิน

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00379-92
001-100-2006-00416-49
001-100-2006-00440-35
001-100-2008-00227-49
001-100-2008-00413-28
001-100-2009-00397-57
001-100-2009-00398-63
001-100-2009-00399-88
001-100-2010-00405-28
001-100-2010-00413-05
001-100-2010-00413-69
001-100-2010-00413-78
001-100-2011-00002-64
001-100-2011-00002-82
001-100-2007-00260-83
001-100-2009-00398-81
001-100-2010-00058-17
001-100-2010-00265-64
001-100-2010-00414-39
001-100-2011-00290-38
001-100-2011-00297-82
001-100-2011-00298-16
001-100-2011-00298-25
001-100-2011-00298-61
001-100-2011-00298-70
001-100-2011-00298-89
001-100-2011-00299-04
001-100-2011-00514-08
001-100-2011-00514-26
001-100-2011-00514-44
001-100-2008-00238-45
001-100-2010-00168-22
001-100-2010-00413-96

ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8

จํานวนเงิน
7,053.04
2,723.13
2,795.00
1,283.11
2,453.31
1,520.03
2,656.87
1,605.08
4,177.44
1,473.21
4,873.66
3,675.56
1,923.82
1,806.44
3,478.25
2,588.17
2,631.02
1,293.96
2,211.74
1,268.84
2,382.96
2,182.13
1,855.13
1,022.72
1,094.60
1,094.60
1,818.16
1,544.17
2,001.85
3,181.24
2,426.52
2,165.57
3,630.30

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. วุฒิชยั ชารี
จ.ส.ต. วีระยุทธ ทองศิริ
จ.ส.ต. ประวิทย์ สุทธิวงษ์
ส.อ. ราวี วะโฮรัมย์
ส.อ. ธีระยุทธ พิลางาม
ส.อ. ศักดา หนองเป็ ด
ส.อ. เอนก นาสูงชน
ส.อ. วีระพงษ์ ไชยเดช
ส.อ. จิรลักษณ์ สําราญพัฒน์
ส.อ. เทิดศักดิC กําลังเร็ ว
ส.อ. อําพล หงษ์คาํ
ส.อ. ภัทรพงศ์ ต้นกันยา
ส.อ. อิทธิพล หมื#นน้อย
ส.อ. สิ ทธิพงษ์ ถนัดค้า
ส.อ. อโนชา สุขระหัด
ส.อ. ธนาวุฒิ ขานมา
ส.อ. อธิคม วงษ์พล
ส.ท. ปิ ยะณัต แก้วลี
พ.ต. มานพ จํารัส
พ.ต.หญิง ณัฐพร แก้วต่าย
ร.อ.หญิง กฤตยชญ์สิมา กาวิละพันธ์
พ.ต.หญิง อรุ ณรัตน์ ปั นแก้ว
ร.ต. สหัส ภิระบัน
ร.ต. สุววิ ฒั น์ น้อยศิริ
ร.ต. อรรถพล ศรี ประภา
จ.ส.อ. ธีรยุทธ์ คําภีระ
จ.ส.อ. นนทพัทธ์ สร้อยเกียว
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ชวนคิด
จ.ส.อ.หญิง กนกภรณ์ คํKาจุน
จ.ส.อ. หญิง เพ็ญศรี สร้อยเกียว
จ.ส.อ.หญิง ถนอมขวัญ เขียวแก้ว
จ.ส.ท. อนุชาติ เขยสุข
จ.ส.ท. ภิญโญ เชืKอเมืองพาน

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00394-87
001-100-2012-00399-19
001-100-2012-00400-03
001-100-2009-00160-75
001-100-2009-00424-23
001-100-2010-00414-11
001-100-2011-00298-43
001-100-2011-00299-22
001-100-2011-00514-62
001-100-2012-00064-16
001-100-2012-00364-26
001-100-2012-00547-96
001-100-2013-00043-38
001-100-2013-00429-49
001-100-2013-00429-85
001-100-2013-00434-98
001-100-2013-00435-04
001-100-2017-00455-71
001-100-2004-03291-96
001-100-2004-10580-37
001-100-2006-00472-27
001-100-2007-00015-89
001-100-2004-00461-14
001-100-2004-10982-20
001-100-2006-00369-20
001-100-2004-04794-37
001-100-2004-12562-22
001-100-2004-12712-30
001-100-2004-04771-10
001-100-2004-05518-38
001-100-2004-06186-92
001-100-2008-00395-18
001-100-2011-00197-12

ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

จํานวนเงิน
1,640.28
1,039.33
1,562.56
4,044.90
1,356.38
1,381.74
1,988.72
1,195.10
1,091.51
666.29
1,161.86
473.27
2,438.70
1,010.01
2,027.87
1,050.11
510.80
126.60
5,548.54
8,580.67
3,367.94
5,793.23
6,817.46
566.88
3,923.28
1,584.40
6,092.28
18,094.04
3,468.11
3,631.72
4,593.85
2,604.88
1,419.19

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

ชื#อบัญชี
ส.ท.หญิง สมพร แซ่วา่ ง
พ.ท.สมภพ นิลแนบแก้ว
พ.ต. ศักดิCชยั สอาดไพโรจน์
ร.อ. ปรี ชา ปั ญญา
ร.ท. อับดุลฆอนี รัมมะโรจน์
ร.ท. เสมียน พาตา
ร.ท. อุทยั ยิมK แย้ม
ร.ท. สมชาย รักดนตรี
ร.ต. สุรพล อ่อนมาก
ร.ต.ธนิสร ทองอยู่
ร.ต. ไชยสงคราม ประเสริ ฐ
ร.ต. ชัชวาลย์ งามจันอัด
ร.ต. ศรชัย แพ่งศรี สาร
จ.ส.อ. ไพโรจน์ กิจประสงค์
จ.ส.อ. เสฎฐวุฒิ วาปี โส
จ.ส.อ. สายฝน โตพิทกั ษ์
จ.ส.อ. วิทวัส อาจคําไพร
จ.ส.อ. บรรหาร หมวกผัน
จ.ส.อ. ขวัญชัย กลับดี
จ.ส.อ. เอกพล มัน# เจริ ญ
จ.ส.อ. สมคิด ภูอาราม
จ.ส.อ. เรื องเดช โพธิ
จ.ส.อ. ชูศกั ดิC ขําดี
จ.ส.อ. อุทิตย์ บัวระพันธ์
จ.ส.อ. อดุลย์ โสจะ
จ.ส.อ. ผดุง เจริ ญผล
จ.ส.อ. บุญเรื อง สิ งห์โต
จ.ส.อ. วิรัตน์ ศรี ทองอินทร์
จ.ส.ท. ปฐมพงศ์ ชัยพิพฒั น์
จ.ส.อ. ประดิษฐ โสจะยะพันธุ์
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิC ภูมิแกดํา
จ.ส.อ. ทินกร เหลาพรม
จ.ส.ท. ไกรวุฒิ ดวงชาคํา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00346-02
001-100-2004-09998-34
001-100-2004-06703-19
001-100-2004-02931-47
001-100-2004-05428-67
001-100-2004-05703-01
001-100-2004-11712-59
001-100-2004-11935-16
001-100-2004-02822-20
001-100-2004-03845-64
001-100-2004-04067-96
001-100-2004-07210-11
001-100-2004-11514-13
001-100-2004-00755-69
001-100-2004-01056-93
001-100-2004-02137-98
001-100-2004-02559-52
001-100-2004-03232-26
001-100-2004-03357-26
001-100-2004-07167-63
001-100-2004-07346-35
001-100-2004-07382-15
001-100-2004-08004-88
001-100-2004-08157-90
001-100-2004-08412-54
001-100-2004-08540-18
001-100-2004-08638-03
001-100-2004-08738-73
001-100-2004-10140-60
001-100-2004-12188-42
001-100-2004-12580-80
001-100-2008-00313-49
001-100-2004-03634-91

รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1

จํานวนเงิน
699.39
8,468.71
8,236.66
2,107.21
13,389.86
9,548.28
10,831.00
12,057.74
27,350.72
14,307.67
8,378.60
6,411.79
14,525.67
6,266.29
7,211.36
3,637.04
5,048.81
6,794.79
2,753.60
5,580.60
7,489.74
4,107.67
8,387.71
4,530.86
2,819.85
7,933.13
5,821.40
4,193.32
5,501.82
7,649.95
14,921.44
1,891.67
4,000.91

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. มาเน็ด พิมทุม
จ.ส.ท. กุลวัฒน์ ดวงสว่าง
จ.ส.ต. ฐิติพงษ์ กุศล
จ.ส.ต. สุดใจ ภูลายขาว
จ.ส.ต. ชัยยันต์ สรี นาค
จ.ส.ต. อุทยั ศรี ซุย
จ.ส.ต.นัฐพร ศรี สถาน
จ.ส.ต. อังกูร เรื องศรี
จ.ส.ต. นิรุช สุขจิตร
จ.ส.ต. ชยาทัศ สอนงาม
จ.ส.ต. ไพรพณา ไชยปั ญญา
จ.ส.ต. พูลสิ น คนเชี#ยว
ส.อ. เกืKอกูล เอืKอเกรี ยงไกร
ส.อ. นเรศ อักษร
ส.อ. เดชพนต์ ชอบธรรมดี
ส.อ. ดุลยากร เผ่าเมือง
ส.อ. ณราวุธ เทพชู
ส.อ. วิชยั คงเที#ยง
ส.อ. อนันตชัย จันทนะ
ส.อ. วิศิษฏ์ บุญศาสตร์
ส.อ. ศุภฤทธิC ศรี ใจวัง
พ.อ. ราชัญย์ ฤทธิเรื องศักดิC
พ.อ. ชนะชัย น่าชม
พ.อ. ไพศาล ทานธรรม
พ.อ. เกษก้อง คํามาเมือง
พ.อ. ศักดิCชยั มัง# คัง# บริ บูรณ์
พ.ท. ประมวล ระวังภัย
พ.ท. ภูริศกั ดิC บุญพร้อม
พ.ท. มนต์ชยั กาจสันเทียะ
พ.ต. ปรัชญา บุบผาอินทร์
พ.ท. สุขมุ พันละภะ
พ.ต. เจริ ญ ปั ญญาแก้ว
พ.ท. ตันติกร ทิพย์จุฑา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06845-07
001-100-2004-13224-64
001-100-2004-00627-14
001-100-2004-01065-13
001-100-2004-01226-45
001-100-2004-01239-54
001-100-2004-07892-19
001-100-2004-08288-91
001-100-2004-08593-23
001-100-2004-12528-64
001-100-2006-00514-15
001-100-2009-00206-07
001-100-2004-07096-66
001-100-2004-07517-93
001-100-2008-00013-84
001-100-2010-00079-94
001-100-2010-00185-92
001-100-2012-00605-39
001-100-2013-00510-17
001-100-2016-00152-34
001-100-2014-00475-54
001-100-2004-00633-97
001-100-2004-00947-13
001-100-2004-02926-52
001-100-2004-11566-94
001-100-2004-11843-14
001-100-2004-02630-49
001-100-2004-05219-16
001-100-2004-05593-44
001-100-2004-05941-89
001-100-2004-05972-01
001-100-2004-06812-27
001-100-2004-07629-39

รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.

จํานวนเงิน
3,722.78
6,717.70
1,464.60
2,646.13
4,835.98
2,813.47
1,191.06
17,666.20
8,449.64
2,257.52
2,511.89
1,039.55
3,764.14
5,531.38
1,253.58
3,805.71
2,580.38
1,076.53
2,208.04
461.73
868.41
6,074.59
20,505.74
3,473.66
4,349.85
41,429.34
16,077.18
7,664.92
12,656.05
7,964.90
1,417.92
10,510.06
35,587.85

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211

ชื#อบัญชี
พ.ต. พินโญ พรหมมณี
พ.ท. เรวัตร ปานสมบูรณ์
พ.ท. อนันต์ อ่วมนุสนธิC
พ.ท. กิติศกั ดิC จันทร์สาํ เภา
พ.ท. ประพันธ์ ยืนชีวี
พ.ท. ดํารงศักดิC ปาณเล็ก
พ.ต. ศิริ เทพอาสน์
พ.ท. เสน่ห์ ศรี งาม
พ.ต. สุพฒั น์ชยั จันทร์แฉล้ม
พ.ต. ประมุข โตยนต์
พ.ต.หญิง ธัญญลักษณ์ สุขประเสริ ฐ
ร.อ. เกียรติภูมิ พุม่ พฤกษ์
ร.อ. ไพศาล สาราทิศ
พ.ต. เกียรติศกั ดิC สันติวงศ์
ร.อ. วิทยาธรณ์ ละม่อมอาภรณ์
ร.อ. อมร ม่วงศรี
ร.อ. ธนวัฒน์ ผาน้อย
ร.อ. สุระศักดิC ชูถิ#น
ร.ท. สมพจน์ กองศีล
ร.ท. วัชระ พิชยั ณรงค์
ร.ท. สมชาย หุ่นธานี
ร.ท. สุมิตร ไกรวัน
ร.ต. สุวทิ ย์ ปลืKมใจ
ร.ต. เกียรติศกั ดิC พุฒกลาง
ร.ต. ธนาศักดิC กองแก้ม
ร.ต. ไพร ศรี ตุม้ แก้ว
ร.ต. เกษม บรรจงพินิจ
ร.ต. วีระ เสื อปาน
จ.ส.อ. วีระ ปัK นชื#น
จ.ส.อ. ชาติประชา บัวสา
จ.ส.อ. บุญกล้า จันทร์แปลง
จ.ส.อ. อติเทพ กลํ#าถึก
จ.ส.อ. ภัทรศักดิC ทรงวาส

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08853-55
001-100-2004-09772-21
001-100-2004-09797-60
001-100-2004-09805-71
001-100-2004-10688-12
001-100-2004-12320-00
001-100-2004-12557-91
001-100-2004-07629-75
001-100-2004-07886-45
001-100-2004-10099-43
001-100-2004-11506-90
001-100-2004-01538-30
001-100-2004-02657-46
001-100-2004-02860-95
001-100-2004-05890-62
001-100-2004-06512-08
001-100-2004-06879-57
001-100-2004-07833-67
001-100-2004-00989-77
001-100-2004-01001-57
001-100-2004-03182-24
001-100-2004-07125-36
001-100-2004-04909-80
001-100-2004-05129-09
001-100-2004-06382-52
001-100-2004-07885-48
001-100-2004-09837-18
001-100-2004-11804-33
001-100-2004-00203-01
001-100-2004-00886-97
001-100-2004-00941-66
001-100-2004-00955-18
001-100-2004-01258-00

รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.

