หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
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

สาขา
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ราชบุรี
สงขลา
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ทุ่งสง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สกลนคร
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
อุดรธานี
นครราชสีมา
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
ศรีย่าน
เพชรบูรณ์
ชลบุรี
สงขลา
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กอง พธ.พล.ม.1
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.51
ป.5 พัน.5
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ปตอ.1 พัน.3
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.3
ม.7 พัน.8
มทบ.22
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.112 พัน.1
ร.6
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 27 หน่วย

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
71,878.04
1,773.83
488,239.47
221,782.54
7,158.56
242,724.34
10,102.62
427,071.55
656,365.55
559,410.86
353,076.76
357,224.67
378,577.72
26,078.69
579,706.86
288,984.96
360,661.11
247,351.28
748,462.84
20,456.61
57,308.73
67,934.87
225,804.57
253,638.47
257,467.08
280,659.15
278,999.04
7,468,900.77

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สาขา
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครสวรรค์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
นครราชสีมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
ปราณบุรี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทภ.2
บ.มทบ.31
ป.6
พล.ร.6
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.16
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.9 พัน.2
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รร.นส.ทบ.
ร้อย ม.ลว.ที่ 6
ส.พัน.6 พล.ร.6
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 30 หน่วย

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
11,737.09
6,307.13
1,525.51
11,377.35
14,121.51
10,872.00
2,703.22
14,479.95
15,542.00
64,231.03
7,090.86
1,243.14
9,090.96
5,268.00
4,547.00
2,598.68
100.00
26,499.00
19,776.00
8,024.00
21,100.00
1,911.00
14,603.88
4,219.94
3,630.00
8,379.61
609.99
6,716.89
418.50
89,662.67
388,386.91

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
กองบัญชาการกองทัพบก
ลําปาง
ฮอด
ยะลา
ปัตตานี
นาสาร
ระนอง
ปากช่อง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
เสนานิคม
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
สนามเป้า
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยถนนสรงประภา
ย่อยถนนสรงประภา
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.33
กรม ทพ.36
กรม ทพ.41
กรม ทพ.43
กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กองพันป้องกันฐานบิน
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
ทน.3
ทภ.2
ทภ.2
นปอ.
นปอ.
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.2

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
50,000.00
305,000.00
52,000.00
94,000.00
69,639.35
206,135.30
221,097.31
265,506.29
299,579.63
144,000.00
130,000.00
135,741.58
100,000.00
50,000.00
88,082.81
200,000.00
100,000.00
30,000.00
174,606.46
63,989.01
160,000.00
60,000.00
90,609.27
50,000.00
121,450.73
54,362.56
87,725.13
60,048.64
130,000.00
131,023.01
143,000.00
168,495.39
118,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
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
ศรีย่าน
ศรีย่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
ปัตตานี
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
กระทุ่มแบน
คลองปาง
ลพบุรี
ลพบุรี
พนัสนิคม
พนัสนิคม
นครราชสีมา
หาดใหญ่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.9
ป.9 พัน.9
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พล.ร.15
พล.ร.6
พัน.ขกท.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.2
พัน.บ.2

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
140,000.00
40,000.00
106,000.00
200,000.00
58,573.74
265,624.47
89,000.00
104,000.00
442,991.86
125,750.18
48,444.28
294,376.15
242,924.71
100,000.00
104,000.00
135,000.00
74,023.73
61,697.04
139,343.50
295,200.59
86,061.82
71,987.51
83,936.77
179,566.75
319,662.74
179,092.09
220,152.10
494,752.94
161,777.16
30,000.00
123,184.80
200,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
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
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นครนายก
ปากช่อง
พนัสนิคม
หาดใหญ่
หาดใหญ่
พนัสนิคม
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สนามเป้า
ศรีย่าน
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
สระบุรี
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
ปราจีนบุรี
ลพบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
สระบุรี
นครพนม
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
เลย
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.บ.21
พัน.บ.41
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.8
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.
ม.6 พัน.21
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
250,000.00
160,000.00
204,338.64
100,000.00
65,989.25
79,903.31
116,594.59
72,974.25
76,444.10
138,000.00
50,000.00
281,663.14
100,434.08
100,697.04
130,000.00
81,000.00
100,000.00
77,203.72
81,940.83
42,144.67
50,000.00
72,029.49
200,000.00
102,000.00
72,000.00
50,000.00
219,020.36
67,083.95
200,000.00
460,169.09
70,000.00
198,587.82
120,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
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

สาขา
น่าน
ปัตตานี
สนามเป้า
สนามเป้า
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา
ยะลา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
สุรินทร์
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นครพนม
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ตลาดสันติสุข
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
เตาปูน
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ลําปาง

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3
ร.152
ร.152 พัน.3
ร.19
ร.19 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.3
ร.25
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.8
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
ร้อย.ฝรพ.3

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
830,000.00
136,262.69
60,000.00
70,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
190,000.00
90,000.00
193,506.22
76,921.94
100,000.00
300,000.00
144,000.00
129,998.07
153,444.28
100,000.00
136,851.51
100,000.00
65,954.29
140,908.17
66,721.73
100,000.00
100,000.00
56,697.04
120,000.00
409,052.16
281,812.16
174,540.56
100,009.31
90,000.00
110,000.00
300,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

สาขา
พญาไท
เตาปูน
ย่อยถนนสรงประภา
อุดรธานี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
กระทรวงกลาโหม
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สนามเสือป่า
เชียงใหม่
นครพนม
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ปราจีนบุรี
ร้อยเอ็ด
เลย
สิงห์บุรี
อ่างทอง
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
วพบ.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศศท.
ศสพ.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.ท.
สบ.ทบ.
รวม 155 หน่วย

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
160,000.00
100,000.00
213,887.61
95,177.72
129,000.00
51,820.63
70,000.00
487,000.00
668,000.00
100,000.00
121,978.71
100,000.00
196,000.00
50,000.00
145,000.00
282,937.11
750,000.00
111,402.97
116,973.92
170,000.00
45,969.53
157,144.74
100,000.00
23,310,408.80

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 27032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เพชรบุรี
เชียงใหม่
พะเยา
ชุมพร
สนามเสือป่า
ย่อยบางบัว
ขอนแก่น
พิษณุโลก
เตาปูน
พญาไท
ลพบุรี
ลพบุรี
ชุมพร
อุตรดิตถ์
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.21
บ.มทบ.23
ป.3 พัน.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
มทบ.15
มทบ.33
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ยก.ทบ.
ร.11 รอ.
ร.8 พัน.3
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รร.สพ.สพ.ทบ.
รร.สร.พบ.
ร้อย ปจว.ที่ 1
ศสพ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.อ.ต.
สลก.ทบ.
รวม 22 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 27 มี.ค. 62
จํานวนเงิน
1,098.14
3,428.28
1,000.14
10,386.70
3,076.28
1,216.14
1,116.14
600.00
1,448.14
672.00
1,194.00
1,917.75
481.00
29,512.00
1,210.00
1,692.50
449.75
1,280.14
1,316.14
1,228.14
900.14
2,216.14
67,439.66
31,235,136.14

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ร.อ. อมรฤทธิ; น้อยหว้า
ร.ต สรรเสริ ญ สิ ทธิโคตร
ร.ต. ชิดชัย สุมโน
ร.ต. สุรชัย สุภานันท์
ร.ต. คํารณ คงเจริ ญ
จ.ส.อ.เหนียร อินต๊ะนิล
จ.ส.อ. ภาคภูมิ นรภาร
จ.ส.อ. สําเร็ จ บุญมีเลีCยง
จ.ส.อ.กฤษติเดช เรื องปารมี
จ.ส.อ. เสกสรร เปี ยโชติ
จ.ส.อ. จักรพันธ์ มะกรู ดอินทร์
จ.ส.อ. สว่าง พันธ์เพชร์
จ.ส.อ. นพรัตน์ อยูอ่ ่อน
จ.ส.อ. พงษ์ชยั กานคาน
จ.ส.ต. เพชรนริ นทร์ ศรวัฒน์
ส.อ. บุญช่วย จันเหลือง
ส.อ. วสันต์ เกษร
ส.อ. ประกิต สมสาร
ส.อ. ภัทรศักดิ; โพธิ;ชยั
ส.อ. เกืCอพงศ์ ไชยทาน
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ; สรศักดิ;
ส.อ. อนุพงษ์ อินต๊ะจาย
ส.อ. ชัยธวัช จันทจร
ส.อ. ณัฐวุฒิ อิ#นแก้ว
พ.ท. วีระชาติ โชติวรอานนท์
พ.ท. กฤตธี พรมชัย
พ.ต. เอกวิทย์ บุญทอง
ร.ต. พีรยุทธ สวนเอก
ร.ต. เกรี ยงศักดิ; สมวรรณ
ร.ต. ประยุกต์ บุญประกอบ
ร.ต. เรื อ โคนประสิ ทธิ;
ร.ต. บุญเพ็ง คัฒเนตร
ร.ต. จํานงค์ มานิ#ม

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00185-90
001-100-2004-00051-26
001-100-2004-01151-59
001-100-2004-01508-79
001-100-2004-03563-85
001-100-2004-00700-32
001-100-2004-02878-36
001-100-2004-03702-24
001-100-2004-04036-83
001-100-2004-09510-74
001-100-2004-11364-87
001-100-2004-12895-30
001-100-2008-00151-83
001-100-2008-00154-66
001-100-2005-00833-90
001-100-2004-12750-41
001-100-2005-00813-47
001-100-2010-00004-78
001-100-2010-00397-44
001-100-2010-00398-05
001-100-2012-00498-46
001-100-2013-00344-36
001-100-2013-00344-54
001-100-2015-00557-56
001-100-2004-02798-55
001-100-2006-00022-79
001-100-2004-12536-23
001-100-2004-01089-82
001-100-2004-01094-68
001-100-2004-01095-65
001-100-2004-01095-74
001-100-2004-04619-06
001-100-2004-04619-88

กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
1,318.42
1,951.50
1,582.19
1,722.94
1,530.51
12,694.02
1,189.56
3,081.16
3,003.05
3,959.66
9,364.31
11,513.36
2,452.48
947.83
2,078.89
1,882.35
2,446.73
717.81
2,380.51
1,734.45
600.41
1,165.12
1,019.08
1,541.70
8,141.21
1,036.03
5,055.51
3,640.75
7,336.70
4,881.24
3,899.37
2,277.97
6,394.70

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ร.ท. อนุสิทธิ; เสริ มวาสนา
ร.ต. จิรพัส หน่องาม
ร.ต. ศรี โรจน์ คํามูลใจ
ร.ท. ฉันทวิชย์ ชัยบุญ
ร.ต. จักรรัตน์ สังข์นวล
ร.ต. ชนะ ปั นฟู
จ.ส.อ. วีระชาติ สิ ทธิ
จ.ส.อ. ศุภกฤษ เงินเชืCอ
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ หุมอาจ
จ.ส.อ. ยุทธชัย ทองสิ น
จ.ส.อ. สมชาย มาฉาย
จ.ส.อ. คําแมน พรรณา
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ; ปั ญญาวัง
จ.ส.อ. ชูธง คงพันธ์
จ.ส.อ. พงษ์พิษณุ เครื อษา
จ.ส.อ. ชลิต มีศรี
จ.ส.อ. อุดร สระอา
จ.ส.อ. ธวัช แก้วปั ญญา
จ.ส.อ. ยอดชาย น้อยอิน
จ.ส.อ. วุฒิชยั ทิพย์โพธิ;
จ.ส.อ. นิรุตต์ เพื#อนฝูง
จ.ส.อ. สากล จานอักษร
จ.ส.อ. แดน โสดา
จ.ส.อ. ฐาปกรณ์ น่วมไกรนอก
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สายสูง
จ.ส.อ. ปั ญญา สายทอง
จ.ส.อ. หาญณรงค์ ฉิ มเวช
จ.ส.อ. ธัญญารัตน์ ชินเกตุ
จ.ส.อ. ปรี ชา งามสุทธิ;
จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์ ผางาม
จ.ส.อ. สุชาติ รัตนัง
จ.ส.อ. อรรถพล เทพจันตา
จ.ส.อ. วัลลภ ประทิตย์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07778-52
001-100-2004-07853-56
001-100-2004-09852-93
001-100-2004-11066-17
001-100-2004-12532-70
001-100-2004-12542-42
001-100-2004-00109-42
001-100-2004-00242-82
001-100-2004-00775-94
001-100-2004-01089-64
001-100-2004-01089-73
001-100-2004-01090-33
001-100-2004-01091-03
001-100-2004-01091-58
001-100-2004-01091-67
001-100-2004-01091-85
001-100-2004-01091-94
001-100-2004-01092-19
001-100-2004-01092-55
001-100-2004-01093-07
001-100-2004-01093-34
001-100-2004-01093-61
001-100-2004-01094-04
001-100-2004-01094-40
001-100-2004-01095-01
001-100-2004-01095-56
001-100-2004-01096-08
001-100-2004-01096-35
001-100-2004-01096-44
001-100-2004-01096-53
001-100-2004-01448-14
001-100-2004-01519-39
001-100-2004-01653-30