จํานวนเงิน
16,908.83
14,191.49
16,063.17
10,374.26
8,410.56
19,383.42
17,357.66
6,684.95
7,325.75
10,790.50
6,674.98
8,639.86
1,146.34
7,799.67
3,063.40
7,692.29
10,593.76
12,256.12
8,614.54
3,810.12
6,598.49
6,798.83
1,384.25
5,956.79
5,786.35
3,378.20
8,345.79
5,913.07
14,064.21
3,275.21
3,323.58
7,165.00
2,391.11

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มนตรี มาตรง
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ดวงละออ
จ.ส.อ. สุรชัย ชื#นชีพ
จ.ส.อ. วันโชค จันทร์สว่าง
จ.ส.อ. ชัยยศ เพ็ชรสุข
จ.ส.อ. สมชาย จิระประกอบแก้ว
จ.ส.อ. สุตานนท์ ทัศมาลี
จ.ส.อ. กฤตธนกร ไชยวงษ์
จ.ส.อ. สันติ พะยิมK
จ.ส.อ. สมศักดิC เจือจาน
จ.ส.อ. วิทูร กสิ ใจ
จ.ส.อ. วินยั ฮวบเจริ ญ
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ ม่วงแสง
จ.ส.อ. บัญชา แดงสอาด
จ.ส.อ. สุรพล โพธิวลั ย์
จ.ส.อ. โชติวฒั น์ ซื#อสัตย์
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิC ปัK นจันทร์
จ.ส.อ. สัมพันธ์ ปิ# นเอก
จ.ส.อ. อํานาจ เชื#องวงษ์
จ.ส.ท. ปิ ติพงศ์ พงศ์ตระการ
จ.ส.อ. พันธวุฒิ ภู่ทบั ทิม
จ.ส.อ. ชลชัย เต็งวงศ์เดิม
จ.ส.อ. ชลวิทย์ หอมรื# น
จ.ส.อ. บุญสื บ พึ#งเจริ ญ
จ.ส.อ. ภัทรพนธ์ สงเคราะห์
จ.ส.อ. สหัสชัย ดวงสว่าง
จ.ส.อ. สุขสันต์ จันทะเดช
จ.ส.อ. สมภพ มัน# ศักดิC
จ.ส.อ. เศกสิ ทธิC สวัสดี
จ.ส.อ. ชัชวาล ชมนา
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั จันทร์สกุล
จ.ส.อ. ธวัชชัย ศิลลา
จ.ส.อ. วสุพงษ์ กิจพงษ์ศรี

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01495-27
001-100-2004-01656-59
001-100-2004-01835-94
001-100-2004-01852-91
001-100-2004-02122-30
001-100-2004-02178-28
001-100-2004-02498-63
001-100-2004-02734-08
001-100-2004-02740-45
001-100-2004-02959-05
001-100-2004-03960-19
001-100-2004-04017-55
001-100-2004-04467-12
001-100-2004-05837-85
001-100-2004-05878-42
001-100-2004-06718-95
001-100-2004-06921-26
001-100-2004-07152-14
001-100-2004-07660-78
001-100-2004-07670-86
001-100-2004-07671-01
001-100-2004-07884-50
001-100-2004-07884-69
001-100-2004-07885-02
001-100-2004-07885-57
001-100-2004-07886-09
001-100-2004-07886-27
001-100-2004-08458-52
001-100-2004-08609-12
001-100-2004-09201-44
001-100-2004-09230-17
001-100-2004-09245-02
001-100-2004-09328-48

รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.

จํานวนเงิน
5,122.78
7,186.42
13,366.66
3,344.44
2,573.94
4,184.41
13,856.02
11,156.83
12,439.83
2,952.34
16,191.59
4,068.52
6,508.95
6,916.98
6,011.24
1,708.05
8,850.98
4,066.63
2,045.96
2,109.33
2,829.30
4,707.08
3,521.06
4,330.39
4,595.95
4,664.54
3,388.25
5,417.34
3,835.26
5,296.71
5,211.98
4,757.58
1,439.74

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC แสงไสว
จ.ส.อ. แมน แสงจันทร์
จ.ส.อ. ธนชัย พิมพาพันธ์
จ.ส.อ. อภิชยั ชินไธสง
จ.ส.อ. วินยั สอนคําหาร
จ.ส.อ. สุมิตร ศิริสลุง
จ.ส.อ. ยุทธนา ไทยแท้
จ.ส.อ. ประเทือง เงินอ่อน
จ.ส.อ. วินิชย์ เชาว์ไว
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC คุม้ กัน
จ.ส.อ. จําแลง แก้วทอง
จ.ส.อ. จิรศักดิC ปั ญญามัง
จ.ส.อ. จีรพัฒน์ คุณารักษ์
จ.ส.อ. ต่อศักดิC ประชากุล
จ.ส.อ. ดํารัส มีชูเกตุ
จ.ส.อ. สุริยา ละลาย
จ.ส.อ. จรัญ กัณฐโรจน์
จ.ส.อ. อิทธิยทุ ธ สุขสําราญ
จ.ส.อ. อนุชา สิ นดี
จ.ส.อ. ไตรรงณ์ ผาสุข
จ.ส.อ. สมชาย แจ้งสว่าง
จ.ส.อ. สมศักดิC สว่างศรี
จ.ส.อ. อนุรัตน์ บุญทอง
จ.ส.อ. นพรัตน์ เชียงทอง
จ.ส.อ. อภิชยั สกุลสุข
จ.ส.อ. วสันต์ ธรรมสิ ทธิC
จ.ส.อ. คมกฤช ทองสุริยะกุล
จ.ส.อ. อนุชา บุศรา
จ.ส.อ. ชริ นทร ทองศรี สุข
จ.ส.ท. วิเชียร ถาช้อย
จ.ส.ท. วัชรกร เพ็ชรรุ จิ
จ.ส.ท. ต่อสกุล คนคม
จ.ส.ท. พัน ชาตินนั ท์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09843-55
001-100-2004-10194-18
001-100-2004-10278-15
001-100-2004-10345-23
001-100-2004-10501-32
001-100-2004-10677-70
001-100-2004-10993-44
001-100-2004-11122-47
001-100-2004-11140-96
001-100-2004-11231-19
001-100-2004-11239-42
001-100-2004-11354-24
001-100-2004-11986-81
001-100-2004-12254-99
001-100-2004-12288-49
001-100-2004-12324-71
001-100-2004-12473-21
001-100-2004-12807-51
001-100-2004-12897-25
001-100-2004-12954-43
001-100-2004-13050-96
001-100-2004-13056-52
001-100-2004-13201-47
001-100-2005-00354-54
001-100-2006-00244-11
001-100-2006-00246-15
001-100-2006-00497-93
001-100-2009-00183-01
001-100-2009-00240-10
001-100-2004-00142-67
001-100-2004-02393-70
001-100-2004-03298-95
001-100-2004-09986-59

รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.

จํานวนเงิน
7,719.45
11,270.26
7,356.45
2,750.22
8,727.89
1,634.15
6,326.89
8,514.92
1,642.05
5,917.36
7,898.13
4,826.50
3,496.08
4,315.19
7,656.29
1,936.46
8,761.91
15,519.54
3,527.81
5,106.73
10,126.85
3,139.30
2,207.65
1,830.18
2,930.53
1,547.39
3,905.52
1,123.36
639.96
4,252.13
2,605.67
7,692.81
681.71

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. แสวง พงษ์ธนู
จ.ส.ท. วิวฒั น์ จริ งดี
จ.ส.ท. พรเทพ พรหมมา
จ.ส.ท. ศุภพัฒน์ จึรังสวัสดิC
จ.ส.ต. บุญทวี ปั ญญาหลัก
จ.ส.ต.ปริ ญญา สิ งห์โต
จ.ส.ต. ศักดิCกริ น เกตุยา
จ.ส.ต. บวรศักดิC ฤทธิเรื องศักดิC
จ.ส.ต. อภิวฒั น์ กลิ#นหอมหวล
จ.ส.ต. สิ รวิชญ์ นามแป้ น
ส.อ. รอราช แผ่นสําริ ต
ส.อ. ปริ ญญา ศรี บุญเรื อง
ส.อ. วัฒนา จันทภูมิ
ส.อ. สุวทิ ย์ ทองจันทร์
ส.อ. สุธีร์ กมลานนท์
ส.อ. ธรรมรัตน์ สี หา
ส.ท. นุธิชยั เคียงจัง
ส.ท. ภาณุพงศ์ แสงแพร
พ.อ. ธนกรณ์ เมตตาสัตย์
ร.อ. กิตติพงษ์ อวนตะขบ
ร.ต. สามารถ ตราชื#นต้อง
ร.ต. บรรเทิง เชืKอมัน#
จ.ส.อ. ทศพร ดวงจันทร์
จ.ส.อ. นพดลย์ หยํ#าวิลยั
จ.ส.อ. ทินกร ดอกนาค
จ.ส.อ. ชัยยุทธ์ ฟักเอี#ยม
จ.ส.อ. ชนะชัย แก้วชัยวงศ์
จ.ส.อ. เกียรติชยั รอดเทศ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย กํามะหยี#
จ.ส.อ. คัดเชน พุม่ รส
จ.ส.อ. กิตติราช ขันติเจริ ญ
จ.ส.อ. ธนพล บรรทัดทอง
จ.ส.อ. รัตนโชติ กิจธรรมกุล

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00462-55
001-100-2008-00168-36
001-100-2009-00034-24
001-100-2010-00069-13
001-100-2004-05946-02
001-100-2004-08106-61
001-100-2004-10284-07
001-100-2008-00169-06
001-100-2010-00315-66
001-100-2011-00225-76
001-100-2009-00250-28
001-100-2011-00461-87
001-100-2012-00456-64
001-100-2012-00568-28
001-100-2013-00309-53
001-100-2014-00657-63
001-100-2015-00175-52
001-100-2016-00202-45
001-100-2004-02260-66
001-100-2004-01224-50
001-100-2004-00355-61
001-100-2004-04165-80
001-100-2004-00519-85
001-100-2004-00611-22
001-100-2004-01160-79
001-100-2004-01161-03
001-100-2004-01415-98
001-100-2004-02512-39
001-100-2004-04349-48
001-100-2004-05377-04
001-100-2004-05817-69
001-100-2004-07406-81
001-100-2004-10249-60

รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ส.สส.
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3

จํานวนเงิน
2,927.88
1,095.34
1,223.00
1,043.16
3,652.66
1,003.89
3,226.53
2,057.08
2,250.93
2,384.01
957.80
3,238.70
1,032.90
466.23
535.34
663.13
605.84
902.95
259,865.98
4,227.93
15,674.85
10,398.50
1,560.88
3,657.38
9,625.84
1,249.71
6,614.20
5,853.05
6,981.10
5,173.06
3,708.89
3,460.73
6,458.12

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค พุม่ บ้านยาง
จ.ส.อ. สรสิ งห์ มานะคง
จ.ส.อ. ประยูร บุญช่วยสุข
จ.ส.ต. ภราดร จันทร์ยยุ ้
ส.อ. วีระยุทธ นาควิจิตร
ส.อ. สุธี เทียมทองกาญจน์
ส.อ. นพดล ปิ# นประเสริ ฐ
ส.ท. จักรพงษ์ แก้วเทศ
พ.อ.หญิง พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ
พ.ท.หญิง กุลธีรา ค้าเจริ ญ
พ.ท.หญิง จุฑารัตน์ บันดาลสิ น
พ.ท.หญิง อริ สรา อยูร่ ุ่ ง
พ.ต.หญิง นัยนา วงศ์สายตา
พ.ต.หญิง นงลักษณ์ อินทร์วลิ ยั
พ.ต.หญิง อุษณี ย ์ อังคะนาวิน
ร.อ. บงการ กระตุฤกษ์
ร.ต. ชฤนาจ มาศจันทร์
ร.ต. ชัญญพัชร์ กําเนิด
จ.ส.อ. ประสาน พาใจอ่อน
จ.ส.อ. สื บศักดิC เฉลิมฉัตร
จ.ส.อ. ธนิตศักดิC หมัน# เที#ยง
จ.ส.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ สิ งห์เจริ ญ
จ.ส.ท.หญิง สุวรรณา ปานทะวงศ์
จ.ส.ต. สุวรรณ ชัKนดี
จ.ส.ต.หญิง วราภรณ์ ปลาทอง
ส.อ. พิพฒั น์พงษ์ ยุน่ ดร
พ.ท. ธงไชย เกินกลาง
พ.ท. แสนสุข โพธิCงาม
พ.ท. ชูศกั ดิC อินทะโส
พ.ต. ประยูร ชัยกาศ
พ.ต. อัมพร นาสะอ้าน
พ.ต. พรเกษม สุขแสง
พ.ต. พงษ์เพชร มุ่งคํKากลาง(อ.)

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11251-62
001-100-2004-12588-40
001-100-2006-00342-23
001-100-2006-00249-43
001-100-2008-00150-22
001-100-2011-00181-20
001-100-2014-00233-14
001-100-2014-00232-62
001-100-2004-06297-13
001-100-2004-00555-47
001-100-2004-01445-22
001-100-2004-04642-31
001-100-2004-05882-21
001-100-2004-11378-48
001-100-2004-13127-86
001-100-2004-11211-11
001-100-2004-03424-98
001-100-2004-07379-79
001-100-2004-01291-16
001-100-2004-06551-70
001-100-2004-10745-85
001-100-2004-10221-48
001-100-2004-08059-15
001-100-2004-13196-37
001-100-2006-00505-31
001-100-2012-00211-96
001-100-2004-08626-19
001-100-2004-09496-08
001-100-2004-12167-47
001-100-2004-04525-46
001-100-2004-04986-09
001-100-2004-11587-08
001-100-2004-12310-38

ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
วพบ.
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21

จํานวนเงิน
7,892.41
3,807.83
5,701.59
1,371.60
1,268.32
907.58
1,875.35
998.39
23,337.71
25,831.61
15,505.66
4,949.37
10,046.97
9,905.80
4,951.27
3,168.50
5,928.14
6,593.46
3,653.55
3,428.59
3,564.23
37,189.60
1,171.06
1,649.77
2,309.23
2,175.70
10,935.86
7,200.22
10,353.87
6,849.66
20,763.75
11,337.84
3,229.19

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376

ชื#อบัญชี
ร.อ. สําเริ ง ชอบรัก(อ.)
ร.อ. พีรพงษ์ สุภาพรพิพฒั น์
ร.อ. โรจนะ สิ งหวรรณุรัตน์
ร.อ. เฉลิมพร เทียมทอง
ร.อ. กฤตพล ชัยศรี
ร.อ. ดอนเมือง บุญดอนนอก
ร.ท. จักรกฤษณ์ ฝอยตะคุ
ร.ท. บุญเจริ ญ พุจารย์
ร.ท. ประดิษฐ์ คุณโคตร
ร.ท. นริ นทร์ ใจบุญ
ร.ท. สมชาย สอาดปรุ
ร.ต. สุริยนั ต์ พันธุ์ภทั รสกุล
ร.ต. อุดร เรื องจันทึก
ร.ต. ชุมพล งามนุรักษ์
ร.ต. ธวัชชัย แก้วอุดร
ร.ต. พินิจ สุขมาก
ร.ต. เกษม แสงคํา
จ.ส.อ. เจริ ญชัย สุขหมื#นไวย
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ จันทมาลา
จ.ส.อ. ศักดิCสุดา จินดาภู
จ.ส.อ. อิสรพงษ์ หาญสุทธิชยั
จ.ส.อ. ณรงค์ ศรวิชยั
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ขุนวิเศษ
จ.ส.อ. สนอง นนกระโทก
จ.ส.อ. ญาโณทัย ทิพย์วรรณ
จ.ส.อ. สุพจน์ แสนบุญศิริ
จ.ส.อ. บุญเลิศ ชังภัย
จ.ส.อ. จักรกฤช พัฒนโชติ
จ.ส.อ. วราชัย บํารุ งจิตร
จ.ส.อ. โกมล คล่องขยัน
จ.ส.ท. จตุรภัทร พุฒกลาง
จ.ส.ท. ชวลิต แท่นนอก
จ.ส.ท.กฤษดา พงศ์สุวรรณ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01165-74
001-100-2004-03856-33
001-100-2004-05534-47
001-100-2004-07578-49
001-100-2004-10032-22
001-100-2004-10459-36
001-100-2004-07711-40
001-100-2004-08525-33
001-100-2004-08961-11
001-100-2004-09235-76
001-100-2004-12217-85
001-100-2004-00357-10
001-100-2004-02248-37
001-100-2004-03469-80
001-100-2004-04735-21
001-100-2004-09044-29
001-100-2007-00282-76
001-100-2004-01548-48
001-100-2004-02371-69
001-100-2004-02468-84
001-100-2004-04234-83
001-100-2004-04561-80
001-100-2004-04884-53
001-100-2004-04988-76
001-100-2004-06849-78
001-100-2004-10693-89
001-100-2004-12837-30
001-100-2006-00319-70
001-100-2006-00378-86
001-100-2006-00490-67
001-100-2007-00017-83
001-100-2008-00097-48
001-100-2008-00335-96

ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21

จํานวนเงิน
13,384.43
3,637.80
6,390.11
16,534.90
8,184.51
6,560.07
8,481.92
10,249.61
10,913.09
5,510.23
7,628.69
6,754.07
2,671.80
12,294.24
6,019.67
3,057.29
2,801.54
5,987.67
12,927.80
13,408.47
8,874.03
26,893.54
18,526.32
2,810.47
7,521.28
4,398.67
7,629.49
2,678.07
4,545.68
730.47
546.55
5,227.13
1,461.55

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.ท. ชัชวาล อินทรกําแหง
ส.อ. สุพศิน วงศ์เครื อศร
ส.อ. วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์
ส.อ.นิวฒั น์ อุทาโพธิC
พ.ท. ประพันธ์ มณี วรรณ์
พ.ต. กฤตธรรม วงศ์ศรี
พ.ต. จํานงค์ นันทะเรื อน
พ.ต. เฉลิม จันทร์วรกุล
ร.อ. ธนา ชาติเผือก
ร.อ.หญิง ณัฐญานัญ ภู่รัตน์
ร.ท. จักรพงษ์ เฮงดี(อ.)
ร.ท. อนุศิษฐ์ กัปกัลป์
ร.ท.สิ ทธิชยั จันทร์เลิศ
ร.ท. ดวงพิชยั เพ็ญเดือนงาม
จ.ส.อ. สุบิน ชํานาญ
จ.ส.อ. กมล ชัยบาล
จ.ส.อ. ยงยุทธ ผลาผล
จ.ส.อ.อํานวย ธรรมปั ญญา
จ.ส.อ.จิระเดช อุดมศิลป์
จ.ส.อ. ชยพล คําแสน(อ.)
จ.ส.อ.ถาวร คําปิ# นคํา
จ.ส.ท.สุวนิ ศรี ชยั ยา
จ.ส.ท. อนุสรณ์ จักคําบาง
จ.ส.ต. สุชาติ ปั ญญาหาญ
จ.ส.ต. ศราวุธ กลางวงศ์
ส.อ. นิคม ยศมูล
ส.อ. ณัฐวัต เชืKอทน
ส.อ. คมกริ ช ปั นชุน
ส.อ. ชัยณรงค์ วงศ์ชยั
ส.อ.หญิง อุษณี ษ์ ศรี ธิ
พ.อ.(พิเศษ) จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา
พ.อ.(พิเศษ)ศาสตรา ศรี เพ็ญ
พ.อ.(พิเศษ) อินทรา กานุวงษ์

001-100-2004-10691-21
001-100-2004-01694-60
001-100-2006-00336-95
001-100-2009-00096-22
001-100-2004-11287-70
001-100-2004-00582-43
001-100-2004-06227-29
001-100-2004-09474-51
001-100-2004-01144-60
001-100-2010-00049-51
001-100-2004-00404-66
001-100-2004-04460-77
001-100-2004-06856-30
001-100-2004-11623-67
001-100-2004-01751-06
001-100-2004-02876-96
001-100-2004-05991-02
001-100-2004-06987-04
001-100-2004-08591-01
001-100-2004-09559-37
001-100-2004-12627-55
001-100-2004-09635-38
001-100-2005-00206-01
001-100-2006-00463-25
001-100-2008-00382-36
001-100-2011-00472-92
001-100-2011-00477-42
001-100-2011-00506-49
001-100-2012-00431-61
001-100-2013-00015-35
001-100-2004-01541-58
001-100-2004-03698-48
001-100-2004-06799-76

ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
4,952.66
10,645.21
7,526.18
1,669.80
14,027.31
21,248.41
3,165.85
10,368.44
8,490.90
4,273.81
7,715.02
2,183.91
3,539.67
6,056.18
9,182.79
5,256.45
2,042.02
6,126.91
1,765.67
10,035.65
3,032.59
3,660.73
1,852.81
1,531.09
4,009.74
1,580.42
1,273.37
588.08
1,168.78
1,631.22
32,185.67
10,744.04
4,226.83

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) เลิศวรรธน์ คงกระพันธ์
พ.อ. บัณฑิต พรหมนิ#ม
พ.อ. อัฑต์ ต้นมาลี
พ.อ. นภวีร์ แก้วเนตร
พ.อ. อาณัติ มิ#งเมือง
พ.อ. ชัยณรงค์ ทองจาริ ก
พ.อ. วีระ แสงแดง
พ.อ. วิศิษฎ์ ผดุงศัพท์
พ.อ. สิ นธร ฤทธิมตั ิ
พ.อ. บุญเลิศ ยิมK ใหญ่
พ.อ. พยุงศักดิC กรี เงิน
พ.อ.หญิง นภชา บุณยรักษ์
พ.ท. สักก์วสุ ชยสี ห์สดใส
พ.ท. ณรงค์ โพธิเจริ ญ
พ.ท. ธรรมนูญ สังวรนวล
พ.ท. เอกพล กลิ#นนาค
พ.ท. บัญชา เกลีKยงเกลา
พ.ท. พีระภัทร์ เทียนสัมฤทธิC
พ.ท. เสถียรไชยพัฒน์ ไพรสันต์
พ.ท. สมพงษ์ เนียมหอม
พ.ท. โชคอนันต์ สุขสวัสดิC
พ.ท. ธีรพล บุญญานุสนธิC
พ.อ. ไพศาล พฤกษามุก
พ.ท. สรายุธ ทิพย์เทพ
พ.ท. ธารี รัศม์ เที#ยงงามจรัศ
พ.ท. นิพนธ์ เดชนะ
พ.ท. ปรี ชา ประวีณเจษฎากุล
พ.ท. ยุทธพงษ์ บัวแก้ว
พ.อ. นิรัฐกานต์ ขันต๊ะ
พ.ท. จรุ ณ สุขแสงจันทร์
พ.ท. ธวัชชัย ลาภะมันต์
พ.ท. อธิภทั ร วัชร์คุณากร
พ.ท. ไกรฤกษ์ ชื#นอยู่

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08400-33
001-100-2004-01335-53
001-100-2004-06317-09
001-100-2004-06472-69
001-100-2004-06953-36
001-100-2004-08652-27
001-100-2004-09877-96
001-100-2004-09954-94
001-100-2004-10174-83
001-100-2004-11011-62
001-100-2004-11679-64
001-100-2004-06891-77
001-100-2004-00315-29
001-100-2004-00722-07
001-100-2004-01784-86
001-100-2004-02478-74
001-100-2004-02892-96
001-100-2004-03002-34
001-100-2004-03560-48
001-100-2004-04154-11
001-100-2004-04239-24
001-100-2004-04411-88
001-100-2004-04797-01
001-100-2004-05694-93
001-100-2004-05771-37
001-100-2004-06884-42
001-100-2004-07682-98
001-100-2004-08333-34
001-100-2004-09459-85
001-100-2004-09743-21
001-100-2004-10307-12
001-100-2004-10692-91
001-100-2004-11134-95

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
18,582.58
8,244.86
6,262.82
8,905.59
18,258.30
22,042.74
8,826.75
19,124.59
14,532.97
6,016.45
7,629.20
9,761.98
12,314.93
8,159.99
27,595.27
10,174.66
25,974.67
7,516.43
6,779.97
3,664.37
7,728.43
7,131.27
9,248.44
9,197.44
60,606.84
5,915.56
31,419.32
11,726.54
7,535.72
11,554.76
2,092.55
18,974.82
10,289.19

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475

ชื#อบัญชี
พ.ท. มาโนช มีวฒั นะ
พ.ท. สมศักดิC กุลมา
พ.ท. สมาน แก้วสี
พ.ท.หญิง แวววัน รัตนพฤกษ์
พ.ท.หญิง สิ ริกาญจน์ ชาติวริ ิ ยะสกุล
พ.ท.หญิง พิมพ์จิราภา ธนปรี ดาพิชิต
พ.ท.หญิง สุธิดา นิลกําแหง
พ.ต. สมบูรณ์ เนตรทิพย์
พ.ท. มาโนช จุมปามาลา
พ.ต. จาตุรงค์ สี มา
พ.ต. ประยุทธ วงศ์ เงินงาม
พ.ต. ภูษิต ภู่เงิน
ร.อ. สําราญ แจ้งศรี สุข
พ.ต. สมาน อยูส่ ุข
พ.ต. เชาว์ คุม้ สุวรรณ
พ.ต. ยุทธนา บุญวงศ์
พ.ต. ปฏิญญา สโรบล
พ.ต. คมสัน สุขเกษม
พ.ต. นพิตตินนั ท์ พินธุรักษ์
พ.ต.หญิง ดวงใจ อุบลแย้ม
ร.อ.ผไท ประไพรัตน์
ร.อ. เชิดชัย วงศ์กลม
ร.อ. ธเนศ เตรี ยมวิจารณ์กลุ
ร.อ. ชยพล สวาสดิCเพชร
ร.อ. ปรี ดา อ้วนวิจิตร
ร.อ. ประสิ ทธิC พวงมณี ย ์
ร.อ. สถาพร เผ่าจินดา
ร.อ. สมศักดิC เชาว์โพธิCทอง
ร.อ. .กฤชนันท์ เฉื# อยฉํ#า
ร.ท. อนุสรณ์ เปลี#ยนเฉย
ร.ท. ไพรัตน์ พรหมรัตน์สกุล
ร.ท. สื บพงศ์ สังข์เอี#ยม
ร.ท. ไพฑูรย์ ผาสุขผล

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11227-85
001-100-2004-12327-18
001-100-2004-12508-02
001-100-2004-05357-97
001-100-2004-10433-90
001-100-2004-10765-74
001-100-2004-12956-29
001-100-2004-00080-80
001-100-2004-03878-08
001-100-2004-03961-07
001-100-2004-04028-60
001-100-2004-04923-68
001-100-2004-06984-03
001-100-2004-08101-75
001-100-2004-08190-06
001-100-2004-09877-32
001-100-2004-10024-54
001-100-2004-11760-05
001-100-2006-00300-32
001-100-2008-00026-20
001-100-2004-00327-22
001-100-2004-02901-68
001-100-2004-03081-93
001-100-2004-09420-30
001-100-2004-11444-13
001-100-2004-11936-86
001-100-2004-12066-07
001-100-2004-12625-06
001-100-2012-00514-70
001-100-2004-00534-97
001-100-2004-03312-70
001-100-2004-05964-24
001-100-2004-06627-90

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
5,796.70
9,300.15
22,984.70
3,447.68
6,681.76
6,215.35
4,034.44
10,975.88
20,528.42
28,441.04
4,933.32
5,135.14
3,946.15
7,320.67
5,269.42
15,266.99
4,862.21
7,635.38
6,357.29
6,657.03
2,927.40
6,198.52
14,761.54
4,860.35
7,477.89
3,553.08
1,978.66
13,217.52
440.58
4,204.76
2,500.07
7,397.42
7,798.11

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

ชื#อบัญชี
ร.ท. ธีรภัทร์ ประทุมทอง
ร.ท. มนูญศักดิC คงเจริ ญ
ร.ท. อุกฤตย์ ตรี ชยั ศรี
ร.ท. ศิริพงษ์ จันสํารวม
ร.ท. วรวุฒิ มาป้ อ
ร.ท. กฤติเดช รองรัตน
ร.ท.หญิง สาร ยอดชมยาญ
ร.ต. ตรี วธั น์ สมบัติพานิช
ร.ต. ปวเรศ ตระกูลสุนทร
ร.ต. ธวัชชัย สิ งหรักษ์
ร.ต. ธนาวัฒน์ คงกระจ่าง
ร.ท. ชูพล ม่วงลาย
ร.ต. สาธิต เกิดมงคล
ร.ต. จักริ นทร์ จันทรัตน์
ร.ต. สมโภชน์ หวังกุศล
ร.ต. สมพงษ์ ฤทธิเสน
ร.ต. วิชยั โตแย้ม
ร.ต. ฤทธิรงค์ ชนะบุญ
ร.ต. สุรพล ชูมาลัยวงศ์
ร.ต. ชาติชาย อ่อนทิมวงค์
ร.ต. ประจักร เจิมจันทร์
ร.ต. พนธกร ทองอาสน์
ร.ต. เลิศวุฒิ วรประยูร
ร.ต. ศิริ เพิ#มบุญ
ร.ต. ธวัชชัย นาอุดม
ร.ต. ทนง เมตตา
ร.ต. ภักตร์ รอดไทร
ร.ต. เจษฎา ไพศาลมรกต
ร.ต. บุญชู เดชมา
ร.ต. รุ่ งอรุ ณ บรรพตะธิ
ร.ต. วิเชฐ ศิลาฤทธิC
ร.ต. สุทธิราช วงษ์ทอง
ร.ต. สมชาย พิทยาพันธ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09321-58
001-100-2004-09327-50
001-100-2004-09461-51
001-100-2004-12014-35
001-100-2004-12146-60
001-100-2004-12234-64
001-100-2004-00298-52
001-100-2004-00058-34
001-100-2004-00298-16
001-100-2004-00344-47
001-100-2004-00539-65
001-100-2004-01885-08
001-100-2004-03810-26
001-100-2004-04740-25
001-100-2004-04866-86
001-100-2004-05804-69
001-100-2004-06146-32
001-100-2004-06832-25
001-100-2004-07250-80
001-100-2004-07264-96
001-100-2004-07605-88
001-100-2004-07889-91
001-100-2004-08027-69
001-100-2004-08036-52
001-100-2004-08167-53
001-100-2004-08628-04
001-100-2004-08687-65
001-100-2004-08970-40
001-100-2004-09434-28
001-100-2004-09846-29
001-100-2004-10294-97
001-100-2004-10438-95
001-100-2004-11879-59

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
1,701.81
6,278.41
7,275.28
5,624.22
6,934.15
9,753.74
5,546.29
5,573.24
2,303.07
10,831.31
4,526.20
4,162.59
4,270.64
2,535.96
15,722.89
5,125.99
21,361.56
2,832.89
8,912.09
2,085.61
5,210.97
3,754.82
5,604.96
3,423.06
14,591.17
4,955.32
11,624.20
5,969.84
6,536.97
5,444.79
6,724.79
8,718.81
8,391.86

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541

ชื#อบัญชี
ร.ต. กิตติพงษ์ คืนคง
ร.ต. หญิง ณัฏฐนันท์ สวนสาลี
จ.ส.อ. ชัยชาญ เขียวรัมย์
จ.ส.อ. คณสร เจริ ญสุข
จ.ส.อ.ทองทศ พาเมือง
จ.ส.อ. ฤชากรณ์ จังสมยา
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC คงเป็ นไทย
ส.อ. ศิปกร หงส์พิพิธ
จ.ส.อ. ประจักษ์ เฮงวิวฒั น์
จ.ส.อ. ธานี ฉิ มอิ#ม
จ.ส.อ. ชาติชาย พยัคฆพงษ์
จ.ส.อ. ชัชวาล พุม่ อิ#มผล
จ.ส.อ. มานิต ช่วงฉํ#า
จ.ส.อ. อุดร สาระภี
จ.ส.อ. ดนัย บุญรักษ์
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ เชยสวัสดิC
จ.ส.อ. นิกร คงอภัย
จ.ส.อ. สมปอง อภัยศิลา
จ.ส.อ. มงคล สุขเกษม
จ.ส.อ. เด่นชัย ค้ากระโทก
จ.ส.อ. ศักดิCชยั สุทาวัน
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ สังวาลย์เดช
จ.ส.อ. วัฒนา อําพล
จ.ส.อ. ธนดล ภูมิวเิ ศษ
จ.ส.อ. จํารัส ราชวงษ์
จ.ส.อ. สมชาย โอริ ส
จ.ส.อ. ก่อเกียรติ ใต้ร่มบุญ
จ.ส.อ. วิชยั เวบสูงเนิน
จ.ส.อ. วันชัย ควรชม
จ.ส.อ. ศศิพงษ์ สุขารมย์
จ.ส.อ. วิชิต โคตรวงศ์
จ.ส.อ. อภิรมย์ ศรี รมย์รื#น
จ.ส.อ. สิ ริ สายยืนยงค์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00395-55
001-100-2004-10434-42
001-100-2004-00111-45
001-100-2004-00192-80
001-100-2004-00202-59
001-100-2004-00667-01
001-100-2004-01013-87
001-100-2004-01194-65
001-100-2004-01213-54
001-100-2004-01709-61
001-100-2004-01725-34
001-100-2004-01760-53
001-100-2004-01782-46
001-100-2004-01817-90
001-100-2004-01905-76
001-100-2004-02129-39
001-100-2004-02129-75
001-100-2004-02283-29
001-100-2004-02393-43
001-100-2004-02496-69
001-100-2004-02498-81
001-100-2004-02618-65
001-100-2004-02713-12
001-100-2004-02786-61
001-100-2004-02827-07
001-100-2004-02913-89
001-100-2004-03158-92
001-100-2004-03197-64
001-100-2004-03340-28
001-100-2004-03394-76
001-100-2004-03551-46
001-100-2004-03629-33
001-100-2004-04009-87