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
3,862.48
6,258.68
5,924.31
1,470.34
3,158.04
3,231.11
13,056.16
2,838.04
4,913.57
2,632.00
2,917.48
14,510.62
4,916.54
7,000.72
5,966.48
1,673.94
4,330.74
3,099.11
1,215.65
5,552.00
1,779.08
1,647.48
5,370.50
5,536.67
2,857.52
5,223.29
4,564.65
1,981.43
1,466.52
6,099.90
5,898.53
1,655.64
1,305.67

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. วุฒิศกั ดิ; มีสวน
จ.ส.อ. ศักดิ;ดา ไกรกิจราษฎร์
จ.ส.อ. จตุรภัทร แจ่มเมือง
จ.ส.อ.วัชรากร ประภาศรี
จ.ส.อ. สุเทพ คงเชืCอสาย
จ.ส.อ. เด่นพงศ์ จินดาอินทร์
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ วงศ์อาริ นทร์
จ.ส.อ. สิ งหา เหนือเมฆิน
จ.ส.อ. วิสุทธิ; เอนกฤทธิ;
จ.ส.อ. เทพกฤต ศรี คาํ
จ.ส.อ. ธนกร บุตรศิริ
จ.ส.อ. วัททยา ปิ# นทอง
จ.ส.อ. ปรี ชา นาคเอี#ยม
จ.ส.อ. อนุสรณ์ อินทะกูล
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เนียมคํา
จ.ส.อ. บุญเลิศ ปุ่ นปาน
จ.ส.อ. ทศพร เมืองพรวน
จ.ส.อ. อมรเทพ ชุ่มธิ
จ.ส.อ. ชนสรณ์ อูปทอง
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ จิตใจ
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ เนียมเครื อ
จ.ส.อ. สายชล สุทธมงคล
จ.ส.อ. ธนาพล แจ่มเมือง
จ.ส.อ. เสถียร ฟองหลํ#า
จ.ส.อ. พิพิศน์ ดีแจ้ง
จ.ส.อ. ฉลาด แก้วธานี
จ.ส.อ. สุรฤทธิ; พุม่ ทอง
จ.ส.อ.พิษณุ ชูสมั ฤทธิ;
จ.ส.อ. วรวุฒิ บุญญะ
จ.ส.อ. วัชรชัย แสงสว่าง
จ.ส.อ. ชัยยา แสนสุภา
จ.ส.ต. ชัชวาล สารเหล่า
จ.ส.อ. ทวีป ทองเพชร

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01779-91
001-100-2004-02231-02
001-100-2004-02536-35
001-100-2004-03306-60
001-100-2004-03611-10
001-100-2004-04040-35
001-100-2004-04101-51
001-100-2004-04178-71
001-100-2004-04612-07
001-100-2004-04612-34
001-100-2004-04612-43
001-100-2004-04614-01
001-100-2004-04615-80
001-100-2004-04615-99
001-100-2004-04616-05
001-100-2004-04616-32
001-100-2004-04616-41
001-100-2004-04617-20
001-100-2004-04617-39
001-100-2004-04618-18
001-100-2004-04618-45
001-100-2004-04618-54
001-100-2004-04618-63
001-100-2004-04618-72
001-100-2004-05063-88
001-100-2004-05076-51
001-100-2004-05172-05
001-100-2004-05579-66
001-100-2004-05777-57
001-100-2004-06044-31
001-100-2004-07095-96
001-100-2004-07157-00
001-100-2004-07251-87

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
1,159.04
3,465.77
1,350.90
3,691.53
3,959.80
1,116.18
1,947.11
2,059.53
3,738.76
1,579.30
2,468.84
3,883.94
1,939.56
8,358.61
3,396.47
1,781.05
3,150.37
3,104.39
3,255.99
1,494.53
1,848.59
7,593.14
2,249.05
4,742.45
2,735.51
3,384.68
3,363.96
2,825.43
2,131.77
4,066.85
2,051.35
3,253.30
11,841.27

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. สวัสดิ; แปงนุจา
จ.ส.อ. สวัสดิ; โยริ ยะ
จ.ส.อ. อนุรัตน์ สนอ่อง
จ.ส.อ. บุญเจิด นิ#มทอง
จ.ส.อ. ส่งเสริ ม อินเครื อ
จ.ส.อ. นพดล ตุย้ ดา
จ.ส.อ. วัชิราวุธ ปิ นใจ
จ.ส.อ. ธลัช เส็งหะพันธ์
จ.ส.อ. ศรายุทธ บุญบูรา(อ.)
จ.ส.อ. อภิเชษฐ์ คล้ายสุวรรณ
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ อิCมทับ
จ.ส.อ. นุกลู แสนแทน
จ.ส.อ. มนตรี ใจทน
จ.ส.อ. จรัญ ศรี ลาํ
จ.ส.อ. นพพร เจริ ญศรี
จ.ส.อ. สงกรานต์ ใสยาติ
จ.ส.อ. รุ่ งศิริ ชูสงฆ์
จ.ส.อ. สันติ หมื#นศรี ชยั
จ.ส.อ. อนุวตั ร สมุทรเพ็ชร
จ.ส.อ. สันติ ปะกินงั
จ.ส.อ. เสน่ห์ จันทร
จ.ส.อ. ภพธร แสงจันทร์ฉาย
จ.ส.อ. ธัมมาวุธ นิลกําแหง
จ.ส.อ. ปริ ญญา แตงอํ#า
จ.ส.อ. พจนารถ บุญหนัก
จ.ส.อ. เสรี แจ้วสิ อน
จ.ส.อ. นิรันดร์ ขอร้อง
จ.ส.อ. มณฑวรรษ พันธ์อุดม
จ.ส.อ. ถิรวัฒน์ ดวงดี
จ.ส.อ. จิระปิ ยะ แก้วหน่อ
จ.ส.อ. ดิเลก แจ่มเมือง
จ.ส.อ. นาวิน หงส์ทอง
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ; พึ#งชู

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07681-82
001-100-2004-07759-51
001-100-2004-08033-15
001-100-2004-08612-76
001-100-2004-09095-67
001-100-2004-09095-85
001-100-2004-09128-99
001-100-2004-09157-62
001-100-2004-09289-51
001-100-2004-09354-29
001-100-2004-09588-91
001-100-2004-09753-57
001-100-2004-09794-23
001-100-2004-11250-83
001-100-2004-12339-20
001-100-2004-12533-04
001-100-2004-12533-22
001-100-2004-12533-59
001-100-2004-12534-74
001-100-2004-12535-08
001-100-2004-12535-44
001-100-2004-12536-32
001-100-2004-12536-87
001-100-2004-12537-48
001-100-2004-12538-27
001-100-2004-12538-36
001-100-2004-12539-79
001-100-2004-12540-20
001-100-2004-12540-66
001-100-2004-12540-75
001-100-2004-12541-09
001-100-2004-12541-18
001-100-2004-12541-72

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
2,318.35
4,411.93
2,513.25
4,444.13
1,901.98
3,741.10
3,642.78
4,466.21
3,161.88
3,119.23
9,170.46
5,194.57
3,867.36
1,637.45
919.44
8,289.95
2,709.99
2,063.63
1,352.74
2,063.12
3,249.48
3,117.75
1,179.99
1,401.26
2,522.99
3,648.95
3,206.32
1,281.47
1,322.18
1,451.19
2,076.24
787.16
5,530.29

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. ผดุงศักดิ; วิทยารังสิ มนั ต์
จ.ส.อ. สมชาย นาคแก้ว
จ.ส.อ. ทองพิทกั ษ์ บุญเรื อง
จ.ส.อ. วิทยา จันทร์นอก
จ.ส.อ. วีรพงศ์ จุย้ ด้วง
จ.ส.อ. อุทยั ประชาชิต
จ.ส.อ. วีระศักดิ; พูลทวี
จ.ส.อ. รัตนะ แก้วโภคา
จ.ส.อ. อภิชาติ ธูปเรื อง
จ.ส.อ. อํานาจ เพ็งเอี#ยม
จ.ส.อ. ธีรยุทธ จีนย้าย
จ.ส.อ. สิ ทธิประเสริ ฐ อ่อนศรี
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ กรฤทธิ;
จ.ส.อ. นัฐพล คุณยศยิง#
จ.ส.อ. สงกรานต์ ปิ# นเกษ
จ.ส.อ. รัตพงษ์ ไฉนนุช
จ.ส.อ. อนิวตั เพชรจ้อง
จ.ส.อ. สุรัตน์ บุญชู
จ.ส.อ. สื บพงษ์ มากบุญ
จ.ส.ท. ทรงยศ ทองเครื อมา
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ แปรงกระโทก
จ.ส.ท. ศรายุทธ นาคจํานงค์
จ.ส.อ. กิตติวฒ
ุ ิ นามะมอญ
จ.ส.ต. ทินกร น้อยทรง
จ.ส.ท. ปวิณ เหล่าปั ญญาโชติ
จ.ส.ท. พูนศักดิ; คําเงิน
จ.ส.ท. รัฐกรณ์ เปาป่ า
จ.ส.ท. รชานนท์ เสาร์อิน
ส.อ. เอกราช ศรี วเิ ชียร
ส.อ. บุญนํา กุเลารัมย์
ส.อ. รัฐพงษ์ แก้วแสนเมือง
จ.ส.ท. ณรงค์ฤทธิ; จงทอง
ส.อ. วิชยั แน่นดี

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12772-25
001-100-2004-13052-27
001-100-2004-13110-88
001-100-2004-13133-96
001-100-2004-13152-79
001-100-2005-00510-63
001-100-2006-00022-15
001-100-2006-00176-06
001-100-2006-00203-09
001-100-2006-00205-21
001-100-2007-00199-22
001-100-2007-00222-18
001-100-2007-00224-76
001-100-2008-00391-10
001-100-2008-00391-74
001-100-2008-00391-83
001-100-2009-00251-52
001-100-2009-00017-45
001-100-2010-00436-13
001-100-2005-00515-77
001-100-2010-00082-21
001-100-2010-00436-40
001-100-2010-00436-77
001-100-2010-00436-95
001-100-2011-00015-91
001-100-2011-00470-89
001-100-2011-00471-31
001-100-2010-00436-86
001-100-2011-00308-21
001-100-2011-00315-83
001-100-2011-00470-34
001-100-2011-00470-98
001-100-2011-00471-59

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
2,035.68
6,045.24
3,867.55
1,171.24
1,167.35
1,577.91
1,849.58
4,416.36
417.96
1,209.38
4,963.90
3,309.00
2,144.96
1,616.34
1,057.24
1,282.20
4,296.25
1,762.14
1,773.83
1,642.52
2,338.29
1,554.62
1,057.59
1,721.59
2,643.99
571.93
1,373.37
953.48
1,307.63
955.26
979.43
981.64
1,106.67

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. อํานาจ ชุ่มมงคล
ส.อ. พิพฒั น์ ยศยอง
ส.อ. ณัฐวุฒิ ทองเลี#ยน
ส.อ. เสถียนพงษ์ นาคแจ่ม
จ.ส.ต. ธนวัฒน์ สิ ริสุภา
ส.อ. ประณพ อิ#มกระจ่าง
ส.อ. วิสวุทธ จุย้ ทรัพย์
ส.อ. พนมพร ทาใจกาศ
ส.อ. ดนุพล ล้อมปิ นตีะ
ส.อ. ภานุมาส รักษาทรัพย์
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ; ใจสุภาพ
ส.อ. วุฒิชยั บัวสิ งคํา
ส.อ. ณัฐพล บุญมี
ส.อ. ยุทธศาสตร์ พะยอมคง
ส.อ. เฉลิมเกียรติ สาวิกลั ป์
ส.อ. วุฒิพงษ์ คํามุข
ส.อ. อัครฤทธิ; ทองเสี# ยน
ส.อ. อนุชา ตะใบ
ส.อ. พลากรณ์ สื บสันติสกุล
ส.อ. อนุสรณ์ ฟองคําตัน
ส.ท. ธนากร ปิ# นสกุล
ร.อ. ชยุต เพ็ชร์ศรี งาม
ร.ท. อมร หรื อโอภาส
ร.ท. นิพนธ์ รุ่ งเรื อง
ร.ท.ปริ ญญา สิ นสุวรรณ
ร.ท. จารงค์ บุญยรัตน์
ร.ท. สุวชิ กุลละวณิ ชย์
ร.ท. วุฒิพงษ์ บุญช่วย
ร.ท. อภิรัฐ ทิพกรณ์
ร.ต. อาคม พรมสวัสดิ;
ร.ต. สมชาย พานทอง
ร.ต. สมหมาย วิสญ
ั
ร.ต.สิ ทธิชยั ศรี สวัสดิ;

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00038-99
001-100-2012-00298-51
001-100-2012-00593-39
001-100-2012-00593-48
001-100-2012-00595-97
001-100-2012-00596-21
001-100-2012-00597-28
001-100-2012-00663-11
001-100-2012-00664-27
001-100-2012-00664-81
001-100-2012-00666-03
001-100-2013-00267-47
001-100-2014-00006-69
001-100-2014-00007-66
001-100-2014-00399-26
001-100-2014-00718-61
001-100-2015-00018-43
001-100-2013-00542-63
001-100-2014-00007-39
001-100-2016-00120-33
001-100-2017-00756-06
001-100-2004-05889-57
001-100-2004-00259-08
001-100-2004-00416-23
001-100-2004-02210-98
001-100-2004-03916-70
001-100-2004-05923-49
001-100-2004-08717-87
001-100-2004-11628-35
001-100-2004-02906-63
001-100-2004-02989-66
001-100-2004-06857-91
001-100-2004-09286-78

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
1,942.69
993.52
2,069.89
1,639.09
1,323.13
3,594.06
703.49
1,799.81
1,520.04
1,179.33
1,590.26
923.59
453.38
2,817.99
1,026.83
425.78
854.59
1,122.97
707.58
818.83
22.12
2,657.09
1,579.38
1,654.88
1,104.94
14,321.95
1,992.51
2,324.27
1,179.17
2,148.03
1,118.90
4,019.14
3,648.97

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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.ต. ผจญ ยืนยัง#
จ.ส.อ. โกศล ศรี สมบัติ
จ.ส.อ. ธนันชัย บัวชุม
จ.ส.อ. วิรัตน์ พิมพ์โพธิ;
จ.ส.อ. สมเจตน์ แสงจันทร์
จ.ส.อ. อุทิศ หาวัตร
จ.ส.อ. พณุรักษ์ ปาญชนะ
จ.ส.อ. มนตรี คดีรักษ์
จ.ส.อ. ผัด อินทะจักร์
จ.ส.อ. อนุชาติ ชุ่มขุนทด
จ.ส.อ. ประพฤติ เวินสันเทียะ
จ.ส.อ. ไชยศ เขียวชอุ่ม
จ.ส.อ. ศักดิ;ชาย แสงไทย
จ.ส.อ. ภานุชา นันไชยวงค์
จ.ส.อ. สมยศ วิหารพรหม
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ชาติ เกิดมี
จ.ส.อ. รัชพล พิศเพ็ง
จ.ส.อ. นุวฒั น์ ยอดรัก
จ.ส.อ. สุเทพ หาญเทียม
จ.ส.อ. มนูญ พันธ์เพิ#มพูล
จ.ส.อ. ภูชิต สี หานาม
จ.ส.อ. สนัน# ผายรัศมี
จ.ส.อ. ทรงพร พลทน
จ.ส.อ. ภมร ขาวขํา
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธุ์ แสงทอง
จ.ส.อ. ณธกร สุขมณี
จ.ส.อ. สุธีร์ สวนดอก
จ.ส.อ. เอกนริ นทร์ เทพดารักษ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ; แวววับศรี
จ.ส.อ. ชุติเดช มาเจริ ญ
จ.ส.อ. โพธิ;ทอง ลาภวัฒน์
จ.ส.อ. ถวิล มณฑา
จ.ส.อ. บุญลือ ไพศาลภูมิ

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10817-52
001-100-2004-00392-02
001-100-2004-00649-07
001-100-2004-00878-65
001-100-2004-01536-81
001-100-2004-02063-45
001-100-2004-02075-02
001-100-2004-02572-15
001-100-2004-03031-25
001-100-2004-03270-55
001-100-2004-03270-73
001-100-2004-03408-34
001-100-2004-03803-46
001-100-2004-03905-65
001-100-2004-03913-97
001-100-2004-04141-66
001-100-2004-04367-88
001-100-2004-04467-03
001-100-2004-04529-44
001-100-2004-04752-46
001-100-2004-05045-48
001-100-2004-05558-70
001-100-2004-05716-29
001-100-2004-05752-90
001-100-2004-06214-01
001-100-2004-06223-67
001-100-2004-06395-98
001-100-2004-06901-46
001-100-2004-07434-84
001-100-2004-07508-00
001-100-2004-08918-24
001-100-2004-10048-69
001-100-2004-10048-78

ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
4,637.73
1,453.51
4,011.06
1,172.94
5,621.20
1,096.89
1,831.78
997.96
3,775.39
3,704.55
3,571.17
801.17
2,789.69
1,106.88
4,604.56
6,787.17
4,330.15
3,358.68
2,303.05
3,433.77
658.84
3,393.50
1,950.36
826.35
10,303.55
3,471.42
842.94
913.73
4,421.30
11,231.97
2,648.86
5,766.81
8,226.16

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. ปฏิภาณ สุดโท
จ.ส.อ. ศิริพร พลประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เสถียร ใจอาสา
จ.ส.อ. เดชชัย เกิดท่าไม้
จ.ส.อ. บุญสื บ มะลิทอง
จ.ส.อ. กฤษณชัย ปิ ฏฐปาตี
จ.ส.อ. สําราญ กระโห้ทอง
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ; กลิ#นเอี#ยม
จ.ส.อ. ธนพล คําสิ งห์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ วงศ์วเิ คราะห์
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เถื#อนโทสาร
จ.ส.อ. นพดล อุปละวงศ์
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ วรแก่นทราย
จ.ส.อ. พีระพงษ์ โพธิ;บาย
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ เยิงรัมย์
จ.ส.อ. วิสูตร หนุนภักดี
จ.ส.อ. สันติชยั อัตโต
จ.ส.อ. เดชัย จรุ ญภาค
จ.ส.อ. สุเชษฐ ฤาชา
จ.ส.อ. ธนพัต ทับทอง
จ.ส.อ. มนัส ศิริวงษ์
จ.ส.อ. ประธาน กุลบุตร
จ.ส.อ. ฉัตรมงคล สุขสนิท
จ.ส.อ. ยุรนันท์ ดอมไธสง
จ.ส.อ. พิชยั อํามาตย์ไทย
จ.ส.อ. ชาติชาย สุขศรี
จ.ส.อ. วรกร นิรันตสุข
ส.อ. จักรพันธ์ กือเจริ ญ
ส.อ. ศิริชยั รุ่ งเรื อง
จ.ส.ต. พีรพล เจียมจันทร์
ร.ท. สมพล พิณนุกิจ
ร.ท. เกรี ยง จันทร์ยวง
ร.อ. สุโยธิน สวนเพลง

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10048-96
001-100-2004-10287-44
001-100-2004-10320-02
001-100-2004-10383-16
001-100-2004-10633-49
001-100-2004-10881-62
001-100-2004-11152-35
001-100-2004-11200-79
001-100-2004-11351-50
001-100-2004-11505-84
001-100-2004-11536-97
001-100-2004-11617-57
001-100-2004-11617-75
001-100-2004-11617-93
001-100-2004-11739-65
001-100-2004-12276-82
001-100-2004-12506-80
001-100-2004-12513-51
001-100-2004-12918-09
001-100-2004-13064-66
001-100-2006-00258-54
001-100-2006-00375-21
001-100-2006-00417-91
001-100-2007-00050-62
001-100-2007-00224-85
001-100-2007-00430-99
001-100-2009-00011-89
001-100-2012-00607-06
001-100-2015-00100-18
001-100-2011-00343-31
001-100-2004-09367-65
001-100-2004-12927-01
001-100-2004-11691-11

ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.51
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.71 พัน.712

จํานวนเงิน
2,503.37
1,854.39
1,186.74
3,087.35
1,262.34
6,970.99
4,331.96
3,073.30
2,558.83
2,408.34
2,997.49
1,255.82
1,383.20
3,130.00
2,487.24
4,292.90
2,649.25
1,684.88
3,719.50
2,060.29
3,371.04
1,266.06
1,182.95
992.66
3,877.61
374.00
751.81
1,058.78
215.13
7,158.56
138,747.06
103,977.28
8,687.44

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
ร.ท. นนท์วสิ ิ ฐ สุวรรณทานนนท์
ร.ท. สุทธิ; คํายิง#
ร.ท. ประเสริ ฐ สุริวงศ์ษา
ร.ท.จําเริ ญ วงษ์โกฎ
ร.ต. สุนทร ศรี วเิ ชียร
ร.ต. พงษ์ศิลป์ ธนะศรี รังกูล
ร.ต. กิตติภฎั กองวัสกุลนี
ร.ต. ปราโมทย์ คูณคํา
ร.ต. จิรภัทร แท่นหิ น
ร.ต. โสฬส จันทร์โสภณ
ร.ต. ลํายงค์ โพธิ;เงิน
ร.ต. วัฒนา พวงจําปี
ร.ต. เสกสิ ทธิ; เทวะ
ร.ต. บุญมี แสงรุ่ งสว่าง
ร.ท. อาคม เสริ มทรัพย์
ร.ต. ชิงชัย มีบุญ
ร.ต. ถาวร สาริ กา
ร.ต. สมโภช คงภักดี
ร.ต. พันธุ์ทิพย์ ธรรมครบุรี
ร.ต. กิตติพิชญ์ ใจดี
ร.ต. ไชยณรงค์ สุขเกิด
ร.ต. สุมิตร กันพร้อม
ร.ต. ปรี ชา สายทอง
ร.ต. มานิต ทองหล่อ
จ.ส.อ. เฉลียว สนเผือก
จ.ส.อ. โสมนัส ธีระวัฒน์
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ แก้วเกตุ
จ.ส.อ. สมาน ปั ญญามัง
จ.ส.อ. สิ รภพ ชาตรี
จ.ส.อ. วีระ สายหยุด
จ.ส.อ. ทรงพล ปานแม้น
จ.ส.อ. ภูวนารถ ฤทธิเหิ ม
จ.ส.อ. ปิ ยะ มณี ทาํ

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04201-49
001-100-2004-08355-45
001-100-2004-10313-13
001-100-2004-10510-25
001-100-2004-11020-19
001-100-2004-00429-78
001-100-2004-00466-28
001-100-2004-01613-52
001-100-2004-02245-54
001-100-2004-03984-24
001-100-2004-04932-97
001-100-2004-05690-95
001-100-2004-07613-01
001-100-2004-08566-72
001-100-2004-08761-62
001-100-2004-08818-54
001-100-2004-08819-06
001-100-2004-08819-88
001-100-2004-08820-84
001-100-2004-10075-92
001-100-2004-11417-44
001-100-2004-12609-33
001-100-2004-12990-05
001-100-2005-00349-41
001-100-2004-00105-17
001-100-2004-00105-35
001-100-2004-00475-48
001-100-2004-00970-66
001-100-2004-01885-62
001-100-2004-02373-63
001-100-2004-02410-74
001-100-2004-03453-07
001-100-2004-04862-79

ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712

จํานวนเงิน
18,430.55
7,502.00
4,860.42
10,102.62
6,596.75
5,853.15
3,994.33
11,525.13
5,526.49
8,374.42
3,442.02
19,606.69
11,137.55
6,007.55
10,605.52
8,229.00
6,944.97
9,223.06
6,998.62
10,635.78
10,603.18
3,971.74
5,699.14
3,916.23
34,721.40
5,410.24
5,535.55
9,126.70
4,780.85
4,415.86
5,369.15
7,958.69
1,518.95

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. คมกร เชียงสิ น
จ.ส.อ. สยุมภู ลาวงษา
จ.ส.อ. กําลังรบ คามรักษ์
จ.ส.อ. สมพิษย์ เย็นฉํ#า
จ.ส.อ. อาคม บุตรแพง
จ.ส.อ. พูลศักดิ; ฐานวิเศษ
จ.ส.อ. สมาน สุนทรเพราะ
จ.ส.อ.วุฒิกร หอมทรัพย์
จ.ส.อ. อุดม อํ#าสอาด
จ.ส.อ. ประสงค์ เขาใหญ่
จ.ส.อ. วิชา เปลี#ยนละออ
จ.ส.อ. ณรงค์ อินทวาส
จ.ส.อ. อํานาจ แก้วก้อน
จ.ส.อ. ประวิทย์ น้อยลา
จ.ส.อ. วิชยั สี ดา
จ.ส.อ. นพดล สมจิตร์
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ; แก้ววรรณา
จ.ส.อ. พงศ์เทพ พันธุ์ทอง
จ.ส.อ. วชิรา โพธินาม
จ.ส.อ. อิทธิชยั วงพิมเสน
จ.ส.อ. นิรุต จอดนอก
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เต๊ะซัน
จ.ส.ต. เขมชาติ เถื#อนเจริ ญ
จ.ส.ท. ธิติพงศ์ เพ็ชรรักษ์
จ.ส.ท. เอกลักษณ์ บุญเอี#ยม
จ.ส.ท. ประจักษ์ ตุม้ คํา
จ.ส.ท. ทรงวุฒิ นคร
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ; พรมวิจิตร
จ.ส.ต. จิระพงษ์ พรมลังกา
จ.ส.อ. ชัยฤทธิ; ศิลปชัย
ส.อ. ณัทวี แสงอิ#ม
ส.อ. ยุทธพล ขิขนุ ทด
ส.อ. พิชิต มิสภักดิ;

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04983-44
001-100-2004-05127-96
001-100-2004-05848-09
001-100-2004-06065-18
001-100-2004-06442-35
001-100-2004-06730-15
001-100-2004-06807-50
001-100-2004-07369-89
001-100-2004-07645-48
001-100-2004-08039-80
001-100-2004-08796-73
001-100-2004-08819-24
001-100-2004-08820-11
001-100-2004-08820-39
001-100-2004-08820-57
001-100-2004-11038-23
001-100-2004-13027-98
001-100-2006-00140-52
001-100-2006-00244-84
001-100-2007-00159-17
001-100-2008-00196-11
001-100-2009-00028-87
001-100-2009-00177-82
001-100-2008-00198-06
001-100-2009-00112-83
001-100-2010-00129-05
001-100-2010-00460-09
001-100-2011-00163-62
001-100-2011-00532-48
001-100-2004-04983-53
001-100-2010-00036-88
001-100-2011-00368-52
001-100-2011-00531-41

ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712

จํานวนเงิน
4,247.64
12,381.03
5,559.80
1,666.47
8,966.05
13,284.87
5,895.58
5,830.13
7,886.26
3,899.50
4,566.09
4,426.78
2,491.42
6,592.56
1,947.10
4,354.57
4,911.49
3,178.97
4,102.35
2,498.19
2,575.42
7,171.29
2,533.66
1,450.00
2,562.80
2,685.83
2,215.63
2,517.83
1,255.72
2,637.92
4,681.55
1,561.47
1,180.73

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

ชื#อบัญชี
ส.อ. วังรัก กลํ#าเจริ ญ
ส.อ. เอกวิทย์ ฆังคัสสะ
ส.อ. ฐิติศกั ดิ; รักษ์มณี
ส.อ. ณัฐวุฒิ กันธรรม
ส.อ. อัมพร คําสวรรค์
ส.อ. สมประสงค์ องศ์ษา
ส.ต. วัฒนา ยะปิ ว
ร.ต. วัชริ นทร์ อินทชัย
ร.อ. สายยนต์ ดาวใส
ร.อ. โอภาส ไชยนุรักษ์
ร.ท. ธีรพล พรหมโคตร
ร.ท. ชยุต ตระการจันทร์
ร.ท. พัฒนพงษ์ สุขสองห้อง
ร.ท. สมภพ ประเสริ ฐ
ร.ท. อดุลย์ ฉํ#าแสง
ร.ท. เสน่ห์ ทองถนอม
ร.ท. เด่นพงษ์ บรรดาศักดิ;
ร.ท. ธนกร กันภูมิ
ร.ท. ปิ ยะวัฒน กําแพงจันทร์
ร.ท. วัชระ เผ่นโผน
ร.ท. บรรจง อินประดิษฐ์
ร.ท. อัตกาญจน์ จันทร์ศรี
ร.ต. กวี พงษ์พนั ธ์
ร.ต. รณรงค์ ไชยวิถี
ร.ต. พงศ์พิศิษฐ์ กลัน# ความดี
ร.ต. สมชาย ฉิ มแม้นพันธุ์
ร.ต. ภาณุศกั ดิ; อินตาพวง
ร.ต. สุรเดช พิลาสุข
ร.ต. สํารวย ตัCนปา
ร.ต. ยรรยงค์ ศรี สอาด
ร.ต. อํานาจ ปานแก้ว
ร.ต. สุเทพ ชัยมัน#
ร.ต. สุภชัย มะวงศ์ษา

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00307-78
001-100-2012-00679-94
001-100-2012-00680-09
001-100-2013-00607-14
001-100-2014-00461-02
001-100-2014-00652-95
001-100-2017-00760-03
001-100-2004-07119-53
001-100-2004-03020-01
001-100-2004-06994-57
001-100-2004-02020-66
001-100-2004-02742-94
001-100-2004-03610-04
001-100-2004-03861-37
001-100-2004-04150-13
001-100-2004-06402-02
001-100-2004-06938-24
001-100-2004-07513-31
001-100-2004-08885-83
001-100-2004-10420-45
001-100-2004-11355-30
001-100-2004-12388-82
001-100-2004-00292-32
001-100-2004-00325-00
001-100-2004-00600-71
001-100-2004-01406-78
001-100-2004-03659-49
001-100-2004-04178-35
001-100-2004-04405-14
001-100-2004-04852-89
001-100-2004-05573-46
001-100-2004-06777-92
001-100-2004-09189-27

ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ปตอ.1 พัน.3
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
1,515.81
1,294.51
1,531.07
523.64
516.48
742.10
22.12
656,365.55
10,550.08
4,379.51
6,159.85
17,630.62
5,960.43
7,308.69
10,844.18
7,541.61
15,355.13
15,751.99
4,487.18
18,633.04
4,993.88
7,192.10
11,253.39
5,928.69
5,822.91
7,295.03
8,213.85
13,107.88
10,130.41
5,575.49
4,237.67
8,962.89
15,498.62

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
ร.ต. สถาพร ศิริโภคานนท์
ร.ต. นพดล วงษาสุข
ร.ต. สิ นสุข ประพาฬ
ร.ต. กิตติโชติ มดแสง
ร.ต. สังเวียน ปิ# นปั ก
ร.ต. สมศักดิ; ทองสุข
จ.ส.อ. บันเทิง จันทร์นุ่ม
จ.ส.อ. สุทีป ซื#อสัตย์
จ.ส.อ. ชํานาญยุทธ นิ#มจันทร์
จ.ส.อ.สวัสดิ; วงษ์โพธิ;
จ.ส.อ. พายุ กิ#งเกตุ
จ.ส.อ. สกล ตุม้ ชี
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ หยดย้อย
จ.ส.อ. สัจจา เพิ#มธัญญะกิจ
จ.ส.อ. ชายแดน วิลงั คะ
จ.ส.อ. โสภณ พาที
จ.ส.อ. วิทยา ไผ่ผนั โฉม
จ.ส.อ. กฤษดา ขันธกมล
จ.ส.อ. ธิติพนั ธ์ บัวแย้มเจริ ญ
จ.ส.อ. สุระพงษ์ วัดกุฏ
จ.ส.อ. ราชันย์ คชเถื#อน
จ.ส.อ. ทรงศักดิ; นพประไพ
จ.ส.อ.สิ ทธิพล ปุญญวัฒนานนท์
จ.ส.อ. วุฒิชยั อ่อนน้อม
จ.ส.อ. สันติ สมัตถภาพงศ์
จ.ส.อ. สุชิน ยืนยง
จ.ส.อ. คงศักดิ; เกษม
จ.ส.อ. อัษฎางค์ มนเทียรอาสน์
จ.ส.อ. ทินกร ปิ# นแก้วน้อย
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ; ทรัพย์พาลี
จ.ส.อ. เดชชัย วัดกุฎ
จ.ส.อ. ธาตรี ศรี วรรณะ
จ.ส.อ. ธนกร ทรัพยสกุลศักดา

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11171-63
001-100-2004-11221-38
001-100-2004-12191-97
001-100-2004-12386-24
001-100-2004-12388-64
001-100-2004-13074-74
001-100-2004-01241-75
001-100-2004-01677-27
001-100-2004-01795-64
001-100-2004-03379-19
001-100-2004-03826-09
001-100-2004-03870-57
001-100-2004-04399-98
001-100-2004-05318-61
001-100-2004-05322-13
001-100-2004-05756-70
001-100-2004-05981-03
001-100-2004-06679-26
001-100-2004-06847-74
001-100-2004-07458-99
001-100-2004-08143-57
001-100-2004-08776-93
001-100-2004-08836-12
001-100-2004-09501-36
001-100-2004-10033-38
001-100-2004-10343-56
001-100-2004-11440-06
001-100-2004-12263-55
001-100-2004-12342-84
001-100-2004-12386-33
001-100-2004-12387-03
001-100-2004-12390-85
001-100-2005-00234-59

พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
7,579.33
5,558.23
4,128.01
17,444.33
7,215.36
10,011.21
9,273.77
21,290.16
15,212.60
11,431.25
1,243.27
7,021.29
24,548.75
4,956.59
15,688.00
1,821.63
19,483.95
1,170.62
4,381.23
5,351.27
4,558.53
3,643.31
4,925.95
10,295.34
3,446.66
5,067.84
7,162.46
4,432.47
4,734.60
3,774.17
3,132.67
8,754.79
2,887.76

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. บุญทัน เจริ ญรัมย์
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ทองถนอม
จ.ส.ท. นพดล สุนิรันดร์
จ.ส.อ. ชโลธร ล่องมรุ ต
จ.ส.ท. วุฒิชาติ ศิริมากร
จ.ส.ต. รุ่ งทิวา ดํารงพลรัตน์
จ.ส.ต. วรวุฒิ จันทวงศา
จ.ส.ต. เอ็กโก้ พลเยีย# ม
จ.ส.ต. วิรชัย ช่วยขุน
จ.ส.ต. กมลเทพ คํายิง#
จ.ส.ต. ณัฐฑปกรณ์ รัสมีพนั ธ์
จ.ส.ต. พงศธร สิ มาพันธ์
จ.ส.ต. ธานี เฉลิมศรี
จ.ส.ต. วัชรกรณ์ กินรี
ส.อ. พุทธิชาต เชิดทอง
ส.อ. ปริ ญญา ไพริ นทร์
ส.อ. ฐิติพฒั น์ แก้วกอง
ส.อ. วิชาติ เทียนแจ่ม
ส.อ. คุณากร เอี#ยมสําอางค์
ส.อ. วีระพล วงศ์ที
ส.อ. ณรงค์ สร้อยมาลา
ส.อ. ขันติ นิ#มคล้าย
ส.ต. กิตติศกั ดิ; สมตน
ส.ต. รณยุทธ แยกสันเทียะ
ส.ท. วิทวุฒิ หยดย้อย
ส.ท. ยุทธภูมิ ทูคาํ มี
ส.ท. ณัฐพร วงศ์กาํ ภู
ส.ท. วศิน เกิดวิสูตร
ส.ท. ชินวัตร ยืนยง
ส.ท. กฤษฎา สุวรรณศรี
ส.ท. บุญเกิด โสภาจร
ส.ต. วรพงษ์ สายเมฆ
ส.ท. ธีระพงษ์ จะแรมรัมย์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00119-02
001-100-2008-00262-13
001-100-2004-09479-38
001-100-2004-11573-47
001-100-2007-00172-25
001-100-2004-01566-97
001-100-2008-00263-38
001-100-2010-00035-72
001-100-2010-00036-24
001-100-2010-00097-70
001-100-2010-00097-98
001-100-2011-00245-65
001-100-2011-00328-83
001-100-2011-00398-22
001-100-2004-01942-26
001-100-2010-00384-35
001-100-2010-00385-14
001-100-2013-00062-20
001-100-2013-00066-73
001-100-2014-00087-86
001-100-2014-00169-89
001-100-2014-00648-25
001-100-2014-00415-41
001-100-2014-00431-23
001-100-2014-00733-55
001-100-2015-00157-94
001-100-2015-00161-19
001-100-2015-00168-27
001-100-2016-00146-24
001-100-2016-00148-19
001-100-2014-00448-30
001-100-2015-00158-64
001-100-2015-00165-26

พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
4,284.20
2,531.42
2,769.59
6,652.66
3,000.78
3,722.84
2,125.49
2,276.51
2,470.27
2,294.30
2,297.34
1,271.13
1,367.31
1,628.82
3,835.66
2,601.45
1,498.62
1,901.99
1,329.03
399.96
2,809.90
1,119.52
860.88
505.95
746.58
655.47
1,355.65
1,776.91
927.18
461.73
1,115.09
1,211.99
948.56

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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
ส.ต. สหรัฐ เชืCอขาว
ส.ท. จีระศักดิ; ขํานุ่ม
พ.ท. ทนงศักดิ; สร้อยจิตร
พ.ท. สกุลเชษฐ์ แก้วมาคูณ
พ.ต. ชัยณรงค์ เพ็ชรสวี
ร.อ. สมัย มูลตรี มา
ร.อ. ธนชาติ พยุหกฤษ
ร.อ. อํานวย ขวัญเพ็ง
ร.ท. สมพร รักษาสังข์
ร.ท. พณา รักษา
ร.ท. ชัยรัตน์ คุระเอียด
ร.ท. มนัส สูตรประจันทร์
ร.ต. สุรศักดิ; ร้อยภัย
ร.ต. ภานุพงษ์ ประจงแต่ง
ร.ต. ชัยรัตน์ เชาวลิต
ร.ต. ทนงศักดิ; บุญเจือจันทร์
จ.ส.อ. เกษม นิโครธา
จ.ส.อ. สุชาติ จันธิกาแก้ว
จ.ส.อ. วิทยา บัวทิพย์
ร.ต. สมคิด จารุ ตนั ติ;
จ.ส.อ. อัมพร ชีวะกุล
จ.ส.อ.สพล จิตรบําเพิง
จ.ส.อ. ธนัญ กลิ#นกุหลาบ
จ.ส.อ. สมชัย ชุ่มฉิ มพลี
จ.ส.อ.สาญัน รสมาลี
จ.ส.อ. เพิ#ม ชูโชติ
จ.ส.อ.ปกรณ์ สุพรรณพงศ์
จ.ส.อ. พีระ วรรณพิบูลย์
จ.ส.อ. สุจิน โรจน์สุรางค์
จ.ส.อ. ปรี ดา เชี#ยวชาญ
จ.ส.อ. อภิศกั ดิ; หมีเปรม
จ.ส.อ.จิตรสุภาพ เขียวจีน
จ.ส.อ.วิจยั สมบัติบูรณ์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2016-00133-33
001-100-2016-00152-98
001-100-2004-06545-06
001-100-2004-08391-70
001-100-2004-12645-68
001-100-2004-00174-31
001-100-2004-05237-47
001-100-2004-05803-99
001-100-2004-01371-79
001-100-2004-03924-39
001-100-2004-09614-42
001-100-2004-10021-62
001-100-2004-04757-05
001-100-2004-06116-17
001-100-2007-00035-78
001-100-2007-00277-81
001-100-2004-00008-84
001-100-2004-00282-33
001-100-2004-01481-84
001-100-2004-01502-40
001-100-2004-01900-62
001-100-2004-01957-11
001-100-2004-02955-16
001-100-2004-03242-34
001-100-2004-03617-12
001-100-2004-04186-03
001-100-2004-04487-38
001-100-2004-04880-73
001-100-2004-04966-65
001-100-2004-06069-07
001-100-2004-06226-86
001-100-2004-06445-63
001-100-2004-06670-23

พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4

จํานวนเงิน
106.78
106.78
6,162.45
6,060.36
15,539.92
7,166.40
3,550.12
4,903.10
4,347.99
5,656.60
12,594.40
5,028.16
19,386.17
4,433.17
824.99
564.08
2,784.82
3,728.52
11,395.12
12,181.30
5,668.05
7,901.42
6,947.77
11,459.30
2,444.34
9,309.61
4,295.85
5,316.97
4,643.48
8,706.40
2,466.73
4,115.38
916.81

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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.ไมตรี ด้วงสิ น
จ.ส.อ.อนนท์ เพชรชูช่วย
จ.ส.อ. สุตินนั ต์ เต็มลักษมี
จ.ส.อ. วีระชัย เริ งฤทธิ;
จ.ส.อ. วีรพงศ์ ขําขา
จ.ส.อ. ชัยพร อร่ ามจันทร์
จ.ส.อ. สมหมาย พุม่ ทอง
จ.ส.อ. ติรา สุวรรณโณ
จ.ส.อ. การัณยภาส จิ\วเจริ ญ
จ.ส.อ. สุเจต เดชทองจันทร์
จ.ส.อ. สําเริ ง แท่นทอง
จ.ส.อ.ณรงค์ สงหนู
จ.ส.อ. เฉลิมกรุ ง ไชยสอน
จ.ส.อ. ษุรเดช สมสังฆ์
จ.ส.อ. ธเนศ ดํานิล
จ.ส.อ. นพดล เพ็งอยู่
จ.ส.อ. นิวฒั น์ หมื#นยา
จ.ส.อ. สุขสันต์ ไชยศร
จ.ส.อ. สุวรรณ เพชรสุทธิ;
จ.ส.อ. สุพจน์ สมใจ
จ.ส.อ. ภาสกร นารมย์
จ.ส.อ. เสกสรรค์ จุลมาศ
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นาคสวัสดิ;
จ.ส.อ. ศิริพงษ์ ปั จฉิ มพิหงค์
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ; เจริ ญพานิช
จ.ส.อ. มงคล หงษ์ทอง
จ.ส.อ. เอกชัย พลาโส
จ.ส.อ. เศรษฐา ฝ่ ายเทศ
จ.ส.อ. นรากร กิติราช
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ศรี คาํ
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ สวัสดิพนั ธ์
จ.ส.อ. นิติกร เกิดมีทรัพย์
จ.ส.อ. สันติ สังเกตุการณ์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06743-79
001-100-2004-06765-26
001-100-2004-07073-12
001-100-2004-07218-62
001-100-2004-07748-73
001-100-2004-07950-25
001-100-2004-08578-84
001-100-2004-08781-42
001-100-2004-08781-51
001-100-2004-08782-94
001-100-2004-08783-55
001-100-2004-08783-73
001-100-2004-08783-82
001-100-2004-08783-91
001-100-2004-09198-38
001-100-2004-09605-77
001-100-2004-10038-33
001-100-2004-10091-01
001-100-2004-10873-94
001-100-2004-10874-91
001-100-2004-11114-24
001-100-2004-11156-24
001-100-2004-11670-89
001-100-2004-12114-50
001-100-2004-12455-90
001-100-2004-12502-82
001-100-2004-12775-62
001-100-2004-13106-54
001-100-2006-00177-85
001-100-2008-00291-31
001-100-2008-00297-97
001-100-2008-00300-21
001-100-2009-00354-14

พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4

จํานวนเงิน
3,021.80
4,289.12
3,619.00
16,075.65
4,498.13
9,024.74
5,848.06
5,800.23
4,811.85
7,071.52
1,205.76
3,499.16
2,949.75
2,277.90
4,876.46
2,174.41
4,481.16
3,781.78
8,459.40
7,356.29
838.85
2,904.00
4,074.70
3,822.70
4,361.34
11,533.33
3,989.09
5,550.67
1,432.62
2,864.06
2,160.32
700.14
772.69

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
ส.อ. เศรษฐศักดิ; ประจงไสย
ส.อ. ชาญวุฒิ คงสวัสดิ;
พ.ต. ชวโรจน์ สิ ริธญ
ั ญาพงษ์
พ.ต. พงษ์ชยั วัฒน์ พลเยีย# ม
พ.ต. สมศักดิ; สุขสอาด
พ.ต. เด่นดวง งามสมบัติ
ร.อ. วิชาญ นามสี ฐาน
ร.อ. ธรเดชา เดชสันติภกั ดี
ร.อ. เฉลิมวุฒิ จันทวงค์
ร.ท. สนัน# ญาติเกืCอ
ร.ต. สายัณห์ นากุดนอก
ร.ต. ประกิต อิ#มทะเล
ร.ต. เตียงทอง โคตะวงษ์
ร.ต. ปรี ชา คณะแสวง
จ.ส.อ. สุทธิชยั ปลัง# กลาง
จ.ส.อ. วิชยั เสนปอภาร
จ.ส.อ. วิทยา สี หบัณฑ์
จ.ส.อ. ดนัย เมฆสูงเนิน
จ.ส.อ. เรื องสิ ทธิ; จันทเขต
จ.ส.อ. วีระเดช ภิญโญ
จ.ส.อ. สุเทพ บุญมา
จ.ส.อ. ชารี ชื#นชม
จ.ส.อ. ทองคํา สุ่มมาตย์
จ.ส.อ. ประทวน สวนสระน้อย
จ.ส.อ. เสน่ห์ บุรัมย์
จ.ส.อ. ศุภกฤต ศรี ทอง
จ.ส.อ. วัฒน์จิร เกียรติทนงศักดิ;
จ.ส.อ. เฉลา สรวงกุดเรื อ
จ.ส.อ. มรกต อิ#มทะเล
จ.ส.อ. นิติ บุญจันทร์
จ.ส.อ. หมัน# เจริ ญศักดิ;
จ.ส.อ. ธีรกานต์ คงบุรี
จ.ส.อ. สุทิน ทัดจันทึก

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00094-41
001-100-2011-00343-68
001-100-2004-03374-41
001-100-2004-04110-71
001-100-2004-06435-28
001-100-2004-11555-89
001-100-2004-07275-92
001-100-2004-09470-08
001-100-2012-00248-01
001-100-2004-03115-68
001-100-2004-00460-53
001-100-2004-01204-43
001-100-2004-09969-16
001-100-2004-13000-00
001-100-2004-00878-47
001-100-2004-02249-16
001-100-2004-02249-25
001-100-2004-02815-95
001-100-2004-03044-61
001-100-2004-03143-43
001-100-2004-04109-39
001-100-2004-04110-99
001-100-2004-04112-66
001-100-2004-04443-43
001-100-2004-04931-27
001-100-2004-05934-09
001-100-2004-06774-46
001-100-2004-08252-92
001-100-2004-10259-05
001-100-2004-10536-98
001-100-2004-10574-90
001-100-2004-10619-07
001-100-2004-11028-79

พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สบร.24 บชร.4
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3

จํานวนเงิน
804.64
1,645.66
13,165.57
5,789.37
9,336.18
4,021.09
10,942.08
6,936.31
3,365.50
10,973.47
10,314.58
17,770.85
10,646.30
8,033.20
15,671.25
14,062.35
1,366.47
7,594.31
3,716.17
9,807.37
6,606.08
7,552.93
4,713.58
19,004.16
5,525.83
5,963.96
7,108.95
6,669.37
10,367.14
4,503.70
9,725.53
13,600.39
4,547.39

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. สุนนั จันทองหลาง
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ มิตรอุดม
จ.ส.อ. บุญธรรม โฉมกิ#ง
จ.ส.อ. วีระศักดิ; สมพงษ์
จ.ส.อ. อาทิตย์ เทภาศักดิ;
จ.ส.อ. สุพนั ธรัตน์ เจริ ญชัยพันธุ์
จ.ส.อ. กฤษณะพันธ์ ฮามแพ
จ.ส.อ. อัฏฐพจน์ เร็ วสูงเนิน
จ.ส.อ. ระพีวฒั น์ ลบเมฆ
จ.ส.อ. ราเชน กลิ#นสูงเนิน
จ.ส.ท. นราธิป คํCาชู
จ.ส.อ. ธีรัตม์ จันทร์ศิริ
จ.ส.ท. กองแก้ว อินทรมะณี
จ.ส.ต. พรเทพ เสี ยงดัง
จ.ส.ต.ปพนธนัย นาคทอง
จ.ส.ต. ประสิ ทธิ; ลาวิชยั
ส.อ. สุทิน จรรยาศิริ
ส.อ. ยุทธภูมิ สี ตาลแก้ว
ส.อ. เอกพล อินเป้ า
ส.อ. กฤษฎา สารคม
ส.อ. อาทิตย์ สายสังข์
ส.อ. ศุภลักษณ์ คําปลิว
ส.ท. ชาติตระการ อรรคฮาด
ส.ท. ชัยพฤกษ์ แขพรมราช
ร.อ. กิตติ คํากลิCง(อ.)
ร.อ. อธิปัตย์ เยาวบุตร
ร.ท. ศุภชัย แก้วปั ญญา
ร.ท. วีรดนย์ แสงทอง
ร.ท. ชํานาญ เภาสันเทียะ
ร.ท. ธัญวรรธน์ อุ่นศรี
ร.ท. กิตติชยั กันขุนทด
ร.ท.อาธร กรชวลิตสกุล
ร.ต. ฤทธี คุณมี

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11033-82
001-100-2004-11857-11
001-100-2004-12749-81
001-100-2004-13030-34
001-100-2004-13231-53
001-100-2009-00193-82
001-100-2011-00186-61
001-100-2011-00189-71
001-100-2004-04368-94
001-100-2004-11048-40
001-100-2006-00503-37
001-100-2008-00138-75
001-100-2009-00168-44
001-100-2007-00127-07
001-100-2008-00064-86
001-100-2010-00077-90
001-100-2004-04112-39
001-100-2010-00402-18
001-100-2010-00405-19
001-100-2011-00451-88
001-100-2014-00389-81
001-100-2013-00603-98
001-100-2014-00390-32
001-100-2014-00682-65
001-100-2004-10867-75
001-100-2013-00054-61
001-100-2004-00668-53
001-100-2004-01894-28
001-100-2004-02329-15
001-100-2004-07036-53
001-100-2004-07727-32
001-100-2004-09566-71
001-100-2004-00467-16

พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.3
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8

จํานวนเงิน
4,272.25
15,217.19
6,880.15
6,144.43
2,710.93
1,574.32
3,778.14
1,299.08
3,715.80
6,266.34
615.65
5,067.61
1,450.03
2,737.21
2,788.10
712.79
12,426.20
938.69
2,630.53
1,952.78
627.14
1,551.77
758.49
1,707.62
4,842.57
1,870.69
6,443.64
19,034.84
2,455.59
2,248.83
3,449.90
3,246.83
2,796.56

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. วันชัย ประสาทศรี
ร.ต. ยุทธศิลป์ ทองอินที(อ.)
ร.ต. ปฐมพงศ์ ทองคํา
ร.ต. แวว ฝายสําโรง(อ.)
ร.ต. ลือชา ทองหมื#น
ร.ต. นพดล เหลื#อมกลาง
ร.ต. ธนากร ชาตะสุวจั นานนท์
ร.ต. อดุลย์ พุม่ พวงเกียรติ
ร.ต. วิษณุ สมปอง
ร.ต. ศักดา จันทราช
ร.ต. วิรัช นาแฉล้ม
ร.ต. ศักดิ;สิทธิ; ปาริ สุทธิ;
ร.ต. ชํานาญ หมัน# บุญ
ร.ต. มงคลวัฒน์ เหม่งสูงเนิน
จ.ส.อ. ปั ญญา เนินงาม
จ.ส.อ. อํานาจ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. ไพรัตน์ เพียรสูงเนิน(อ.)
จ.ส.อ. เอกธนัช ดัดถุยาวัตร
จ.ส.อ. นิรันด์ ฉันทะโส
จ.ส.อ. สุชาติ เชียงแสงทอง
จ.ส.อ. สุวชั ชัย ทองสุข
จ.ส.อ. สุพจน์ ประเสริ ฐสังข์
จ.ส.อ. เกียรติชยั ภิญโญ
จ.ส.อ. เอกชัย ไตรพิษ
จ.ส.อ. ปราบ พันโนราช
จ.ส.อ. เฉลิมพล อบเทศ
จ.ส.อ. เจษฎา วาลสูงเนิน
จ.ส.อ. นิรันดร์ ดําพรมพะเนา
จ.ส.อ. จํารู ญ สุธิน
จ.ส.อ. เฉลิมพล ทองศรี (อ.)
จ.ส.อ. คงเดช วิสาเทศ
จ.ส.อ. นิจรุ จ จิตติมณี
จ.ส.อ. อดุล ลับดีพะเนาว์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00759-21
001-100-2004-01453-54
001-100-2004-01459-56
001-100-2004-03614-48
001-100-2004-03712-05
001-100-2004-04116-00
001-100-2004-04144-30
001-100-2004-04912-53
001-100-2004-05585-30
001-100-2004-09648-10
001-100-2004-10886-49
001-100-2004-10961-98
001-100-2004-12733-26
001-100-2007-00256-59
001-100-2004-00224-42
001-100-2004-00350-20
001-100-2004-00399-38
001-100-2004-01142-20
001-100-2004-01166-17
001-100-2004-02023-21
001-100-2004-02085-47
001-100-2004-02297-26
001-100-2004-03407-82
001-100-2004-04414-89
001-100-2004-04703-84
001-100-2004-05904-75
001-100-2004-06496-38
001-100-2004-08288-46
001-100-2004-08898-38
001-100-2004-09007-97
001-100-2004-09257-05
001-100-2004-09438-08
001-100-2004-09706-26

ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8

จํานวนเงิน
9,310.08
18,110.41
5,607.45
5,802.22
3,928.87
2,511.66
6,421.03
9,773.01
8,234.97
7,100.49
7,857.86
4,295.07
3,050.96
2,446.16
2,700.27
2,098.58
1,821.32
3,993.47
9,651.06
17,782.61
2,694.14
7,659.08
9,061.25
4,188.26
3,230.12
2,619.60
6,596.45
2,892.48
2,433.30
1,451.80
6,987.40
6,727.32
1,771.31

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. นิระพัฒน์ ทาแฮ
จ.ส.อ. วรชัย อึงขุนทด
จ.ส.อ. ประชา ฉิ มมาลี
จ.ส.อ. ฉลอง พิมพ์ตะคุ
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บุญอ่อน
จ.ส.อ. ชาติเพชร สองทอง
จ.ส.อ. สุรเดช คุม้ บุ่งคล้า
จ.ส.อ. วิทูรย์ รวมสันเทียะ
จ.ส.อ. วุฒินนั ท์ จุลโสม
จ.ส.อ. ชัชพงษ์ บ่มกลาง
จ.ส.อ. วัชรพล ชาพล
จ.ส.อ. มนตรี คุณพิภาค
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิ; พิรักษา
จ.ส.อ. สุรบถ ลาดขามป้ อม
จ.ส.อ. สานิตย์ ศรี บูพิมพา
จ.ส.อ. กิตติคุณ สําเภานนท์
จ.ส.อ. ดํารงรักษ์ เรื องเดช
จ.ส.อ. โสภณ จําปาทอง
จ.ส.อ. วิโรจน์ เชียรพิมาย
จ.ส.อ. ธีรศักดิ; สิ นนอก
จ.ส.อ. บงกช โนใหม่
จ.ส.อ. วรพจน์ ริC วแดง
จ.ส.อ. อรรถพล พรมมิ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ขอฟุ้ งกลาง
จ.ส.อ. ศุภาศัย ป้ องทองหลาง
จ.ส.อ. พงษ์เทพ บริ บูรณ์
จ.ส.อ. บุญทอม นันทะเสนีย ์
จ.ส.อ. ยศวัจน์ อุทยั เจริ ญศรี
จ.ส.ท. จักรี อยูบ่ ุรี
จ.ส.ท. เรวัตร นาชัยสิ นธุ์
จ.ส.ท. นิวฒั น์ ศรี ชุม
จ.ส.ท. ทวีศกั ดิ; มาดี
จ.ส.อ. ไพศาล เก่งนอก

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10081-48
001-100-2004-10122-02
001-100-2004-10441-04
001-100-2004-11682-82
001-100-2004-11982-29
001-100-2004-12685-37
001-100-2004-12768-64
001-100-2004-13186-29
001-100-2005-00751-42
001-100-2006-00277-37
001-100-2006-00282-40
001-100-2006-00283-47
001-100-2007-00239-07
001-100-2007-00239-34
001-100-2007-00241-00
001-100-2007-00246-05
001-100-2007-00248-90
001-100-2007-00251-18
001-100-2007-00464-12
001-100-2008-00207-32
001-100-2008-00207-78
001-100-2008-00360-07
001-100-2010-00400-96
001-100-2010-00401-84
001-100-2010-00402-09
001-100-2010-00407-13
001-100-2011-00449-67
001-100-2011-00449-94
001-100-2006-00274-72
001-100-2007-00126-28
001-100-2009-00129-81
001-100-2009-00260-36
001-100-2009-00446-52

ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8

จํานวนเงิน
1,305.63
6,159.57
2,003.28
4,373.33
2,217.77
5,075.53
1,900.26
1,705.96
3,472.29
2,781.18
2,775.97
1,470.49
466.20
1,291.86
1,231.10
1,111.44
4,271.86
2,475.79
1,978.77
3,333.98
1,704.92
1,233.59
2,775.48
2,096.38
3,444.61
3,644.36
1,986.13
892.70
1,511.83
2,109.18
1,114.88
2,778.06
1,116.00

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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.ท. ทัศภูมิ คล้ายโอภาส
จ.ส.ท. ศศิธรางกูร บุญนํา
จ.ส.ต. สุชาติ คําไทยกลาง
จ.ส.ต. สุเทพ จะรอนรัมย์
จ.ส.ต. สุดที#รัก โสมนัสนานนท์
จ.ส.ต. ศักดิ;ชยั ธงสันเทียะ
จ.ส.ต. บัณฑิต คุณชื#น
จ.ส.ต. มารุ ต สุขแสง
จ.ส.ต. อดิศกั ดิ; ฉิ มพาลี
จ.ส.ต. รุ ทธกร รัดถา
จ.ส.ต. พงษ์พนั ธ์ แสงจันทร์
จ.ส.ต. พิทกั ษ์เกียรติ เทพบุตร
ส.อ. ธีรพงษ์ กรวยสวัสดิ;
ส.อ. ศิวนัส วงษ์หนูพะเนา
ส.อ. ยิง# ยศ นาเมืองรักษ์
ส.อ. ธีรวัฒน์ วอนทองหลาง
ส.อ. สุรเดช บุตรใส
ส.อ. ทรงฤทธิ; บุญสงค์
ส.อ. อดิธร สิ นธร
ส.อ. อนุรักษ์ รี สนั เทียะ
ส.อ. วสันต์ สุขเป็ ง
ส.อ. ประจักษ์ ศรี สมศักดิ;
ส.อ. ฐิตินนั ท์ สุ่มสุวรรณ
ส.อ.ศรายุทธ อาจหาญ
ส.อ. ธีรวุฒิ หมื#นไธสง
ส.อ. วิชยั ลือเรื# อง
ส.อ. วิรัตน์ หอมหวล
ส.อ. กูศ้ กั ดิ; ชูเชิดเชืCอ
ส.อ. ธัญญา ชวนประโคน
ส.อ. อิสระพงษ์ พรมนอก
ส.อ. เดชาวัต อุตมา
ส.อ. กิตติ ครเกษม
ส.อ. สันติภาพ สุขจิตร์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00446-61
001-100-2011-00449-03
001-100-2008-00359-83
001-100-2009-00439-54
001-100-2011-00449-76
001-100-2011-00483-61
001-100-2012-00216-46
001-100-2013-00050-90
001-100-2013-00053-73
001-100-2013-00053-82
001-100-2013-00054-07
001-100-2013-00054-98
001-100-2011-00265-90
001-100-2011-00268-73
001-100-2011-00449-58
001-100-2012-00113-48
001-100-2012-00569-98
001-100-2013-00051-42
001-100-2013-00054-25
001-100-2013-00565-80
001-100-2013-00570-11
001-100-2013-00574-28
001-100-2014-00014-55
001-100-2014-00014-73
001-100-2014-00131-86
001-100-2014-00132-01
001-100-2014-00132-29
001-100-2014-00132-38
001-100-2014-00132-47
001-100-2014-00200-16
001-100-2014-00208-94
001-100-2014-00209-00
001-100-2014-00209-19

ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8

จํานวนเงิน
2,206.14
1,860.27
1,162.47
1,584.69
1,294.96
633.74
2,251.63
1,549.14
2,185.65
2,859.34
1,950.11
515.67
1,329.11
1,279.22
930.85
1,073.79
1,563.36
2,127.50
2,188.55
1,412.47
1,023.90
1,951.12
2,112.90
1,767.70
1,115.41
642.40
1,529.21
973.91
1,089.64
1,012.58
1,198.89
1,559.92
1,491.43

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. กฤษดา ไชยโกฏิ
ส.อ. ทรงพยัคฆ์ สุขาวาปี
ส.อ.กษิดิศ บุญชม
ส.อ. พงษ์สิทธิ; ลอองเอก
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ; นาราษฎร์
ส.ท. พิสิฏฐ์ สุดแสวง
ส.ท. อัครพงศ์ วงศ์อิทธิอรุ ณ
ส.ท. อิทธิฤทธิ; ศรี ภา
ส.ต. จักรกริ ศน์ นุชิต
ส.ท. สมาน สมหมาย
พล.ต. อรรถ สิ งหัษฐิต
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ; สันเทียะ
จ.ส.อ. พลรักษ์ บุดดาวงค์
พล.ต. สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
พ.อ.(พิเศษ) ธงชาติ โล่งจิตร
พ.อ.(พิเศษ) ธเนตร จุลโนนยาง
พ.อ.(พิเศษ) ศุภการ บุบพันธ์
พ.อ. สหะภาพ บุตรลา
พ.อ. ภูเบศวร์ ธรรมบุตร
พ.ท. เจนยุทธ์ สาดี
พ.ท.เฟื# อง คุณากร
พ.ท. ไมล์ ศรี ยา
พ.ท. ศุภชัย กุลกานนท์
พ.ท. ณัชนนท์ สุตะนา
พ.ท. หรู หรา สุวรรณชัยรบ
พ.ท. ดุสิต ธรรมสติ
พ.ต. ศิระกร สุเลา
พ.ต. ชาญชัย ฉายะพงษ์
พ.ต.มนตรี ภาวนาเจริ ญ
พ.ต. ธวัชชัย บับพาน
พ.ต. อัครพงษ์ ประเสริ ฐศรี
ร.อ. หอมไกล อนุยนั ต์
ร.อ. สุรพงศ์ ศุภรรัตน์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00524-86
001-100-2014-00532-36
001-100-2014-00617-94
001-100-2016-00163-67
001-100-2016-00164-55
001-100-2014-00396-16
001-100-2014-00668-78
001-100-2015-00317-10
001-100-2015-00576-84
001-100-2015-00577-27
001-100-2008-00392-08
001-100-2004-01531-04
001-100-2006-00174-48
001-100-2004-12429-37
001-100-2004-06224-19
001-100-2004-06792-77
001-100-2004-09841-97
001-100-2004-07065-35
001-100-2004-12650-08
001-100-2004-02100-10
001-100-2004-05893-36
001-100-2004-06926-94
001-100-2004-08360-58
001-100-2004-08604-17
001-100-2004-08674-92
001-100-2004-09581-65
001-100-2004-01183-41
001-100-2004-05799-77
001-100-2004-08539-03
001-100-2007-00115-04
001-100-2008-00019-40
001-100-2004-02701-46
001-100-2004-02776-44

ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

จํานวนเงิน
743.12
1,112.80
4,542.91
827.32
961.21
1,172.22
815.22
499.09
481.23
2,985.04
17,175.54
6,344.62
2,558.53
9,364.73
17,026.91
11,797.73
54,541.15
8,052.44
10,578.73
12,255.17
5,472.37
8,572.71
12,467.77
3,818.58
13,501.99
4,379.59
9,417.63
7,010.55
11,119.59
1,847.07
3,435.66
5,420.25
6,368.61

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. ศกาพล ถูระวรณ์
ร.ท. โกญจนาท พิมาลัย
ร.ท. ภาคิณ ประเสริ ฐแท่น
ร.ท. ถนอมศักดิ; สิ ลินทบูรณ์
ร.ท. ชาญยุทธ ปั กโคทานัง
ร.ท.ประยุทธ บุญมีประเสริ ฐ
ร.ต. ลําพูน มิตรสี
ร.ต.วรพงษ์ ภัทรศิริพงษ์
ร.ต. นิคม พรหมแสง
ร.ต.ประทีป สายธิไชย
จ.ส.อ. วีระศักดิ; ศรี ภูธร
จ.ส.อ. โอชา นาดี
จ.ส.อ. ปรี ชา แถมสมดี(อ.)
จ.ส.อ. ธนชิต บุญศรี
จ.ส.อ.ณัฐกิตต์ ธิราชรัมย์
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ อธิสุมงคล
จ.ส.อ. กฤษฎา สุวรรณเทน
จ.ส.อ. ทรงศักดิ; ชุมโรจน์
จ.ส.อ. วชา เหง้าน้อย
จ.ส.อ. สัจธยา ผมเพชร
จ.ส.อ. ศิลปชัย แสนทวี
จ.ส.อ. สถาพร บุตราช
จ.ส.อ. ชาติชยั ผ่านสุวรรณ
จ.ส.อ.สุรพงษ์ นามศักดิ;
จ.ส.อ. นิพนธ์ นรสาร
จ.ส.อ. สุริยนั ถานทองดี
จ.ส.อ. เชวงศักดิ; โน๊ตสุภา
จ.ส.อ. ศักดา ศิริพนั ธุ์
จ.ส.อ. คําพันธ์ อุตมาตย์
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ โสภาจร
จ.ส.อ. พัฒนันต์ ไชยตะมาตย์
จ.ส.อ.นัธนันท์ มงคล
จ.ส.อ. พัทยากรณ์ ประภัสรางค์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-01250-68
001-100-2004-06190-62
001-100-2004-06932-13
001-100-2004-08277-86
001-100-2004-10154-21
001-100-2004-11209-90
001-100-2004-06196-55
001-100-2004-07415-38
001-100-2004-10430-17
001-100-2004-12574-43
001-100-2004-00621-21
001-100-2004-00741-62
001-100-2004-01550-05
001-100-2004-02128-23
001-100-2004-02132-02
001-100-2004-02329-06
001-100-2004-02506-74
001-100-2004-02738-42
001-100-2004-02897-46
001-100-2004-03673-27
001-100-2004-03848-01
001-100-2004-04113-27
001-100-2004-04282-11
001-100-2004-04528-01
001-100-2004-04720-09
001-100-2004-04724-34
001-100-2004-04808-40
001-100-2004-05390-85
001-100-2004-05466-78
001-100-2004-07142-79
001-100-2004-07747-85
001-100-2004-08096-47
001-100-2004-08457-46