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
3,946.26
4,294.06
7,618.29
5,356.69
4,658.64
6,985.27
2,089.87
1,881.37
1,981.16
3,847.53
7,195.41
14,450.87
1,094.50
6,424.26
3,253.51
5,633.48
3,355.05
2,650.41
3,273.26
5,730.60
2,704.01
3,541.34
4,811.12
5,689.19
9,685.30
4,176.02
4,846.32
9,312.54
5,257.96
22,628.16
4,113.27
5,062.39
3,035.26

หน้าที# : 78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรพรหม
จ.ส.อ. นิธิวฒั น์ โพธิสาร
จ.ส.อ. เชวงศักดิC แดนวิวฒั น์เดชา
จ.ส.อ. กูเ้ กียรติ คงทอง
จ.ส.อ. ศักดา พยายาม
จ.ส.อ. นพปฎล ห้าวหาญ
จ.ส.อ. นิวตั ร วงษ์ดี
จ.ส.อ. อุทยั ดีปัญญา
จ.ส.อ. ผจญ ชุ่มมิ
จ.ส.อ.สุรสิ ทธิC พ่วงรอด
จ.ส.อ. วิษณุ นกงาม
จ.ส.อ. อภินนั ท์ ปั กกาเวสา
จ.ส.อ. ชลิต คําโพนทัน
จ.ส.อ. ธนิต หวังร่ วมกลาง
จ.ส.อ. ชยุต มาลัยทอง
จ.ส.อ. อรรถพล เวียงอินทร์
จ.ส.อ. ประพันธ์ ไพฑูรย์
จ.ส.อ. ธนกร แสงสุรินทร์
จ.ส.อ. สุชาติ ผมหอม
จ.ส.อ. สนธิ วงศ์จาด
จ.ส.อ. เสกสรร คําหอมกุล
จ.ส.อ. ภูวนัย ชื#นหทัย
จ.ส.อ. วัชระ ต้นพรหม
จ.ส.อ. บุญช่วย จุลมัญลิก
จ.ส.อ. ถวิลย์สิทธิC เรื องพระยา
จ.ส.อ. สหพล พวงสุดรักษ์
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ แสงเหลา
จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ นาถึง
จ.ส.อ. จักรพงษ์ หิ ศร
จ.ส.อ. เรื องยศ วิชยั ขัทคะ
จ.ส.อ. ปิ ยะเชษฐ์ ศรี วะรมย์
จ.ส.อ. ยงยุทธ พิลาสร้อย
จ.ส.อ. เพลิน คนงาม

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04042-02
001-100-2004-04362-47
001-100-2004-04447-50
001-100-2004-04510-24
001-100-2004-04909-26
001-100-2004-05067-22
001-100-2004-05156-23
001-100-2004-05219-70
001-100-2004-05705-87
001-100-2004-05779-79
001-100-2004-05797-00
001-100-2004-05822-72
001-100-2004-05828-65
001-100-2004-06156-04
001-100-2004-06178-24
001-100-2004-06250-63
001-100-2004-06465-52
001-100-2004-06473-93
001-100-2004-06510-59
001-100-2004-06608-44
001-100-2004-06641-96
001-100-2004-06675-91
001-100-2004-06882-02
001-100-2004-06915-16
001-100-2004-07032-19
001-100-2004-07108-84
001-100-2004-07199-73
001-100-2004-07314-07
001-100-2004-07756-23
001-100-2004-07975-28
001-100-2004-08008-86
001-100-2004-08062-79
001-100-2004-08207-29

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
3,993.17
5,068.82
11,183.27
4,233.04
6,825.57
2,650.69
1,225.45
6,650.07
4,336.21
6,597.95
3,851.92
1,377.22
3,590.92
3,743.62
5,527.73
12,147.39
8,960.02
11,957.62
6,781.67
1,120.91
1,069.90
2,722.21
1,147.36
7,675.06
2,432.09
6,326.76
15,254.60
9,545.54
4,486.12
4,043.36
2,615.29
5,407.87
1,361.94

หน้าที# : 79

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไพโรจน์ กออารี พิทกั ษ์
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ภาคพร
จ.ส.อ. จุมพล คําหวาน
จ.ส.อ. ปิ ยะ ภมรประวัติ
จ.ส.อ. ประทีป แสงศรี
จ.ส.อ. วินยั น้อยดัด
จ.ส.อ. บุญส่ง แป้ นศรี
จ.ส.อ. ธานี บัวประดิษฐ์
จ.ส.อ. พลรบ ขามช่วง
จ.ส.อ. วันชัย วงษ์กาํ ไร
จ.ส.อ. ชัยพันธุ์ มิดดีK
จ.ส.อ.ชัยมงคล จาระสัน
จ.ส.อ. ชาตรี พวงดอกไม้
จ.ส.อ. ชาญชอบ โสภา
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ดวงสูงเนิน
จ.ส.ท. นเรศ บุญละคร
จ.ส.อ. ศุภกฤต ภรณ์อ่อนฉิ ม
จ.ส.อ. ธนกฤต งามเฉลียว
จ.ส.อ. รุ่ ง พรหมบุตร
จ.ส.อ. ดํารงค์ คงเพ็ชรศักดิC
จ.ส.อ. สุภาพ ลาดสุวรรณ
จ.ส.อ. ประยูร พุม่ มีจิตร
จ.ส.อ. นิธิพล หาเรื อนขวัญ
จ.ส.อ. อํานาช ปลืKมเปรมใจ
จ.ส.อ. ต้อย แป้ นอ้อย
จ.ส.อ. ประภาส ส่งศรี
จ.ส.อ. อัครเดช อุริตวี
จ.ส.อ. เสรี โพธิกลุ
จ.ส.อ.สุรัมพร จุลละสมิต
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ สุขีโชติ
จ.ส.อ. กฤษณะ สงวนกลิ#น
จ.ส.อ. พิชยั แย้มวงษ์
จ.ส.อ. หิ รักษ์ ศรี ววิ ฒั น์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08347-86
001-100-2004-08414-67
001-100-2004-08435-71
001-100-2004-08588-92
001-100-2004-08625-21
001-100-2004-08677-02
001-100-2004-08689-50
001-100-2004-08868-77
001-100-2004-08892-27
001-100-2004-09250-06
001-100-2004-09285-44
001-100-2004-09509-14
001-100-2004-09803-77
001-100-2004-09855-30
001-100-2004-09924-42
001-100-2004-09965-27
001-100-2004-10042-67
001-100-2004-10042-94
001-100-2004-10063-44
001-100-2004-10338-98
001-100-2004-10434-24
001-100-2004-10530-96
001-100-2004-10871-90
001-100-2004-11155-18
001-100-2004-11210-78
001-100-2004-11359-01
001-100-2004-11511-85
001-100-2004-11648-97
001-100-2004-11712-86
001-100-2004-11760-32
001-100-2004-11942-23
001-100-2004-11959-58
001-100-2004-12388-73

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
7,249.13
7,921.01
5,002.17
7,248.24
3,120.71
9,873.84
1,073.59
4,276.27
6,518.48
11,171.61
1,091.72
1,298.87
5,267.30
14,341.85
1,928.20
1,478.85
2,993.92
1,688.25
3,587.73
3,126.82
7,452.30
8,496.96
3,634.23
5,712.92
3,039.37
6,638.09
4,922.08
5,572.08
7,290.16
4,012.48
11,907.88
4,620.71
3,679.34

หน้าที# : 80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุชาติ บุราณสุข
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เฉี ยบแหลม
จ.ส.อ. อภิชาติ สี ใส
จ.ส.อ. ธีรศักดิC มีวงศ์ธรรม
จ.ส.อ. โกสิ นทร์ สกุลวรเดช
จ.ส.อ. ชมโมช หัวใจแก้ว
จ.ส.อ. ภาณุวฒั น์ จันทร์หอม
จ.ส.อ. ปพน สงวนเจียม
จ.ส.อ. อิทธิพล ปิ# นเกษร
จ.ส.อ. อัศวิน สนธิรักษ์
จ.ส.อ. องอาจ ลมบัวลอด
จ.ส.อ. เฉลิมวุฒิ คล้ายบุญมี
จ.ส.อ. สุรชัย ฉิ มทอง
จ.ส.อ. ศุกล เหล่าจันทร์
จ.ส.อ. ณัฐพล กลีบเมฆ
จ.ส.อ. ทัศนะ เขาแก้ว
จ.ส.อ.วีระพงษ์ ศิริวงศ์ษา
จ.ส.อ. ศักย์วริ ษฐ์ สนธิคุณ
จ.ส.อ. พสิ ษฐ์ โสพันธ์ธนวัต
จ.ส.อ. ธงชัย สี มา
จ.ส.อ. ชัยยา สี ดา
จ.ส.อ. ภานุพงษ์ ปูนเนียม
จ.ส.อ. อภูดม สุวรรณกนิษฐ
จ.ส.อ. ปิ ยณัฐ ภาระเวช
จ.ส.อ. วินยั ปะทิ
จ.ส.อ. ธวัชชัย พะวิขณ
ุ ี
จ.ส.อ. ปรัชญา ดําดล
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC แสงแก้ว
จ.ส.อ.หญิง มาลี ใจขํา
จ.ส.อ.หญิง สิ ริพร บุญกระเตืKอง
จ.ส.อ.หญิง ประยงค์ โสดยวง
จ.ส.อ.หญิง นพรัตน์ ทองรักษ์
จ.ส.อ.หญิง ศิรินาฎ เชิดโฉม

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12391-37
001-100-2004-13117-50
001-100-2004-13143-04
001-100-2005-00003-60
001-100-2005-00285-15
001-100-2005-00359-04
001-100-2005-00481-93
001-100-2005-00482-27
001-100-2006-00205-03
001-100-2006-00332-33
001-100-2006-00387-24
001-100-2007-00069-28
001-100-2007-00146-99
001-100-2008-00034-89
001-100-2008-00120-25
001-100-2008-00152-99
001-100-2009-00106-19
001-100-2009-00135-19
001-100-2009-00135-28
001-100-2009-00135-37
001-100-2009-00135-46
001-100-2009-00135-73
001-100-2009-00238-35
001-100-2010-00021-11
001-100-2010-00139-95
001-100-2010-00140-82
001-100-2011-00022-35
001-100-2011-00306-45
001-100-2004-03910-87
001-100-2004-04041-23
001-100-2004-04938-80
001-100-2004-06614-54
001-100-2004-06781-53

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.

จํานวนเงิน
21,772.90
1,995.63
4,705.04
3,866.01
1,125.86
10,450.23
1,018.24
2,871.80
4,708.53
9,954.21
6,537.90
1,876.27
2,990.34
1,682.50
3,276.40
2,543.16
2,920.81
3,344.76
2,370.25
1,390.16
4,548.63
2,483.16
2,300.23
1,573.26
3,131.77
2,026.80
3,158.80
489.38
8,099.28
1,883.54
7,632.59
2,832.65
3,174.32

หน้าที# : 81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง จงรักษ์ ศิวะกุล
จ.ส.อ.หญิง ประยูรวรรณ แสงสุรินทร์
จ.ส.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ เชืKอกลาง
จ.ส.อ.หญิง กุลภา จันทรพา
จ.ส.อ.หญิง ภัทรานิษฐ์ เมฆใหม่
จ.ส.อ.หญิง จุรีรัตน์ มานะศิริพนั ธ์
จ.ส.อ.หญิง ทิพวรรณ ชูเลิศ
จ.ส.อ. หญิง ธีราภรณ์ มีแก้ว
จ.ส.อ.หญิง ศศิธร เสื ออิ#ม
จ.ส.ท. สุภวัฒน์ ติยะบุตร
จ.ส.ท. สราวุฒิ จุ่นเจิม
จ.ส.ท. จิระศักดิC ทองบุ
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ทาเกตุ
จ.ส.ท. อิศรา อิ#มอารมย์
จ.ส.ท. มงคล พรมมะยา
จ.ส.ท. พินิจ มีเงิน
จ.ส.ต.สรายุทธ ชิตานุวตั ร
จ.ส.ท. สิ ทธิพงษ์ พุทธา
จ.ส.ต. กาญจนพนธ์ เลีKยงรักษา
จ.ส.ท. ปรัชญาวุฒิ เรื อนเงิน
จ.ส.ต. ทรงศักดิC ชูมาลัยวงค์
ส.อ. นิมิตร สารภี
ส.อ. อรรณพ เพ็ชรดี
ส.อ. ณัฐวุฒิ ปรื อทอง
ส.อ. อดิศร วงษ์สวรรค์
ส.อ. วิชยั ศรี ม่วง
ส.อ. ภาณุพงษ์ บรรลุ
ส.อ. หญิง บัวทอง ฟุ้ งจันทึก
ส.อ. ภัทรวุธ รัตนโสภา
ส.ท. หญิง ปพิชญา มัน# คง
ส.ท. ศักริ นทร์ สุนทรานนท์
ร.อ. สนใจ บุตรม่วง
ร.ท.สุรศักดิC สุธาทัศน์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07089-86
001-100-2004-12716-83
001-100-2005-00481-57
001-100-2006-00459-00
001-100-2006-00524-23
001-100-2007-00000-67
001-100-2007-00020-38
001-100-2007-00148-75
001-100-2007-00148-84
001-100-2004-02474-12
001-100-2010-00141-25
001-100-2010-00142-31
001-100-2011-00306-63
001-100-2011-00306-72
001-100-2011-00307-06
001-100-2012-00364-17
001-100-2007-00211-49
001-100-2010-00140-28
001-100-2010-00140-37
001-100-2012-00148-04
001-100-2013-00425-32
001-100-2010-00142-40
001-100-2011-00191-01
001-100-2013-00191-27
001-100-2013-00248-00
001-100-2014-00392-63
001-100-2015-00140-23
001-100-2013-00246-06
001-100-2013-00644-73
001-100-2013-00486-42
001-100-2015-00590-44
001-100-2004-05976-09
001-100-2004-02004-75

ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1

จํานวนเงิน
20,509.39
7,349.27
5,315.56
2,175.24
4,180.72
1,331.53
1,523.47
2,272.85
2,340.15
2,662.84
2,661.37
5,658.63
981.96
1,851.43
1,395.02
1,276.61
3,232.34
1,276.62
1,085.03
1,490.98
1,315.92
1,519.85
809.46
1,959.52
1,445.30
1,020.00
617.39
579.75
979.94
3,861.07
2,154.92
2,332.42
9,591.16

หน้าที# : 82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706

ชื#อบัญชี
ร.ต. ทวีศกั ดิC วงศ์สิม
ร.ต. นพสิ ทธิC นาคะกุลพิสิทธิC
ร.ต. ไสว จันทปั ญญา
ร.ต. มานะ พารา
ร.ต. อํานวย ประสาท
ร.ต. สุรวิทย์ พิกลุ เงิน
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ บรรพโคตร
จ.ส.อ. คุณาสิ น กองสุข
จ.ส.อ. นพดล โอ้สวนศรี
จ.ส.อ. วิทยา ศรี ถาวร
จ.ส.อ. เศกสันต์ สายใจ
จ.ส.อ. สุชาติ หงษ์ศิริ
จ.ส.อ. วิเชียร ยาสาไชย
จ.ส.อ.สมเพียร กาเผือก
จ.ส.อ. วสันต์ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. เพชรไพริ น อุดทอง
จ.ส.อ. อภิชาติ เกษรแก้ว
จ.ส.อ. สุธี การธารี
จ.ส.อ. ปรี ชา เกิดชู
จ.ส.อ. ชาณุเมฆ ทองน้อย
จ.ส.อ. เอนก เนียมโสภา
จ.ส.อ.นฤพนธ์ สุนทรนันท์
จ.ส.อ. ปิ ยะ ศุภศรี วฒั นะ
จ.ส.อ. ทนงศักดิC พุม่ พวง
จ.ส.อ. จักรกริ สน์ คงรักษา
จ.ส.อ. เจนณรงค์ วงศาสุวรรณ
จ.ส.อ. พันตรี จันทะมาตร
จ.ส.อ. ศรศักดิC สําราญถิ#น
จ.ส.อ. พัทธ์รวิน อภินนั ท์ศิริเดช
จ.ส.อ. ณรงค์ อรุ ณรุ่ ง
จ.ส.อ. พลภัทร แก้วทอง
จ.ส.อ. มนตรี ศรี แก้ว
จ.ส.อ. กนกพงศ์ ธรรมวงศ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08116-42
001-100-2004-02834-32
001-100-2004-04172-51
001-100-2004-06213-95
001-100-2004-07157-28
001-100-2004-08702-65
001-100-2004-00561-39
001-100-2004-00908-78
001-100-2004-01396-45
001-100-2004-02278-25
001-100-2004-04521-20
001-100-2004-05309-78
001-100-2004-05464-29
001-100-2004-05719-20
001-100-2004-06286-26
001-100-2004-06580-43
001-100-2004-08011-95
001-100-2004-08877-79
001-100-2004-09140-46
001-100-2004-09417-76
001-100-2004-09868-58
001-100-2004-10866-69
001-100-2004-10866-78
001-100-2004-10940-20
001-100-2004-11105-77
001-100-2004-12363-98
001-100-2004-12364-68
001-100-2004-12546-68
001-100-2004-12623-57
001-100-2004-12778-36
001-100-2004-12900-77
001-100-2004-13047-14
001-100-2005-00000-69

ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1

จํานวนเงิน
4,231.16
7,353.29
4,293.36
7,350.32
5,196.87
6,516.04
2,522.47
3,491.39
3,154.08
2,404.10
1,907.62
2,468.15
2,658.79
4,422.86
5,191.90
3,154.69
3,202.46
2,204.34
2,978.16
6,297.03
2,467.08
1,502.50
6,815.21
2,942.84
3,306.06
4,552.06
2,950.96
3,933.43
3,387.51
7,056.81
2,364.37
4,751.80
2,008.22

หน้าที# : 83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.วสุชาติ ทับหิ น
จ.ส.ต. ไพรศิลป์ สี วงั ลาด
จ.ส.ท. วิชาญ ฉลูศรี
จ.ส.ท. วิภูษิต เขจรจิตร
จ.ส.ท. ฐนิตร์ อรรคดี
จ.ส.ต. วีระวุฒิ ยาสาไชย
ส.อ. มาโนช สังข์สุทธิC
ส.อ.สาธิต หอมจันทึก
ส.อ. วิโรจน์ นวนประโคน
ส.อ.สุทธิวฒั น์ บุญประดิษฐ์
ส.อ. เชาวริ นทร์ เรื องฤทธิC
ส.อ. มรุ พงศ์ เมืองมา
ส.ท. ชัชพิสิฐ ยอดสง่า
ส.ท. เจษฎา กระจ่างโรจน์
พ.ท. เจนวิทย์ พุม่ เอี#ยม
พ.ต. ประภาส ไชยทุม
ร.อ. นฤชิต พึ#งสุข
ร.ท. เนรมิตร แสนคํา
ร.ต. ชัชวาลย์ กุดวงศ์แก้ว
ร.ต.ไพวัลย์ สมหมาย
ร.ต.พชร ณ อุบล
ร.ต.สมสิ ทธิC ชาวชายโขง
จ.ส.อ. ภัทรพล วงศ์วนั ดี
จ.ส.อ. ธนวันต์ สุนสิ น
จ.ส.อ. ชุมพร เบ็ญจพันธุ์
จ.ส.อ. วันชัย พจนา
จ.ส.ท. โชคชัย สมใจ
จ.ส.อ. บุญชู บุตรดา
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC สมประสงค์
พ.อ. สมพงษ์ เวียงนนท์
พ.ท. สันติ ถนัดทาง
พ.ต. ชริ นทร์ เจริ ญลักษณ์
พ.ต. อนันต์ อ่อนมะลัง

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00460-25
001-100-2007-00031-34
001-100-2005-00461-77
001-100-2007-00302-08
001-100-2007-00306-60
001-100-2004-08785-95
001-100-2005-00737-73
001-100-2006-00220-88
001-100-2007-00300-95
001-100-2007-00362-11
001-100-2009-00330-54
001-100-2010-00188-93
001-100-2016-00091-36
001-100-2016-00091-72
001-100-2004-03653-01
001-100-2004-12361-30
001-100-2004-10951-99
001-100-2004-09091-87
001-100-2004-01576-41
001-100-2004-06340-25
001-100-2004-12290-88
001-100-2004-12844-56
001-100-2004-00661-54
001-100-2004-06029-56
001-100-2004-06538-44
001-100-2004-06829-43
001-100-2004-09816-95
001-100-2004-11699-44
001-100-2006-00021-09
001-100-2004-11573-29
001-100-2004-02643-58
001-100-2004-00403-87
001-100-2004-02499-79

ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.

จํานวนเงิน
2,261.82
1,943.81
2,000.61
1,663.38
1,789.97
1,603.52
2,355.45
1,499.10
1,796.81
358.36
998.83
1,093.44
392.90
476.36
75,766.93
22,107.10
11,189.66
2,678.45
2,539.86
3,564.21
4,509.11
5,890.19
18,418.44
2,813.78
7,484.94
5,819.27
2,578.50
5,782.38
3,380.26
19,801.64
27,544.00
18,940.62
35,700.27

หน้าที# : 84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772

ชื#อบัญชี
ร.อ. ศราวุธ กันกระจ่าง
ร.ท. สุชาติ อ่อนสี
ร.ต. โกศิลป์ วรรณุลยั
ร.ต. ปกป้ อง สุขสวัสดิC
จ.ส.อ. ศราวุธ เชาว์ชาญ
จ.ส.อ. มานะศักดิC ฉายศรี ศิริ
จ.ส.อ. สุรพล มัง# คัง#
จ.ส.อ. ธงชัย ฤทธิเดช
จ.ส.อ. วันวินิต พิศนอก
จ.ส.อ. ภัทราวุธ เทียนศิริวงศากุล
จ.ส.อ. ยศพนธ์ บุญคง
ส.ต. วรากร แดงจันทร์แก้ว
พ.อ. รันทม ภู่ขวัญ
พ.ท. ธาตรี อรรควัตร์
พ.ท. สิ ริโชคษ์ ศรี วรรณ
พ.ต. นคริ นทร์ ขวัญพงษ์
พ.ต. มีชยั นิตุธร
ร.อ. มงคล การะนนท์
ร.ท. ประทาน จบจังหรี ด
ร.ต. จัตตุวฒั น์ บุตรดี
ร.ต.มานะ รอบรู ้
ร.ต. ธวัชชัย บุญเทศนา
ร.ต. ธวัฒน์พงศ์ เกาะเพชร
จ.ส.อ.ครรชิต เวินชุม
จ.ส.อ. เฉลิม ขวานทอง
จ.ส.อ. สําราญ ประทุมวงษ์
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ คุณริ ยา
จ.ส.อ. พรเทพ ฉัตรบรรจง
จ.ส.อ.ชาติชาย เกตุแก้ว
จ.ส.ต.สันติ ดาโรจน์
จ.ส.อ.สราวุธ ศรี อนันต์
จ.ส.อ. ภาสกร เพ็ชรสิ น
จ.ส.ต. พีรวัฒน์ ดีสนธิกลุ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10288-32
001-100-2004-10248-63
001-100-2004-00023-50
001-100-2004-02033-11
001-100-2004-02660-00
001-100-2004-03390-96
001-100-2004-03817-89
001-100-2004-04688-02
001-100-2004-05502-19
001-100-2004-10566-86
001-100-2004-05974-23
001-100-2014-00457-05
001-100-2004-00776-19
001-100-2004-01902-66
001-100-2004-06168-52
001-100-2004-06649-83
001-100-2004-09252-64
001-100-2004-02887-56
001-100-2004-02547-31
001-100-2004-04272-85
001-100-2004-05192-03
001-100-2004-06846-77
001-100-2004-07125-72
001-100-2004-10842-45
001-100-2004-01534-23
001-100-2004-02815-22
001-100-2004-03235-09
001-100-2004-08839-77
001-100-2004-10441-86
001-100-2004-12194-25
001-100-2008-00408-60
001-100-2008-00408-79
001-100-2012-00216-64

สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.ส.ก.

จํานวนเงิน
7,432.17
7,476.84
1,261.43
5,630.84
17,286.77
5,129.39
6,426.21
18,490.33
10,889.82
20,727.82
2,177.00
277.39
22,762.67
24,978.83
20,357.86
9,863.32
7,469.50
4,683.01
2,382.49
8,378.68
3,667.26
6,505.58
9,880.58
3,251.37
3,046.25
5,175.65
16,213.54
9,240.02
8,472.56
2,818.13
2,612.13
7,108.91
1,242.87

หน้าที# : 85

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805

ชื#อบัญชี
ส.อ. นพพร โชติวนาวรรณ
พ.ท.ศักดิสิริ ศิริพรม
พ.ท. กิตติพล บัวเวช
พ.ท. พลฤทธิC สุภาพรหม
พ.ท. แสวง นามเสถียร
พ.ท. สมศักดิC ไทยเจริ ญ
พ.ท. ทวี ปั ญญาจิตร
พ.ต. ปรี ดา พุม่ จันทร์
พ.ต. ยุทธชัย สายงาม
พ.ต. ธีร์วศิษฐ์ กาฬพันธ์
พ.ต. โชติวฒั น์ กุลวงศ์
พ.ต. ไวพจน์ ทองวิเศษ
พ.ต. พิจิตต์ นันหมื#น
พ.ต. มนตรี บุง้ ทอง
พ.ต.วราเมธ สมรักษ์
ร.อ. สิ ริพงค์ อุปชิน
ร.อ. กว้าง ประสานพันธ์
ร.อ. ธีรภัทร สาระธรรม
ร.ท. ปั ญญา อุดมลาภ
ร.ท.วราพงษ์ นนทิจนั ทร์
ร.ท. ศักดิCดา ครองยุติ
ร.ท. เชิดศักดิC ประสานพันธ์
ร.ท. ศรานุวฒั น์ ไชยคํา
ร.ต. บุญช่วย มณี
ร.ต. วรัญRู แย้มยิมK
ร.ต. อิทธิเดช คํามีรัตน์
ร.ต. กิตติศพั ท์ ผาริ โน
ร.ต. ณัฎฐวัฒน์ ชุมสิ งห์
จ.ส.อ. บพิตร วงศ์ชาลี
จ.ส.อ. สมศักดิC สมสะอาด
จ.ส.อ. สนิท ดุจดา
จ.ส.อ. มังกร อาณารัตน์
จ.ส.อ. เวินไชย เจริ ญรอย

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00582-87
001-100-2004-02364-52
001-100-2004-06176-66
001-100-2004-07725-29
001-100-2004-08372-79
001-100-2004-08693-20
001-100-2004-12942-68
001-100-2004-00313-16
001-100-2004-04288-40
001-100-2004-06637-62
001-100-2004-07750-85
001-100-2004-08051-55
001-100-2004-09271-92
001-100-2004-11167-93
001-100-2004-13043-52
001-100-2004-03064-50
001-100-2004-06627-45
001-100-2004-09977-57
001-100-2004-00565-19
001-100-2004-05946-84
001-100-2004-11496-21
001-100-2004-12658-95
001-100-2005-00463-80
001-100-2004-02640-48
001-100-2004-04862-51
001-100-2004-09951-66
001-100-2004-10920-95
001-100-2011-00215-68
001-100-2004-00614-23
001-100-2004-01159-28
001-100-2004-03024-54
001-100-2004-03746-82
001-100-2004-03871-63

สง.สด.จว.ส.ก.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.

จํานวนเงิน
1,569.45
11,207.92
13,096.65
22,713.76
10,731.96
11,860.79
13,398.52
5,032.98
7,411.27
7,298.32
6,540.65
7,559.32
28,710.83
5,894.01
11,932.27
2,686.96
3,988.14
6,207.24
5,920.58
3,230.55
6,713.42
2,723.19
1,347.21
7,675.94
2,882.61
2,571.92
29,198.60
2,404.47
6,512.43
5,297.07
9,624.90
9,924.82
6,483.85

หน้าที# : 86

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วัชรานนท์ ยิง# ยศ
จ.ส.อ. ถวิล ลุกลาม
จ.ส.อ. รังสฤษดิC ใจบุญ
จ.ส.อ. สําราญ ศิลประดิษฐ์
จ.ส.อ. ธัชกร เวฬุวนารักษ์
จ.ส.อ. เทียนชัย เหรี ยญทอง
จ.ส.อ. เชษฐา ศรี พิมพ์
จ.ส.อ. ฤทธิชยั รู ปแก้ว
จ.ส.อ. ไพบูลย์ หงษ์คาํ
จ.ส.อ. ยุทธชัย ครองยุติ
จ.ส.อ. พิพฒั น์ชยั พิมพัฒน์
จ.ส.อ. อวยพร ดอนวิชา
จ.ส.ท. บัวลา สิ งห์สาย
จ.ส.ต. ปรเมษฐ์ มาลาสาย
ส.อ. สุรภัทร มีทรัพย์รุ่งโรจน์
ส.ท.นฤเบศ จันทร์จิตร

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-04677-42
001-100-2004-06868-24
001-100-2004-07465-06
001-100-2004-07539-95
001-100-2004-07973-24
001-100-2004-08088-79
001-100-2004-09827-37
001-100-2004-11694-03
001-100-2004-11778-37
001-100-2004-12340-44
001-100-2004-12609-79
001-100-2004-12688-47
001-100-2004-05778-54
001-100-2004-09907-45
001-100-2014-00688-12
001-100-2016-00181-70

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 2,821 ราย

จํานวนเงิน
19,471.68
12,969.50
4,261.80
8,207.93
13,375.33
5,493.50
5,948.54
7,308.00
14,012.35
2,625.63
4,348.33
8,516.43
5,777.26
5,031.71
589.58
832.99
17,276,500.18

หน้าที# : 87

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บุญสมสุข ทองจันทร์
จ.ส.อ. ธีรพร เศวตดิษฐ์
จ.ส.อ. สมเกียรติ ส้มเกลีKยง
ส.อ. เอกภพ อุดคํา
ร.ต. สยาม มูลทรา
จ.ส.อ. สมศักดิC จันโน
ส.อ. จักรวาล แสงแก้ว
จ.ส.อ. วทัญRู มิลยมาตร
จ.ส.อ. สุกิจ อาจธัญกรณ์
จ.ส.ต. อภิสิทธิC ชื#อประสิ ทธิผล
จ.ส.อ. สุระชัย สายแม้น
ส.ท. จิตรธิวสั บัวสด
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ อินทุลกั ษณ์
จ.ส.อ.หญิง ทองทิพย์ ร่ มรื# น
ร.ต. ณรงค์ เรื องประทีป
ร.ต. วิโรจน์ ยูโซ๊ะ
จ.ส.อ. ปิ ยบุตร ชัยคงทอง
จ.ส.ต. ศักดิCสิทธิC เจริ ญหล้า
ส.อ. นิพนธ์ แสนท้าว
จ.ส.อ. เกษม พิมพา
จ.ส.อ. บัญชา คําสี ลา
ส.อ. ระบิล เทศนอก
จ.ส.ต. จิรเดช โพธิCแจ่ม
ส.อ. สายยัน สี จนั ทร์ผอ่ ง
ส.อ. เอกสิ ทธิC ลาโซ
ส.ต. เอกลักษณ์ จิตรคํา
ส.อ. วีรเดช บุญหว่าน
ส.ท. จักรพรรณ คําอิ#ม
จ.ส.ต. อธิวฒั น์ ผดาวงศ์
ส.อ. ปิ ยะลักษณ์ ณ เชียงใหม่
ส.อ. วทัญRู ยุบลใส
ส.อ. เอกราช เกิดสี ทอง
จ.ส.อ. กรณ์กาํ ภู สมาน

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-01347-72
001-101-2006-00912-54
001-101-2014-00066-80
001-101-2019-00011-49
001-101-2009-00197-16
001-101-2013-00143-43
001-101-2019-00046-78
001-101-2010-00008-20
001-101-2015-00000-83
001-101-2019-00042-98
001-101-2012-00173-78
001-101-2019-00051-45
001-101-2005-00109-13
001-101-2019-00018-20
001-101-2006-00226-89
001-101-2006-01122-01
001-101-2008-00559-31
001-101-2005-00323-40
001-101-2008-00087-93
001-101-2008-00773-13
001-101-2011-00200-18
001-101-2013-00243-04
001-101-2019-00049-79
001-101-2016-00278-85
001-101-2008-00559-22
001-101-2012-00143-44
001-101-2016-00074-38
001-101-2019-00049-88
001-101-2019-00062-96
001-101-2019-00062-78
001-101-2019-00062-87
001-101-2005-01331-08
001-101-2011-00140-26

กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กรม ทพ.32
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กอง พธ. 2
กอง พธ. 2
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
ขกท.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.