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62
หน่วย

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

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

จํานวนเงิน
5,677.68
7,256.82
2,899.20
3,926.28
8,759.79
9,887.56
5,224.37
6,319.81
4,109.42
5,716.43
12,755.00
26,964.46
1,803.09
5,936.33
4,901.20
3,318.98
6,114.37
10,643.31
2,632.06
3,483.30
3,386.33
24,030.91
1,844.93
18,751.67
8,357.53
2,875.84
2,077.97
6,236.84
5,025.65
5,778.53
4,202.08
4,800.59
1,414.02

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. มงคล อุประ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ; หงษ์พงษ์
จ.ส.อ.รําไพ ศรี ทอง
จ.ส.อ. ทรงพล อินทศร
จ.ส.อ. จารุ วฒั น์ จุลบาท
จ.ส.อ. จรู ญ ผลทวี
จ.ส.อ. ทัพพ์ ไตรวงค์ยอ้ ย
จ.ส.อ. ประจักษ์ เป้ งคําภา
จ.ส.อ. สี หดล เศียรกระโทก
จ.ส.อ. พนมพร สมไธสง
จ.ส.อ. นพพร ธนะศรี
จ.ส.อ. ภาคภูมิ อุตมาตย์
จ.ส.อ.สุทธิพงศ์ ระนา
จ.ส.อ. วัชสัณห์ สังฆะพิลา
จ.ส.อ.หญิง สุพตั รา พรหมนุชิต
จ.ส.อ.หญิง อุทุมพร ไชยภูมิ
จ.ส.อ. วรพิษ ไชยเลิศ
จ.ส.ท. นิพล ทวีสุข
จ.ส.อ. ปฏิวตั ิ ไพรจันดา
จ.ส.ท. จําเนียร วงษ์ปลัง#
จ.ส.อ. ศุภกฤษ อยูเ่ ย็น
จ.ส.ท.ขวัญฟ้ า หงษ์ใหญ่
จ.ส.ต. สามารถ คตสุข
จ.ส.ต. ราชินทร์ ราชินวงษ์
จ.ส.ต. ภาณุกร ยางธิสาร
จ.ส.ต. ชัชพงษ์ สายจําปา
ส.อ. โกมล ฮ่มป่ า
ส.อ. ธนาวัฒน์ วงศ์ธรรม
ส.อ. เดชา พรมภักดี
ส.อ. ธรรมรงค์ ทองชื#น
ส.ท. เจนณรงค์ ชัยชนะ
ส.ท.หญิง วารุ ณี เต็มปี
ร.อ. อนุสร วามสิ งห์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09255-74
001-100-2004-10206-09
001-100-2004-10219-54
001-100-2004-10256-22
001-100-2004-10469-35
001-100-2004-11240-84
001-100-2004-11917-94
001-100-2004-12174-90
001-100-2004-12197-99
001-100-2004-12627-28
001-100-2004-12871-89
001-100-2007-00225-28
001-100-2008-00401-16
001-100-2009-00003-84
001-100-2004-09962-44
001-100-2007-00230-13
001-100-2004-05024-52
001-100-2004-05813-89
001-100-2004-06265-85
001-100-2004-12739-28
001-100-2006-00334-55
001-100-2008-00000-20
001-100-2004-00975-16
001-100-2009-00052-91
001-100-2011-00341-46
001-100-2012-00008-92
001-100-2004-11560-29
001-100-2011-00449-21
001-100-2011-00478-85
001-100-2012-00230-60
001-100-2014-00639-14
001-100-2014-00214-59
001-100-2004-03284-89

มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
ร.112 พัน.1

จํานวนเงิน
11,027.03
4,138.19
9,302.67
3,557.79
2,939.51
5,983.87
6,315.01
5,728.95
9,872.42
7,661.06
2,083.96
1,213.36
1,699.48
2,193.85
6,396.13
2,012.78
12,380.99
2,431.43
2,055.09
1,896.91
4,966.99
1,531.20
12,072.89
1,647.38
1,454.25
552.24
6,302.01
1,626.18
1,570.74
1,016.04
872.00
1,642.88
23,229.73

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
ร.อ. โชคชัย พวงดอกไม้
ร.ท. อัธยา สิ นสุวรรณ
ร.ท. พีรศักดิ; บุญปก
ร.ท. สถาพร ถาพันธ์
ร.อ. ยุรนันท์ ทิมพูล
ร.ต. พรเทพ จันทร์สินธุ์
ร.ต. พัฒน์ ดูการดี
ร.ต. ทองทศ โอสถานนท์(อ.)
ร.ต. วิทยา รัตนสันติ
ร.ต. ทองพูน ตันตะวาโย
ร.ต. มนุพล เกตุแก้ว
ร.ต. ธนเดช พรหมภักดิ;
ร.ต. รุ่ งโรจน์ ลาทอง
ร.ต. ณกรณ์ เถรวัตรบวร
ร.ต. สมศักดิ; อนุจนั ทร์
ร.ต. อนุมตั ิ คุณุทยั
ร.ต. อนันต์ชยั อินยิมC
ร.ต. สุริยนั ละออ
ร.ต. จรวย นามใหญ่
ร.ท. สุเทพ จันทร์อยู่
ร.ต. ยงยุทธ ขันทอง
ร.ต. มณฑล หมูทอง
จ.ส.อ. วิโรจน์ สุกนาค
จ.ส.อ. ประมวล บุญรักษา
จ.ส.อ. สุรพล พึ#งพา
จ.ส.อ.ขวัญชัย นิยมชัย
จ.ส.อ. ทองใบ ภูผา
จ.ส.อ. จํานงค์ ศรี บุรี
จ.ส.อ.วัฒนศักดิ; จําปาสิ ม
จ.ส.อ. พล พิมพ์จนั ทร์
จ.ส.อ. พรชัย บํารุ งจิตต์
จ.ส.อ. สังคม ปั กเขมายัง
จ.ส.อ. สันติ ภาณุทตั

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03629-60
001-100-2004-01684-43
001-100-2004-03558-81
001-100-2004-07771-08
001-100-2010-00199-17
001-100-2004-01126-11
001-100-2004-04201-85
001-100-2004-05315-88
001-100-2004-05399-24
001-100-2004-07023-53
001-100-2004-07291-92
001-100-2004-07414-22
001-100-2004-09557-60
001-100-2004-10355-86
001-100-2004-11538-55
001-100-2004-11879-77
001-100-2004-12176-58
001-100-2004-12247-37
001-100-2004-12262-12
001-100-2004-12925-61
001-100-2004-13085-25
001-100-2006-00131-69
001-100-2004-00398-77
001-100-2004-00646-15
001-100-2004-01180-04
001-100-2004-01487-04
001-100-2004-02763-35
001-100-2004-04218-47
001-100-2004-05017-45
001-100-2004-05354-69
001-100-2004-07700-71
001-100-2004-08575-74
001-100-2004-09957-95

ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1

จํานวนเงิน
6,345.43
8,057.94
2,683.83
4,358.43
2,414.63
2,513.97
11,967.62
15,983.01
12,522.38
6,926.73
1,241.64
9,694.79
5,125.75
11,620.57
8,336.39
3,111.17
8,141.34
2,045.08
8,693.62
4,255.25
22,903.55
2,036.84
2,608.20
22,562.99
4,921.81
3,643.97
4,068.32
3,891.24
1,967.25
3,631.58
4,768.65
5,471.66
13,502.24

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.พงศภัท ผิวตะขบ
จ.ส.อ. มณฑล จันทร์โท
จ.ส.อ. วรจิตต์ น้อยบัวทิพย์
จ.ส.อ. ขวัญ วัชโรสิ นธุ์
จ.ส.อ. ทรงวิทธิ; ฤกษ์นิติปัญญา
จ.ส.อ. ถาวร อ่อนคํา
จ.ส.อ. ดวง เรี ยงรัมย์
จ.ส.อ. วงศวัฒน์ บุญรักษา
จ.ส.ท. ชิตพล ทองเทพ
จ.ส.ท. ธรรมรงค์ นิราศภัย
จ.ส.ท. มนตรี อินตุย้
จ.ส.ต.วินยั โตงาม
จ.ส.ต. สถาพร อิ#มสุข
จ.ส.ต. อนุชา สุทธหลวง
จ.ส.อ. ขจรพัฒน์ เหลือนับ
จ.ส.ต. ฐิติกร ขวัญเสน
จ.ส.ต. นิเวศน์ เรื องแก้ว
ส.อ. คะนาอัน จิตไทย
พ.อ. อัครพนธ์ มูลประดับ
พ.ต. ปรี ชา ธนาคุณ
พ.ต. จักรวาฬ สุนินทบูรณ์
พ.ต.สายหยุด คุม้ เจริ ญ
ร.อ.ชัยพล เพชรพลอย
ร.อ. ประเวท ไชยนิตย์
ร.อ. วิรัตน์ สมณา
ร.อ. ถาวร อ่อนมณี
ร.อ. ถนอม รสจันทร์
ร.อ. คําศักดา ริ ปันโน
ร.ต. เกษมณี พิมพ์พรหม
ร.ต. แสงจันทร์ ลัดดา
ร.ต. สมจิต นามวงษา
ร.ท. ธีรสวัสดิ; ทองเหลือง
ร.ต. พิทกั ษ์ บุญทน

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10298-04
001-100-2004-12275-67
001-100-2006-00133-63
001-100-2009-00286-63
001-100-2010-00231-78
001-100-2010-00232-02
001-100-2010-00262-36
001-100-2011-00429-50
001-100-2009-00285-20
001-100-2009-00290-51
001-100-2010-00262-27
001-100-2004-11870-65
001-100-2009-00260-54
001-100-2010-00231-50
001-100-2004-04435-93
001-100-2009-00290-15
001-100-2009-00291-30
001-100-2015-00408-88
001-100-2004-07673-14
001-100-2004-05525-18
001-100-2004-05847-57
001-100-2004-07415-47
001-100-2004-06069-70
001-100-2004-07407-97
001-100-2004-08143-39
001-100-2004-10856-97
001-100-2004-12487-46
001-100-2004-02793-32
001-100-2004-02288-24
001-100-2004-02937-03
001-100-2004-04483-49
001-100-2004-05066-52
001-100-2004-06060-86

ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.112 พัน.1
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6

จํานวนเงิน
2,305.98
3,080.12
2,512.81
762.61
970.10
1,017.79
1,279.06
1,680.35
701.08
2,558.86
2,355.21
1,985.69
1,301.23
1,760.37
4,819.80
1,618.13
2,288.32
739.85
10,234.20
4,747.87
13,831.29
3,893.65
2,392.18
6,245.78
2,169.35
15,313.32
4,116.43
7,444.18
2,979.46
13,518.78
21,301.57
2,878.42
6,064.80

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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
ร.ต. อภัย จันทร์นวล
ร.ต. สุกรี สุวรรณกูฎ
ร.ต. เสฏฐวุฒิ วันประจิต
ร.ต. ณฐพงศ์ เกียรติผิวนวล
ร.ต. เฉลิมพล เที#ยงธรรม
ร.ต. สัมพันธ์ ชักโยง
จ.ส.อ. สรวิชญ์ ยวนใจ
จ.ส.อ.ธิติพงศ์ คําภาทู
จ.ส.อ. ชาวะดี ศรี ปัญญา
จ.ส.อ.อาทร พิมพ์บวั มี
จ.ส.อ. เฉลิมพล ภูกาล
จ.ส.อ. ธงชัย จิตรมัน#
จ.ส.อ.บํารุ ง อยูส่ ุข
จ.ส.อ. อานุภาพ สําเภา
จ.ส.อ. วิเวก บุญประชม
จ.ส.อ. พิชิต แสงทอง
จ.ส.อ. กฤตธนกร รัตน์บาํ รุ ง
จ.ส.อ. วัลย์ชยั อ่อนแก้ว
จ.ส.อ. นิรุธ ดวงงาม
จ.ส.อ. ศักดา ราศรี
จ.ส.อ. ศุภษร คําทวี
จ.ส.อ. สุภวงค์ สุวรรณกูฎ
จ.ส.อ. ประดิษฐ มอญปาก
จ.ส.อ. ยุทธนา สมเทพ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สุยะลา
จ.ส.อ. บุญมี สุพร
จ.ส.อ. แกร้วกล้า โสภาพิศ
จ.ส.อ. วรโชติ ศุภสิ นโสภณ
จ.ส.อ. สุคม บุญทรง
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ; วังชนะ
จ.ส.อ. ชาญยุทธนา ปั ตพรรณา
จ.ส.อ. เชิดศักดิ; สายพงษ์
จ.ส.อ. ธนากร คําภาทู