จํานวนเงิน
3,802.00
2,866.00
3,439.00
2,102.00
1,911.00
698.00
1,911.00
2,484.00
2,331.00
2,025.00
4,394.00
2,197.00
1,163.00
2,274.00
1,466.00
5,062.00
2,522.00
2,980.00
1,628.00
4,356.00
2,312.00
3,133.00
3,439.00
2,541.00
1,908.00
1,911.00
1,791.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
931.00
983.90

หน้าที# : 88

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
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. พงศ์ปณต ศรี เนตร
ร.ท. เกียรติพงษ์ กล้าทุกวัน
ส.อ. นุกลู โคตรโสภา
ร.ต. วุฒิชยั แสงลับ
จ.ส.อ. ศรัณย์ บุญศิริ
จ.ส.อ. ศิลา แสงทองคํา
จ.ส.อ. กริ น ลํKาเลิศ
จ.ส.ท. วิษณุวฒั น์ สระษี
จ.ส.อ. นิรันทร์ แดงวงษ์
จ.ส.อ. พงษ์สิริ คําเวียง
พ.ต. สุรินทร์ หรุ่ นเกษม
ส.อ. อภิรัฐ เจริ ญสุดใจ
พ.อ. วิชาติ บุญสายบัว
ส.อ. กันตภูมิ ปัK นเปี# ยมรัษฎ์
จ.ส.ท. โกวิทย์ ยศภิญโญพงศ์
จ.ส.อ. ภาคภูมิ เดชะคุปต์
ส.ท. อนุชา แสงหลง
ส.ท. ธีรเดช เหมแก้ว
จ.ส.อ. ชวลิต คนฉลาด
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC ยุทธศรี
จ.ส.อ. สนิท วงษ์สถิตย์
จ.ส.อ. พชรพล คําแผง
จ.ส.อ. เลิศชาย นํKาทรง
ร.อ.ต่อสิ ทธิC อดิโรจน์
ร.ท. ชยุตพงศ์ บุญวิจิตร
จ.ส.อ. ยุทธพล สุคนธชาติ
ร.ต. จรัญ หงุ่ยกระโทก
ร.ต. มนูญ วอสูงเนิน
ส.อ. เชาวฤทธิC กุลธนาไพโรจน์
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ทับทอง
จ.ส.ท. นพดล เดชฟุ้ ง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สมศรี แสง
ส.อ. เลอชาติ สี เมฆ

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2010-00204-53
001-101-2013-00140-60
001-101-2019-00064-54
001-101-2010-00546-63
001-101-2015-00145-72
001-101-2019-00042-43
001-101-2019-00048-54
001-101-2019-00048-63
001-101-2006-00322-60
001-101-2011-00285-42
001-101-2006-00112-21
001-101-2008-00566-39
001-101-2017-00194-96
001-101-2019-00044-92
001-101-2006-00990-98
001-101-2017-00150-38
001-101-2013-00455-47
001-101-2019-00049-97
001-101-2006-00829-73
001-101-2004-00345-07
001-101-2008-00628-07
001-101-2007-00934-46
001-101-2005-00627-12
001-101-2005-00557-58
001-101-2010-00128-16
001-101-2019-00046-69
001-101-2004-00435-05
001-101-2018-00272-81
001-101-2011-00414-82
001-101-2013-00169-61
001-101-2014-00171-09
001-101-2019-00065-97
001-101-2017-00049-53

ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.4 ร้อย 4
ดย.ทบ.
ดย.ทบ.
ทน.1
ทน.1
ทภ.1
ทภ.1
ทภ.1
ทภ.1
บ.จทบ.น.พ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.จทบ.ส.บ.
บ.มทบ.31
บชร.2
บชร.2
บชร.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
3,821.00
3,420.00
1,911.00
200.00
2,293.00
2,216.00
2,847.00
1,911.00
2,866.00
3,455.51
5,731.00
1,911.00
5,815.00
1,911.00
7,450.00
1,911.00
2,694.00
419.00
2,714.00
6,593.00
2,090.00
628.57
1,628.00
2,504.09
5,024.00
280.00
3,840.00
1,882.11
4,012.00
1,349.00
2,675.00
1,911.00
2,484.00

หน้าที# : 89

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
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. วิชิต ศรี ใย
ส.ท. ณัฐพล พูลธันยธรณ์
ร.ต. มานิด สละทาน
ร.ต. เอกชัย อารมย์รื#น
ร.อ. วาทิศ เข็มทอง
จ.ส.อ. ขุนแผน มาติดต่อ
จ.ส.อ. วรรธนัย ศรี วรสาร
จ.ส.ท. สมภพ อิ#มอารมย์
จ.ส.ต. สุภทั รชัย ตอเขียว
ส.อ. จตุรงค์ นุ่มศรี ปาน
พ.ต. กมล อบมา
จ.ส.อ. เสรี ชะชิกลุ
จ.ส.อ. จินดา บุญเหมาะ
จ.ส.อ. มงคล บรรจงเกตุ
พ.อ.หญิง พิชา คล้ายสิ งห์
จ.ส.อ. สุดเขตร แสงดารา
จ.ส.อ. อุ่น ผาสบาย
จ.ส.อ. บัวทอง ปี เลขา
ร.อ.กิตติภตั สุขสรรค์
พ.ท. ชัยพันธ์ ดาวเรื อง
ร.ท. นิรันดิC คุรุพนั ธ์
ร.ต. วิมลศิลป์ สุขหนองบึง
จ.ส.ท. ชัยระ คําสอน
ส.อ. ธํารงศักดิC สว่างงาม
จ.ส.อ. ณกรณ์ เหมืองพุน
ส.อ. ศุภการ ศิริวงษ์
จ.ส.อ. วุทธิพฒั น์ สิ นโพธิC
ส.อ. ธีรวุฒิ พรมพันธ์ใจ
พ.ต. เขมรัฐ ศรี วงษ์
ร.ต. บดินทร์ บุญวาล
จ.ส.ต. จตุรงค์ มัน# คง
ส.อ. อดิศกั ดิC นิ#งนึก
จ.ส.อ.โชคธนวัฒน์ สุขทอง

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2016-00275-48
001-101-2017-00094-08
001-101-2013-00250-02
001-101-2008-00182-77
001-101-2011-00151-31
001-101-2010-00325-19
001-101-2015-00016-20
001-101-2015-00016-48
001-101-2017-00129-70
001-101-2015-00250-28
001-101-2015-00007-37
001-101-2005-00252-43
001-101-2006-00912-27
001-101-2019-00047-48
001-101-2009-00600-11
001-101-2007-00584-16
001-101-2019-00038-82
001-101-2019-00039-16
001-101-2006-00410-73
001-101-2013-00272-77
001-101-2005-00989-75
001-101-2017-00018-31
001-101-2007-00310-93
001-101-2016-00107-24
001-101-2008-00707-54
001-101-2011-00231-12
001-101-2016-00317-18
001-101-2006-00097-85
001-101-2015-00009-04
001-101-2005-00214-69
001-101-2005-00813-37
001-101-2005-00814-25
001-101-2008-00183-74

ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
ป.2 รอ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พล.พัฒนา 1
พล.พัฒนา 1
พล.พัฒนา 1
พล.พัฒนา 1
พล.พัฒนา 1
พล.พัฒนา 1
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขกท.
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2

จํานวนเงิน
2,466.00
1,911.00
4,298.00
2,541.00
4,012.00
3,152.00
2,388.00
2,980.00
1,911.00
2,522.00
2,484.00
3,534.00
4,967.00
3,821.00
300.00
23.80
9,551.00
2,326.00
2,426.00
3,439.00
4,069.00
2,303.00
1,908.00
1,163.00
3,821.00
2,094.00
4,884.00
3,539.00
3,821.00
1,911.00
3,439.00
2,293.00
2,866.00

หน้าที# : 90

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
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. อดุลศักดิC คําสิ งห์
จ.ส.อ. วาณิ ชย์ หมื#นยุทธ
จ.ส.อ. เดชา เมาสาย
จ.ส.อ. อโนชา เอี#ยมทรัพย์
จ.ส.อ. ทองจันทร์ สงครามยศ
จ.ส.อ. พนม ต่อแต้ม
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ จันทราช
ส.อ. วิโรจน์ นึกถึง
จ.ส.อ. อภินนั ท์ บุญงาม
จ.ส.อ. วรานนท์ ธรรมรักษ์
จ.ส.อ. เมฆ คําอธิษฐาน
จ.ส.อ. ภูริวจั น์ สิ งห์ใส
จ.ส.อ. สรศักดิC บวกไธสง
จ.ส.อ. พรเทพ พุทธชนม์
จ.ส.อ. พงค์ศกั ดิC วุฒิวมิ ล
จ.ส.อ. ชาติชาย เงินจีน
จ.ส.อ. สุเมธ สุภาพ
ส.ท. สุริยะ อาจเดช
ส.ท. วุฒิภทั ร อินทสร
จ.ส.อ. ราเชน พุฒตาล
พล.อส. วีระพันธ์ พากโพธิC
ส.ต. สรายุทธ แก้วเนตร
พล.อส. จิรวัฒน์ สิ นพิพฒั นฤดี
ส.อ. ชยพล ใจพินิจ
จ.ส.อ. สหภพ สกุลสุรินทร์
จ.ส.อ. สมยศ วันกลาง
ส.อ. วีรยุทธ ภัคยุทธภูมิ
ส.ท. ปฏิพทั ธ์ จํานงค์กิจ
ร.ท. อรรถสิ ทธิC แสงรัตนวงศ์
ส.ต. อุดรศรี จันตรี
ส.อ. อุเทน สุขหมื#นไวย
ส.อ. อารักษ์ ชาลีวรรณ
ส.อ. สมยศ กาญจนพิมาย

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00483-02
001-101-2008-00581-05
001-101-2015-00214-84
001-101-2015-00284-41
001-101-2019-00051-18
001-101-2019-00051-27
001-101-2019-00051-36
001-101-2010-00353-85
001-101-2010-00075-22
001-101-2007-00510-42
001-101-2010-00352-60
001-101-2015-00113-26
001-101-2019-00042-52
001-101-2006-00443-99
001-101-2011-00397-97
001-101-2019-00050-11
001-101-2019-00050-20
001-101-2019-00061-17
001-101-2019-00050-02
001-101-2006-00602-72
001-101-2015-00068-56
001-101-2015-00252-04
001-101-2019-00050-75
001-101-2019-00045-71
001-101-2014-00168-09
001-101-2015-00115-93
001-101-2019-00046-32
001-101-2019-00046-23
001-101-2009-00322-67
001-101-2008-00681-02
001-101-2017-00069-79
001-101-2019-00046-05
001-101-2019-00063-93

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.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.ซบร.กรม สน.2
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.พัฒนา 1
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.1 พัน.17 รอ.

จํานวนเงิน
1,628.00
3,783.00
2,866.00
2,293.00
1,280.00
2,866.00
3,439.00
2,866.00
4,642.00
4,776.00
3,630.00
2,656.00
2,293.00
5,234.00
3,496.00
2,636.00
2,847.00
28.89
2,326.00
7,641.00
1,911.00
3,190.00
814.00
178.72
3,324.00
2,866.00
1,163.00
1,911.00
4,107.00
2,388.00
2,006.00
1,987.00
1,779.64

หน้าที# : 91

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. อัจฉริ ยะ พรมสิ งห์
จ.ส.อ. แสวง กองแก้ว
พ.ต. ไพฑูรย์ ราชอารี ย ์
จ.ส.อ. สุชาติ กาลมูสิทธิC
จ.ส.อ. ภูมิธนนท์ ใจคุม้
จ.ส.ต. เอกพัน ติ[บบุญศรี
จ.ส.อ. ปกรณ์ ประทุมแก้ว
ส.อ. อภิชยั อักษรศักดิC
จ.ส.อ. สุระ เกลียงประโคน
จ.ส.อ. จักรวุธ คลังมนตรี
ร.ต. ชนะยุทธ คําภัยวงศ์พิทกั ษ์
จ.ส.อ. ธนกร จินาพร
ส.อ. โกศล สิ งห์สาด
จ.ส.อ. สมพงษ์ ซ้ายขวา
จ.ส.อ. นิวตั สุขสวน
จ.ส.ท. เจษฎา ผิวผา
จ.ส.อ. วิริยะ สุระมานนท์
จ.ส.อ. สุรศักดิC อํานักขันธ์
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิC พูลศรี
จ.ส.อ. ธเนตร์ สุรัตตัน
พ.ท. ไชยณรงค์ แสงคุม้
พ.ท. สมรัก ตรี ยงั
พ.ท. พรชัย เป่ าสง่า
ร.ต. กัลวาลย์ จันทาทอง
ส.อ. ละไม ตรงกระโทก
ส.อ. คมกฤช อ่วมหร่ าย
จ.ส.อ. กําพล พิมพ์ประสาร
จ.ส.อ. สมชาย ช่วยนางเดียว
จ.ส.อ. เดชขจร สาวิสยั
จ.ส.อ. สุรพล วรรณวงค์
ส.อ. วัชรพงษ์ ชํานิกลุ
ส.อ. จิรเดช สุวรรณเลิศ
จ.ส.อ. สมคิด สมสกุล

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00782-89
001-101-2016-00042-55
001-101-2005-00092-54
001-101-2011-00249-80
001-101-2017-00056-42
001-101-2006-00678-04
001-101-2017-00298-73
001-101-2019-00062-23
001-101-2015-00241-17
001-101-2019-00064-09
001-101-2019-00064-45
001-101-2019-00064-36
001-101-2019-00042-89
001-101-2012-00016-69
001-101-2012-00356-66
001-101-2010-00176-17
001-101-2015-00005-97
001-101-2015-00117-42
001-101-2019-00061-26
001-101-2019-00061-35
001-101-2005-00242-26
001-101-2014-00401-61
001-101-2019-00064-72
001-101-2019-00041-55
001-101-2007-00248-71
001-101-2009-00033-62
001-101-2009-00512-80
001-101-2012-00186-50
001-101-2012-00497-75
001-101-2019-00064-81
001-101-2014-00171-54
001-101-2006-00625-08
001-101-2019-00053-94

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.12

จํานวนเงิน
3,038.00
3,553.00
6,323.00
28.89
1,396.00
3,439.00
1,861.00
1,911.00
2,484.00
2,293.00
3,821.00
326.00
1,915.52
3,630.00
3,381.00
2,827.00
3,057.00
2,407.00
28.89
28.89
5,406.00
1,200.00
5,731.00
2,373.00
3,286.00
4,757.00
2,197.00
2,094.00
4,241.00
3,248.00
2,617.00
2,847.00
3,057.00

หน้าที# : 92

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ส.อ. สุทธิพงษ์ โพธิCตะ
ร.อ. พันธ์ศกั ดิC ชิตภักดิC
จ.ส.อ. ทวีสุข ลิKวห้อง
ส.อ. อนุวตั น์ ใจเรื อง
พล.อส. อานุภาพ เกีKยวเพ็ง
พล.อส. วัชรพงษ์ ล้อมคําดี
พล.อส. จารุ วฒั น์ ลิKนทอง
พ.ท. อรรถพล แก้วคําแสน
พล.อส. รังสันต์ สัตตะโส
จ.ส.อ. ฉัตรชัย จิตรมนตรี
จ.ส.อ. ประภาส วัฒนะ
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ดิษฐขํา
จ.ส.อ. วิรัตน์ อยูเ่ กษม
จ.ส.อ. ทวี อุยานะ
จ.ส.อ. เศกสรร ทัดนุ่ม
ส.อ. สมชาย สอดสุข
ส.ท. สงคราม เกาะปทุม
จ.ส.อ. อํานวย คิดซื#อ
ส.อ. เชวงศักดิC แก้วอนันต์
ร.ต. สมคิด คงสมศักดิC
ร.ต. นําพล ชาวเมือง
ร.ต. ชัชฤทธิC ภูลบั
จ.ส.ท. สุทดั คร้ามไพบูลย์
จ.ส.อ. มิตรภาพ แวงดา
จ.ส.ต. ชัดชัย จันทสุรี
จ.ส.อ. ณัฐนริ นทร์ รักษาศิลป์
จ.ส.อ. ยุรนันท์ จตุพงษา
ส.ท. สรายุทธ ทาสี
ร.ต. สง่า โอฐงาม
ร.ต.คําภี ดาพัวพันธ์
จ.ส.ต. วิชิต บัวใหญ่
จ.ส.อ. สันติ เนคะมานุรักษ์
จ.ส.อ. ธนนท์ กรอบพุดซา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00061-71
001-101-2019-00050-39
001-101-2006-00810-80
001-101-2019-00075-14
001-101-2014-00236-41
001-101-2019-00043-59
001-101-2019-00076-93
001-101-2005-00442-39
001-101-2011-00376-38
001-101-2007-00334-62
001-101-2018-00203-03
001-101-2012-00375-85
001-101-2005-00088-93
001-101-2005-00491-91
001-101-2006-00147-87
001-101-2010-00286-13
001-101-2019-00068-89
001-101-2007-00043-81
001-101-2014-00154-57
001-101-2019-00062-69
001-101-2007-00799-96
001-101-2017-00215-43
001-101-2005-00481-38
001-101-2019-00052-06
001-101-2012-00141-13
001-101-2019-00031-01
001-101-2017-00070-93
001-101-2019-00050-93
001-101-2012-00487-21
001-101-2014-00140-14
001-101-2007-00514-04
001-101-2012-00447-16
001-101-2016-00283-34

มทบ.12
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
ร.1 พัน.3 รอ.
ร.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.1 รอ.
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 รอ.
ร.2 รอ.
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4
ร.23 พัน.4

จํานวนเงิน
0.62
6,686.00
3,057.00
1,351.11
3,553.19
4,151.45
4,565.53
3,248.00
2,293.00
2,293.00
600.00
1,911.00
3,248.00
2,598.00
1,911.00
100.00
1,911.00
2,866.00
4,203.00
1,721.00
4,566.00
2,792.00
2,866.00
3,630.00
3,821.00
1,140.00
2,102.00
1,911.00
5,158.00
3,821.00
28.89
6,858.00
2,159.00

หน้าที# : 93

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
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
ส.อ. ประพาส ศุกริ นทร์
จ.ส.อ. ณรงค์ มงคลเคลือบ
ร.อ. แสนศักดิC ผายป้ องนา
จ.ส.อ. โกสี ย ์ จันทร์เพ็ง
จ.ส.อ. ธนู สี พนู
จ.ส.อ. เฉลียว ทาบรรหาร
จ.ส.อ. สุชาญ เสน่หา
ส.อ. วรวิทย์ แก้วชิน
ส.อ. ถวิล ตงบุญชัย
ส.ต. ปารวี นนทะคุณ
จ.ส.อ. วินยั เนธิบุตร
จ.ส.ท. ทักษ์ศิลย์ ปะโพธิง
จ.ส.อ. ณัฐพล สี ทอนสุด
ส.อ. ชัยสิ ทธิC แยบสูงเนิน
จ.ส.ต. วธัญRู ใจพราม
ส.อ. รุ่ งรักษ์ บุตรแสง
พ.ต.หญิง สุพาณี สังข์สุวรรณ
ร.ต. ถิรเดช ชลารักษ์
ส.อ. อนันต์ ชํานิ
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิC คนยืน
จ.ส.อ.หญิง สุภาภรณ์ เหลาพรม
ส.อ. จิตตารมย์ สุขปั ญญา
จ.ส.อ. บําเหน็จ ทองอนันต์
จ.ส.อ. วีระศักดิC สมประสงค์
จ.ส.อ. ปฎิวตั ิ เสริ มจันทร์
ส.อ. พงศ์วภิ าส มิตรชอบ
จ.ส.อ. ปั ญญา กันยารัตน์
จ.ส.ต. สมยศ โพธิCพล
จ.ส.อ. วิทยา คําบุยา
จ.ส.อ. วรโชติ ดู่สนั เทียะ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC บุตรทุม
จ.ส.อ. ศรชัย อาจสามารถ
จ.ส.อ. ชิตณรงค์ ยุวาคุณากร

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00063-75
001-101-2010-00570-77
001-101-2015-00170-92
001-101-2005-00175-18
001-101-2010-00027-21
001-101-2005-00121-97
001-101-2010-00337-85
001-101-2015-00086-69
001-101-2015-00082-98
001-101-2015-00104-97
001-101-2009-00494-34
001-101-2012-00138-86
001-101-2014-00415-77
001-101-2016-00200-68
001-101-2019-00012-82
001-101-2019-00012-91
001-101-2019-00031-10
001-101-2011-00021-73
001-101-2008-00746-53
001-101-2008-00687-31
001-101-2010-00159-10
001-101-2006-00629-06
001-101-2012-00247-85
001-101-2012-00496-50
001-101-2019-00049-24
001-101-2013-00457-96
001-101-2005-00742-85
001-101-2008-00288-94
001-101-2011-00160-33
001-101-2016-00380-21
001-101-2018-00047-30
001-101-2019-00047-93
001-101-2019-00048-09

ร.23 พัน.4
ร.3
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.1
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก
รพ.ค่ายศรี สองรัก

จํานวนเงิน
28.89
6,686.00
1,911.00
3,821.00
2,885.00
5,120.00
3,993.00
1,628.00
1,911.00
1,911.00
4,394.00
3,439.00
1,861.00
1,675.00
1,140.00
1,070.00
1,838.00
3,821.00
589.39
2,484.00
1,911.00
6,342.00
3,630.00
2,713.00
2,083.00
2,274.00
2,636.00
1,628.00
5,502.00
2,369.00
1,489.00
3,024.00
698.00

หน้าที# : 94

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
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
พ.ต. ชัยยุธ เพิ#มบุญ
จ.ส.ท. จีรวัฒน์ ศิริพากุล
ร.ต. ณธัชพงศ์ จินตนา
จ.ส.อ. เตชสิ ทธิC เตชทัตนภัส
ส.อ. พงษ์ธวัช พงษ์ศรี ยา
ส.อ.หญิง ชลนิกานต์ คําฟัก
พ.ท.หญิง ตวงพร ดาราโพธิC
ร.ต.ทวี สาเอิKง
จ.ส.อ. ศักดิCดา เฉยสวัสดิC
จ.ส.อ. ธรรมนูญ สุขท่าหิ น
จ.ส.อ.โสภณ ชูจงกล
ส.อ. วินยั บุตรศรี
จ.ส.อ. นิยม คงคา
ร.ต. ยุทธนา ประทุมมาศ
ส.อ. ทศพล จันทร์ชูกลิ#น
ร.ท. ดํารง สารสิ นธุ์
ร.อ. อําพล บํารุ งไทย
จ.ส.ต. นิยม บุญแสง
ส.อ. สุภกิจ อวนศรี
ส.อ. สุริยา ประสมทรัพย์
ส.ท. นราศักดิC จันทร์เติม
พ.อ. ไพโรจน์ ยินดีรัตน์
พ.ท.หญิง ปรี ชญา มรรคผล
ร.อ. มงคล พฤกษกิจกุลชัย
ร.ต. สถิตย์ สงกลาง
ร.ท. สนใจ บุตรม่วง
จ.ส.อ. ณรงค์ อรุ ณรุ่ ง
จ.ส.อ. คุณาสิ น กองสุข
ส.อ. มนต์ทวี พรหมภูวงศ์
จ.ส.อ. สุวชิ แก้วดวงโต
จ.ส.อ. ดิเรก อินทร์แก้ว
จ.ส.อ. นิรัชต์ ผาเม่น
ส.ท. วิษณุ เสี ยวกระแสร์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00548-61
001-101-2019-00045-99
001-101-2007-00009-05
001-101-2007-00866-22
001-101-2011-00054-99
001-101-2019-00070-28
001-101-2014-00273-82
001-101-2007-00666-64
001-101-2006-00535-19
001-101-2006-00740-62
001-101-2005-00247-58
001-101-2006-01087-03
001-101-2019-00061-62
001-101-2019-00054-55
001-101-2016-00082-33
001-101-2005-01349-67
001-101-2013-00380-97
001-101-2005-01350-18
001-101-2015-00097-38
001-101-2019-00050-84
001-101-2019-00076-57
001-101-2005-00890-56
001-101-2019-00070-64
001-101-2013-00251-72
001-101-2007-00729-57
001-101-2006-00995-11
001-101-2004-00012-80
001-101-2007-00044-24
001-101-2019-00064-63
001-101-2010-00376-11
001-101-2007-00178-35
001-101-2007-00238-09
001-101-2017-00197-42

รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สร.พบ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย บ.พล.1 รอ.
ร้อย ม.ลว.ที# 1 พล.1รอ.
ร้อย ม.ลว.ที# 1 พล.1รอ.
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศร.พัน.1
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.พ.
สง.สด.จว.ก.พ.

จํานวนเงิน
2,522.00
1,911.00
1,628.00
3,248.00
3,420.00
1,930.00
2,866.00
3,209.00
3,840.00
3,057.00
2,102.00
400.00
46.38
8.96
791.00
4,432.00
12.69
8.98
3,821.00
466.00
1,911.00
14,326.00
2,280.00
2,171.00
4,662.00
2,904.00
3,267.00
2,866.00
1,911.00
2,484.00
1,396.00
6,404.00
2,484.00

หน้าที# : 95

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
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
พ.ต. สุริยา ม่วงนิกร
พ.ต. ภูติ แทบพล
ร.ต. มนตรี พิศผล
จ.ส.ต. สถาพร จันทรประทักษ์
ส.ท. คชินทร์ ภัทรวิไล
ร.อ. วุฒิพงษ์ มีป้อง
ส.อ. ณัฐพล เศษลือ
ส.อ. ทรงธรรม กันหา
ส.อ. สถาพร สงไพสน
จ.ส.ท. พิพฒั น์ประพันธ์ ยิง# นอก
ส.อ. ภาณุพงศ์ เลือดหนองหาร
จ.ส.อ. เฉลิมพล เบ็ญจรู ญ
ส.ต. ฐานันต์ แซ่ตK นั
จ.ส.อ. สุรพล เจียนพันธ์
ร.ต. พลกฤษณ์ พละคลัง
จ.ส.อ.ดนุเดช โพนรัตน์
จ.ส.อ. รวีโรจน์ รามบุตร
ร.ต.ทรงศักดิC เพ็งชัยภูมิ
ร.ต.ศิลปชัย ชาลีรินทร์
จ.ส.อ. พชร วรกุญชร
ร.ท. ศักดิC ยงยืน
ร.ท. เสกสรร เดชบุญ
จ.ส.ต.ปิ ยะศักดิC แสงสุรินทร์
ร.ต. ยศกร บุญพา
ส.ท. ศุภสิ ทธิC ถีราวุฒิ
พ.ต. สุทศ ต่างใจ
ส.ท. เพชรมณี สงทุ่ง
ส.อ. วัฒนศักดิC ทองแก้ว
พ.ต. ชัยยา จันทะคาม
ร.ต. ศรศักดิC พิมพ์ศรี
ร.ต. กานต์ศกั ดิC นาคหงข์สุวรรณ
จ.ส.อ. เสน่ห์ ไลไธสง
ส.อ. พงษ์ศกั ดิC นาคจีนวงษ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00295-84
001-101-2008-00002-41
001-101-2006-00210-33
001-101-2006-00493-67
001-101-2016-00300-38
001-101-2014-00134-77
001-101-2013-00144-77
001-101-2015-00043-62
001-101-2016-00097-91
001-101-2019-00072-13
001-101-2015-00005-42
001-101-2019-00056-77
001-101-2014-00239-60
001-101-2007-00267-18
001-101-2009-00172-95
001-101-2007-00849-34
001-101-2012-00371-50
001-101-2009-00131-29
001-101-2010-00206-57
001-101-2004-00447-08
001-101-2006-00349-67
001-101-2014-00185-60
001-101-2006-00854-48
001-101-2008-00556-03
001-101-2016-00352-73
001-101-2006-00228-56
001-101-2005-00618-10
001-101-2004-00005-00
001-101-2005-01279-03
001-101-2010-00147-80
001-101-2014-00163-22
001-101-2005-00366-01
001-101-2007-00270-27

สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ข.ก.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.ช.ย.
สง.สด.จว.น.ค.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.บ.ร.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.พ.ช.

จํานวนเงิน
5,731.00
6,266.00
3,706.00
1,908.00
2,102.00
3,190.00
2,388.00
2,484.00
2,331.00
2,159.00
1,987.00
2,407.00
1,396.00
3,763.00
2,847.00
1,163.00
4,203.00
3,725.00
3,018.00
4,871.00
2,866.00
4,585.00
3,878.00
3,735.00
2,535.00
12,553.50
3,057.00
4,012.00
3,954.00
4,680.00
3,305.00
3,725.00
768.00

หน้าที# : 96

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
ร.ท. ไพโรจน์ เอี#ยมปา
จ.ส.อ.กิตติพศ เกษมสิ ทธิC
พ.ต.ปรี ชา กําลังมาก
ส.ท. ทวีวฒั น์ ขํามา
พ.ต. อุดม พรมแม้น
ร.ต. นัฐวุฒิ จ้อยทอง
ร.ต. จารึ ก ปะโมทานัง
ร.ต. สุริยา เสนาเทพ
จ.ส.อ. ประจักษ์ แก้วนอก
ส.อ. คนองเดช บุญทศ
พ.ต. ธนภูมิ สงวนวงศ์
พ.ต.สุพจน์ ชัชวาลย์
ร.ต. สมนึก เอืKอวิบูลย์
ร.ต. วัชระ ธนาจิตภิรมย์
จ.ส.อ. สุทิน เวชการ
จ.ส.อ. วรกฤต มีสุข
จ.ส.ต. มนตรี สมอุดร
ส.อ. ลิขิต คุณบิดา
ส.อ. มนต์ธร ดีขวาน้อย
จ.ส.ต. ยุทธนา อินอุเทน
ส.อ. ไพฑูรย์ นามพรหม
จ.ส.อ. ประภาส พินิจนึก
จ.ส.ต. ธราพงษ์ แก้วสกุลทอง
จ.ส.ต. วัสสกาล เจริ ญจิตต์
จ.ส.ต. สงัด จันทร์เทศ
ส.อ. สฤษดิC บัวพรมมา
ส.อ. วิรัตน์ ภูเขียว
ส.อ. สุรศักดิC แสงเดือนส่องหล้า
ส.ท. สาคร อ่อนเอิง
ส.ท. ธีระพงษ์ พันธ์แก่น
ส.ท. วิทยา พงษ์เพชร
ส.ต. วรภพ ถึกสกุล
จ.ส.อ. ธรรมรักษ์ คณะพันธ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2008-00905-36
001-101-2006-00428-78
001-101-2009-00171-25
001-101-2014-00425-03
001-101-2007-00193-29
001-101-2008-00062-09
001-101-2013-00025-24
001-101-2010-00407-85
001-101-2004-00446-56
001-101-2006-00430-71
001-101-2013-00229-71
001-101-2005-01390-87
001-101-2005-00349-59
001-101-2011-00000-87
001-101-2018-00257-60
001-101-2019-00010-79
001-101-2013-00007-48
001-101-2019-00010-60
001-101-2019-00010-88
001-101-2007-00260-19
001-101-2013-00248-36
001-101-2005-00418-89
001-101-2012-00447-70
001-101-2016-00396-31
001-101-2011-00407-84
001-101-2016-00180-18
001-101-2013-00326-04
001-101-2015-00241-53
001-101-2017-00072-15
001-101-2019-00068-52
001-101-2019-00068-61
001-101-2019-00043-77
001-101-2004-00244-58

สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.บ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ร.น.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ศ.ก.
สง.สด.จว.ส.ค.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.ส.ร.
สง.สด.จว.อ.จ.

จํานวนเงิน
4,326.00
1,086.00
3,286.00
466.00
2,866.00
3,649.00
5,865.00
4,470.00
7,469.00
2,980.00
4,527.00
7,049.00
5,559.00
5,081.00
1,745.00
2,999.00
3,209.00
1,911.00
2,025.00
5,101.00
3,439.00
9,666.00
2,503.00
3,553.00
2,006.00
419.00
2,827.00
582.00
931.00
2,326.00
745.00
197.00
3,248.00

หน้าที# : 97

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

ชื#อบัญชี
พ.ต. นภดล บุญสูงเนิน
ส.ท. วารุ ตติC คนบุญ
จ.ส.อ. สากล จิbวจันทร์
จ.ส.อ. สวงค์ คําแย้ม
ส.ท. ชัชวาลย์ วิชยั
จ.ส.ท. สุขวิทย์ สารสุข
พ.ต. ชัชชัย ขันทอง
จ.ส.อ. ไพศาล แสงอ่อน
จ.ส.ต. กิตติพงศ์ สุนทรพิพิธ
ร.ต. ชาญณรงค์ สุกริ นทร์
จ.ส.อ. ธีรยุทธ ถุงจันทร์
ส.อ. สิ ทธิโชค บุญยืน
จ.ส.อ. อุทิศ โชพลกรัง
ร.อ. สายัณห์ ดีทิพย์
จ.ส.อ. อัศวิน สุขใส
จ.ส.อ. โกมล แขมทิพย์

เลขที#บญั ชี
001-101-2007-00941-35
001-101-2011-00262-98
001-101-2005-01391-57
001-101-2012-00308-65
001-101-2011-00445-40
001-101-2016-00345-93
001-101-2008-00817-78
001-101-2005-00324-29
001-101-2019-00070-91
001-101-2007-00838-38
001-101-2005-00808-88
001-101-2009-00598-66
001-101-2012-00154-13
001-101-2011-00303-25
001-101-2011-00193-86
001-101-2019-00061-80

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ด.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.ต.
สง.สด.จว.อ.น.
สง.สด.จว.อ.บ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สพธ.
สลก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
สสน.บก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 346 ราย

จํานวนเงิน
3,190.00
4,888.00
3,856.00
3,572.00
2,560.00
2,005.68
4,069.00
3,286.00
2,070.00
2,675.00
1,911.00
931.00
1,815.00
3,433.71
1,140.00
1,911.00
988,556.39

หน้าที# : 98

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ส.ท. ศตวรรษ ผะเดียงฉันท์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สมพร นุ่มสกุล (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. วัชริ นทร์ ศรี มุกข์
จ.ส.อ. ไพศาล พะยอม
จ.ส.ท. ยุทธนา ศรี ตะชัย (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พิศณุ ศรี นอก (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ชํานาญ มากศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. เอกชัย ชะอุ่มรัมย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ณัชพล พลันสังเกตุ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. นพดล นิลคง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สิ ริวฒั น์ นวลทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. คมสัน ผลเจริ ญ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สมควน พงศ์สกุล (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ศราวุฒิ เจริ ญสุข (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นิมะสักรี นิกโู น (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. คธาวุฒิ ลิKมเรื องวงศ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. โชคอนันต์ ลิKนเนี#ยว (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อานุ ศรี สุข (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. เฉลิมพล มูลตา (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เมธี ดวงบุญ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปั ญจภาส นาถาบํารุ ง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กรณ์กาํ ภู สมาน (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุมิตร มกป้ าน (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กฤษกร ทองพิบูลย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กิตติพงศ์ ธรรมมา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อุทยั ด้วงขาว (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ปฐมพร ใจห้าว (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรชัย นิลยาน (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มรกต ชอบสูงเนิน (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. นพดล อยูเ่ รื องเดช (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทวีรัช ทวีอิทธิกลุ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เอกนริ นทร์ บุญยาน (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เลอศักดิC ศรี ทานันท์ (คํKาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00519-49
001-300-2019-00520-36
001-300-2019-00527-80
001-300-2019-00527-71
001-300-2019-00528-78
001-300-2019-00521-33
001-300-2019-00525-31
001-300-2019-00525-40
001-300-2019-00523-28
001-300-2019-00495-91
001-300-2019-00496-07
001-300-2019-00523-37
001-300-2019-00523-46
001-300-2019-00496-16
001-300-2019-00496-25
001-300-2019-00523-55
001-300-2019-00523-64
001-300-2019-00523-73
001-300-2019-00523-82
001-300-2019-00517-72
001-300-2019-00523-91
001-300-2019-00524-07
001-300-2019-00524-16
001-300-2019-00517-81
001-300-2019-00517-90
001-300-2019-00518-15
001-300-2019-00518-06
001-300-2019-00529-57
001-300-2019-00531-14
001-300-2019-00517-18
001-300-2019-00525-68
001-300-2019-00517-54
001-300-2019-00520-90

กง.ทบ.
กรม ทพ.41
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1

จํานวนเงิน
100,000.00
106,000.00
118,240.12
184,850.65
97,450.47
89,622.09
100,000.00
100,000.00
67,125.08
113,392.95
130,000.00
52,048.64
47,834.01
320,000.00
68,711.49
171,410.81
67,681.10
73,088.62
47,048.64
116,514.52
84,639.35
142,000.00
129,000.00
100,000.00
140,216.31
105,000.00
100,000.00
160,000.00
197,776.75
89,092.01
143,567.48
39,670.16
120,894.43

หน้าที# : 99

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ยุทธชัย กุลบุญญา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยิง# ยง กลิ#นบุบผา
พ.ท. ไพศล ทิมวงษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) เจนณรงค์ ขําฉา
จ.ส.อ. มณัส พ่วงพร้อม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ดํารงค์เกียรติ พึ#งสังวรณ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. สุนทร ตะวงษา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุริยา ระน้อย (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ประสิ ทธิC ตุม้ เรื อง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุเมธ คล้ายสุขพงษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุกนั ชามาตย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อิสรภาพ หมื#นภักดี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมควร มาลาหอม (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ศุภกร พงศ์แก้วสุกแท้ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุพนั ธ์ ว่องวารี (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อัครพล จันทะมาตร (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. จักรพรรน พรมจันทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชาตรี ภูกระเณร (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ต. โยธี ยังดํา
ส.อ. รัชริ นทร์ เรื องยศ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณรงค์ เจริ ญยิง# (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณรงค์ชยั ขํามณี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุพจน์ ไชยบุญญรัศมิC (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมศักดิC ศรี สวัสดิC (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อําคา คําภา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปรี ชา มิยะวงศ์
ส.อ. ภักดี พันตารักษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. มานัส ทําทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พีรวัส สุขแดง (คํKาประกัน 1 ราย)
ร.อ. ณัฐพร เมนะคงคา (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ศักดา ปาปะเก (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ภัทรพงษ์ วิไลฤทธิC (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมัย ดอนสุวอ (คํKาประกัน 1 ราย)

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00521-06
001-300-2019-00517-09
001-300-2019-00532-20
001-300-2019-00532-57
001-300-2019-00530-80
001-300-2019-00530-99
001-300-2019-00522-67
001-300-2019-00521-79
001-300-2019-00521-97
001-300-2019-00521-88
001-300-2019-00529-93
001-300-2019-00526-83
001-300-2019-00528-69
001-300-2019-00532-48
001-300-2019-00532-75
001-300-2019-00526-29
001-300-2019-00475-02
001-300-2019-00530-53
001-300-2019-00519-58
001-300-2019-00519-67
001-300-2019-00525-22
001-300-2019-00531-69
001-300-2019-00528-41
001-300-2019-00521-15
001-300-2019-00528-23
001-300-2019-00517-36
001-300-2019-00531-32
001-300-2019-00521-42
001-300-2019-00528-87
001-300-2019-00529-39
001-300-2019-00498-92
001-300-2019-00491-93
001-300-2019-00518-24

ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทน.1
ทน.3
ทน.3
ทน.3
ทภ.2
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ปตอ.1 พัน.7
พล.ปตอ.
พล.ม.2 รอ.
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.9
พัน.บ.1
พัน.บ.2
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สห.21
พัน.สห.31
ม.4 รอ.
ม.5 พัน.20 รอ.
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.5 รอ.
ม.5 รอ.
ม.7 พัน.14

จํานวนเงิน
66,331.08
60,000.00
123,035.53
100,000.00
62,189.26
86,920.09
100,000.00
229,000.00
160,137.24
98,710.79
120,000.00
100,000.00
63,203.41
128,678.68
110,000.00
74,295.35
109,000.00
105,000.00
150,000.00
173,000.00
87,765.51
100,000.00
190,000.00
101,942.12
85,461.37
43,708.80
100,000.00
200,000.00
30,000.00
140,000.00
172,457.65
89,401.89
50,610.29

หน้าที# : 100

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ธนวัฒน์ ขจรพงศ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปั ญญา เนินงาม (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ปั ญญาปลิว (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ทม เอี[ยะแหวด (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. อาคม พรหมสอน (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. รบชนะชน บุตรศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อภิรักษ์ นนบรรดิษฐ
จ.ส.ต. ชัยพิทกั ษ์ เตชทองไพฑูรย์ (คํKาประกัน 1 ราย)
ส.ท. เจษฎา โรจนวิศิษฏ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุรวิทย์ ผาลุธรรม (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วรนันท์ จรรยาเพศ (คํKาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ยุรนันท์ ธานี (คํKาประกัน 2 ราย)
พล.อส. จิราวัฒน์ พุฒมาก (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กันตชัย สุขสงวน (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. นพพล รัตนประทีป
พ.ท. จรรโลง มณี สม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. มาโนช นาคบุรี (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ต. โอวิทย์ แจ้งไพร
ร.ท. สุริยณั พุธหอม
ร.ต. สมคิด ปิ# นทอง
จ.ส.อ. มานพ สัมฤทธิC
จ.ส.อ. สําราญ เสี ยมขุนทด (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อุบล ทันดา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ฤทธิศกั ดิC มาถึง (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ณัฐสิ ทธิC ตนะทิพย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุเทพ พันธ์ศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธวัช คงย้อย (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. วินยั พิมพ์ศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธนาคาร ชุนหอําไพ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อานนท์ นาคริ นทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ณัฎฐวุฒิ ชูพรม (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สิ ทธิCศกั ดิC สื บรอง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประวัติ บุบพันธ์

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00518-33
001-300-2019-00531-50
001-300-2019-00531-23
001-300-2019-00531-96
001-300-2019-00532-11
001-300-2019-00532-02
001-300-2019-00531-87
001-300-2019-00522-12
001-300-2019-00530-17
001-300-2019-00501-53
001-300-2019-00519-12
001-300-2019-00519-21
001-300-2019-00519-30
001-300-2019-00528-32
001-300-2019-00518-51
001-300-2019-00530-08
001-300-2019-00530-35
001-300-2019-00524-98
001-300-2019-00524-70
001-300-2019-00530-44
001-300-2019-00517-27
001-300-2019-00524-34
001-300-2019-00529-11
001-300-2019-00531-05
001-300-2019-00532-84
001-300-2019-00522-21
001-300-2019-00530-71
001-300-2019-00532-66
001-300-2019-00517-63
001-300-2019-00532-39
001-300-2019-00527-99
001-300-2019-00528-96
001-300-2019-00516-93

ม.7 พัน.14
ม.7 พัน.8
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
ม.พัน.29 รอ.
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14
ร.152
ร.152 พัน.2
ร.153 พัน.3
ร.23 พัน.3
ร.25
ร.25
ร.3 พัน.1

จํานวนเงิน
86,503.10
67,916.77
104,060.32
230,000.00
153,174.23
79,890.76
100,000.00
37,598.78
57,543.31
66,815.93
85,152.96
102,000.00
109,000.00
44,422.02
110,000.00
176,300.37
118,720.84
150,000.00
67,336.73
100,000.00
177,000.00
137,315.54
159,000.00
101,000.00
134,699.01
207,897.68
159,433.13
232,879.86
100,000.00
150,000.00
110,000.00
162,193.63
350,000.00

หน้าที# : 101

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 20032562
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. ทองเปรว ชุมอภัย (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. เฉลิมพล หนูสวัสดิC
จ.ส.อ. อโณทัย ทองแก้ว
จ.ส.อ. เกียรติภูมิ ภูมิภกั ดิC (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปริ ญญา เคยอาษา (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. หาบูสาม๊ะ สะมะแอ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุชิต ตาเดอิน (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุศกั ดิC แอหลัง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สุกรี ยาหลี
จ.ส.ท. เขมชาติ จันทพัฒน์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. มูฮมั มัดอาลี แวกือจิ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุธี เนี[ยะอันb (คํKาประกัน 1 ราย)
ส.อ. ภัชชระ สาระอาภรณ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. สยุมภู เผ่าคนชม
จ.ส.อ. ครรชิต นะที (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วุฒิชยั มูลประดิษฐ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สรายุทธ ชอบดี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทิวากร แสงสุระ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เด่นศักดิC เดชศาสตร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ เร่ งศึกษา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอกศักดิC ตับทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.อ. รัช สุขกิจ
พ.ท. อัศนีย ์ ราชภักดี
จ.ส.อ. พิเชฏฐ พรหมลี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ทนงเดช พุทธศรี (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. กูเ้ กียรติ กลัดงาม
จ.ส.อ. ชัยชาติ ช่วงสม (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. เฉลิมพร เทียมทอง
จ.ส.อ. จรู ญ ดาสันทัด (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปกรวัตน์ อินทะชาติ (คํKาประกัน 1 ราย)
ร.ต. ชาญชัย ยมนา (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท. บรรจง ศรี ศิลป์ (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ต. จิรวัฒน์ บัวภา

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00526-38
001-300-2019-00516-75
001-300-2019-00522-76
001-300-2019-00524-61
001-300-2019-00527-08
001-300-2019-00527-26
001-300-2019-00527-44
001-300-2019-00527-53
001-300-2019-00522-94
001-300-2019-00527-17
001-300-2019-00527-35
001-300-2019-00522-85
001-300-2019-00524-52
001-300-2019-00517-45
001-300-2019-00519-94
001-300-2019-00509-04
001-300-2019-00499-35
001-300-2019-00499-44
001-300-2019-00526-47
001-300-2019-00526-92
001-300-2019-00531-41
001-300-2019-00519-03
001-300-2019-00528-14
001-300-2019-00527-62
001-300-2019-00524-43
001-300-2019-00520-27
001-300-2019-00522-03
001-300-2019-00530-62
001-300-2019-00531-78
001-300-2019-00530-26
001-300-2019-00528-05
001-300-2019-00528-50
001-300-2019-00516-84

ร.3 พัน.3
ร.5
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.1
ร.7 พัน.5
ร.8 พัน.1
ร.8 พัน.1
รพ.ค่ายเทพสตรี ศรี สุนทร
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.การบินทหารบก
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ร.ศร.
ร้อย ลว.ไกล 2
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.21
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.พ.ช.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ย.ส.

จํานวนเงิน
100,000.00
121,155.79
100,000.00
104,503.25
100,000.00
147,000.00
73,043.07
65,438.66
50,000.00
170,000.00
45,955.31
50,000.00
139,000.00
37,795.92
64,644.23
100,000.00
99,732.23
82,722.25
100,000.00
118,000.00
130,000.00
282,358.75
114,676.98
90,584.95
56,503.10
147,536.95
85,316.60
47,435.19
187,630.81
50,000.00
123,358.68
161,855.16
139,368.18

หน้าที# : 102

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 20 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 20032562
ลําดับ
133
134
135
136
137

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

จ.ส.ท. กอบโชค ศรี ลาราช (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระ โง้วมงคล
ส.อ. ธีรภัทร เชยวัดเกาะ (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. นภัส ใหม่คามิ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เฉลิมพล แดงแพง

001-300-2019-00521-24
001-300-2019-00534-15
001-300-2019-00529-02
001-300-2019-00501-08
001-300-2019-00501-17

วันที#เช็ค : 20 มี.ค. 62
หน่วย

สง.สด.จว.ร.น.
สบ.ทบ.
สปช.ทบ.
สส.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 137 ราย
รวมเช็คเลขที# 20032562 3,304 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 3,304 ราย

จํานวนเงิน
65,291.49
31,807.13
70,000.00
100,000.00
30,000.00
15,344,294.39
33,609,350.96
33,609,350.96