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06734-04
001-100-2004-06834-01
001-100-2004-09183-89
001-100-2004-10701-18
001-100-2004-10736-47
001-100-2004-11434-96
001-100-2004-01118-07
001-100-2004-01173-15
001-100-2004-01286-03
001-100-2004-01615-29
001-100-2004-02665-96
001-100-2004-03188-44
001-100-2004-03589-94
001-100-2004-03612-35
001-100-2004-04040-53
001-100-2004-04230-12
001-100-2004-04826-53
001-100-2004-05393-22
001-100-2004-05475-89
001-100-2004-05766-97
001-100-2004-07296-79
001-100-2004-07449-60
001-100-2004-08086-02
001-100-2004-08672-70
001-100-2004-11063-07
001-100-2004-11453-79
001-100-2004-11563-20
001-100-2004-12400-27
001-100-2004-12487-19
001-100-2004-12952-67
001-100-2004-13215-71
001-100-2006-00117-09
001-100-2006-00407-65

ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6

จํานวนเงิน
9,220.96
7,722.49
6,165.61
1,993.37
15,184.77
2,582.08
3,757.89
3,238.86
3,215.43
1,917.47
5,266.51
1,811.03
11,140.04
2,211.74
7,320.57
5,537.50
3,939.59
2,044.07
2,598.24
3,020.77
3,417.41
5,080.00
3,873.45
2,970.84
3,590.34
11,669.81
7,768.02
2,400.14
2,068.44
5,664.26
2,278.08
1,950.46
3,141.50

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. คณุตม์ นาดูลย์
จ.ส.อ. ณัฏฐวี เภสัชชา
จ.ส.อ. ภานุศกั ดิ; ทองศรี
จ.ส.อ.พิพฒั น์พงษ์ นิยมวัน
จ.ส.อ. วัฒนา คําแก้ว
จ.ส.ท. ศิริวฒั น์ วรรณราช
จ.ส.อ.สหรัฐ คําแก่น
จ.ส.อ.ติณณภพ โลบุญ
จ.ส.อ. ณัฐกานต์ วรรณโสภา
จ.ส.ท. ธนพล พลโยธา
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ หลอดเงิน
จ.ส.ท. ยุทธภูมิ โคกลือชา
ร.ต. ณัฐพงค์ พุม่ แก้ว
จ.ส.อ. วุฒิดล หนูแท่น
จ.ส.อ. วีรชน อนุชาติ
จ.ส.อ. ธนพงษ์ แม่นมัน#
จ.ส.อ. วินยั จันทานิตย์
จ.ส.อ.. สุรไกร เบิกบาน
ส.อ. ปิ ยะพล นามวงศ์
จ.ส.ต. เกียรติยศ ภูกองชนะ
จ.ส.อ. อานนท์ รู ปช้าง
จ.ส.ต. สรเดช วงศ์ราษฎร์
ส.อ. ภาณุวฒั น์ ทองกลม
จ.ส.ต. วสันต์ พิกลุ ศรี
ส.อ. วีระศักดิ; ยังสุข
จ.ส.ต. วัชราวุธ พรหมบุตร
ส.อ. ศราวุธ มุ่งห้องกลาง
ส.อ.วิทยา ศิริคุณ
จ.ส.ต. สัจจา สรรพสาร
ส.อ. ศตวรรษ มุงคุณดา
จ.ส.ต. ชุมพล มิ#งชัย
จ.ส.ต. เอกสิ ทธิ; บุญทาป
ส.อ. ยุทธพล ศิลารักษ์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00411-99
001-100-2004-12488-52
001-100-2009-00107-89
001-100-2009-00127-87
001-100-2009-00241-80
001-100-2010-00119-06
001-100-2010-00119-79
001-100-2010-00396-92
001-100-2011-00004-77
001-100-2011-00441-16
001-100-2005-00830-35
001-100-2007-00164-11
001-100-2008-00204-22
001-100-2008-00206-26
001-100-2010-00120-66
001-100-2010-00160-35
001-100-2011-00003-43
001-100-2008-00089-16
001-100-2008-00380-41
001-100-2010-00009-28
001-100-2010-00119-88
001-100-2010-00120-93
001-100-2011-00014-85
001-100-2011-00401-65
001-100-2011-00401-92
001-100-2011-00402-08
001-100-2012-00538-67
001-100-2013-00028-62
001-100-2013-00028-71
001-100-2013-00028-80
001-100-2013-00033-93
001-100-2013-00034-18
001-100-2013-00035-24

ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6

จํานวนเงิน
3,297.91
4,072.62
1,114.29
2,534.69
2,650.55
6,051.95
1,506.26
1,364.64
1,796.76
1,324.07
1,519.62
2,757.47
5,823.50
1,115.45
1,247.18
2,072.69
1,472.58
2,729.03
1,328.53
1,873.16
2,521.39
2,409.12
1,122.42
1,391.25
1,583.56
1,735.22
1,580.52
669.14
1,224.69
1,590.65
4,542.13
2,129.50
3,380.27

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

ชื#อบัญชี
ส.อ. ศิวะพงษ์ มงคลชัย
ส.อ. วรชัย คําอุดม
ส.อ. ฉัตรทรง รัตนลัย
ส.อ.ธีระชัย ติยะโคตร
ส.อ.พิษณุ เนาวไชย
ส.อ.นฤนาท หวังกูล
ส.อ. นพสิ ทธิ; โคตะวินนท์
ส.อ.ป้ อมปราบ อาษากิจ
ส.อ.นิรุต ดวงมาลา
ส.อ.วินยั หิ นกล้า
ส.ท.ณัฐพล จูเทศ
ส.อ.วาทิน สมน้อย
ส.ท.จิรวัฒน์ ไชยหงษ์
ส.อ. เดชา จันทะเสน
ส.ท. นิกร ไชยโกฏิ
พ.อ.หญิง ศิริวลั ย์ สําราญบํารุ ง
พ.อ.หญิง ปรานี ใจชื#น
พ.ท.หญิง สมถวิล สนิทชน
พ.ต.เ ฉลิมพงษ์ บุญพุม่ พวง
พ.ต.ชัยวัฒน์ มาวิเศษ
พ.ต.หญิง วชิราภรณ์ เคนทวาย
พ.ต.หญิง ธัญลักษณ์ ทองจันดี
พ.ต.หญิง สุมาลี แสงกลาง
พ.ต.หญิง จินตนา สุวรรณโข
พ.ต.หญิง ช่อลัดดา เปรื# องค้า
พ.ต.หญิง สิ รินุช แก่นชูวงศ์
พ.ต.หญิง เนาวรัตน์ ชมจิตร
พ.ต.หญิง ชัชชญา ประชุมรักษ์
พ.ต.หญิง สาริ ศา สวัสดี
พ.ต.หญิง ธวัลพร ชัยวิชา
ร.อ.หญิง อริ สา พุทธามาตย์
ร.อ.หญิง กุมภานภา บุตรศรี
ร.อ.หญิง ปทุมมาศ มิ#งขวัญ

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00181-73
001-100-2013-00438-23
001-100-2013-00444-42
001-100-2013-00445-67
001-100-2014-00090-68
001-100-2015-00136-71
001-100-2015-00137-05
001-100-2015-00137-50
001-100-2015-00402-31
001-100-2015-00402-59
001-100-2015-00638-43
001-100-2016-00574-70
001-100-2016-00652-11
001-100-2013-00554-20
001-100-2015-00634-54
001-100-2004-05129-63
001-100-2004-07078-26
001-100-2004-08267-87
001-100-2004-12935-51
001-100-2004-13145-71
001-100-2004-00037-11
001-100-2004-00548-30
001-100-2004-01410-84
001-100-2004-01864-21
001-100-2004-01894-82
001-100-2004-01938-47
001-100-2004-08461-25
001-100-2004-10057-34
001-100-2004-11512-00
001-100-2008-00014-36
001-100-2004-06289-36
001-100-2004-07078-80
001-100-2007-00270-00

ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

จํานวนเงิน
1,308.42
1,027.62
686.00
1,050.11
1,038.38
1,351.26
316.45
1,351.26
867.16
2,253.79
474.69
548.96
123.42
523.64
1,314.12
5,481.23
14,141.38
5,711.37
13,108.54
1,681.21
4,166.64
5,558.13
3,530.26
5,586.14
3,202.73
3,329.57
2,012.21
2,641.38
2,371.97
2,945.70
15,700.88
3,500.37
1,493.98

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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
ร.อ.หญิง ทิพย์เกษร กุจนา
ร.ท.สิ รชัย บุญสุข
ร.ต.สุวจิ กั ขณ์ จันทร์ศรี นวล
ร.ต.พิทยา แสงขันตี
ร.ต. อานุภาพ กล้าใจ
จ.ส.อ. อโนชา ธงชัย
จ.ส.อ.กองสิ น อามาตย์สมบัติ
จ.ส.อ.นพพร มุกดาวงษ์
จ.ส.อ.เก่ง ดาเชิงเขา
จ.ส.อ.วัชราวุธ โสพิลา
จ.ส.อ. บุญจันทร์ ผาจันดา
จ.ส.อ.วีระศักดิ; อัคฮาดศรี
จ.ส.อ.อมร ฆ้องแก้ว
จ.ส.อ.วิสูตร เชืCอวงศา
จ.ส.อ.ขวัญใจ วรรณอุดม
จ.ส.อ.สุรศักดิ; โพธิ;ทรัพย์
จ.ส.อ. สมชาย จันทรขันตี
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ ดาสมกุล
จ.ส.อ. เฉลิมชัย ธงชัย
จ.ส.อ.วริ ทธิ; บุตรโคตร
จ.ส.อ.หญิง นิตยา พลวิชิตร
จ.ส.อ.หญิง ชไมฤดี โพนสิ งห์
จ.ส.อ.หญิง นันทิตา คงอาษา
จ.ส.อ.หญิง วัชราภรณ์ เศษฐา
จ.ส.อ.หญิง กรรณิ กา เพชรเลิศอนันต์
จ.ส.อ.หญิง มยุรา สมใจ
จ.ส.อ.หญิง รําไพ อักคังนาราช
จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ ดาราสี
จ.ส.ท. ถวิล เหลาตีบ
จ.ส.ท.อมรรัตน์ ขจรจิตร์
จ.ส.ท. แก่นเพชร ทอนริ นทร์
จ.ส.ท.หญิง ไพทูลย์ อินทะเกษ
จ.ส.ท.หญิง ปิ ยรัตน์ อุย้ ปะโค

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00262-09
001-100-2004-04890-27
001-100-2004-07619-67
001-100-2004-09549-47
001-100-2016-00577-44
001-100-2004-00070-36
001-100-2004-00755-96
001-100-2004-01849-28
001-100-2004-01924-68
001-100-2004-01938-74
001-100-2004-02308-10
001-100-2004-03802-30
001-100-2004-05662-92
001-100-2004-05774-56
001-100-2004-05798-52
001-100-2004-06296-89
001-100-2004-06692-34
001-100-2004-09843-37
001-100-2004-12329-30
001-100-2008-00065-74
001-100-2004-00981-99
001-100-2004-02062-20
001-100-2004-02891-35
001-100-2004-05192-21
001-100-2004-07078-99
001-100-2004-09811-54
001-100-2004-11532-71
001-100-2004-12812-37
001-100-2004-12807-15
001-100-2006-00267-29
001-100-2006-00383-08
001-100-2004-02516-19
001-100-2004-03624-65

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

จํานวนเงิน
2,194.08
5,003.20
1,090.14
5,464.60
208.31
3,411.95
2,819.06
6,677.61
6,093.70
5,083.48
11,729.47
5,734.38
2,576.26
983.93
4,468.87
6,630.88
5,837.30
3,868.75
2,713.59
2,642.30
1,123.60
2,134.08
881.91
1,207.37
1,548.22
2,229.44
6,353.23
4,366.66
4,675.59
5,368.93
5,198.47
2,495.06
618.50

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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.ต. วรายุทธ ลาพิมล
จ.ส.ต. ธนยศ ลีวธั นะ
จ.ส.ต. เทิดศักดิ; จันทน์ไพรสณฑ์
จ.ส.ต.สถาพร วงชารี
จ.ส.ต. นิภทั ร์ วันทองทักษ์
จ.ส.ต.หญิง บรรญาลักษณ์ จันทขันธ์
จ.ส.ต.หญิง นิภาพร บุญเกิน
จ.ส.ต.หญิง สุรารักษ์ เหมือยไธสง
ส.อ. อนุรักษ์ สายทอง
ส.อ. ธนรรณพ วังคะฮาต
ส.อ. ธนโชติ ขามรัฐ
ส.อ.หญิง ราตรี สิ งห์วงศ์
ส.อ.หญิง บุษบง บุตรอินทร์
พ.ท. บรรจง ไวดอน
พ.ท. ณรงค์ เศรษฐวิวฒั น์
พ.ท. ฉกาจ พรหมดีสาร
พ.ต.หญิง จีรนันท์ สิ ทธิประภา
พ.ท.หญิง ชุติมาภรณ์ เตชะเสน
พ.ท.หญิง ณัฐชานันท์ ประภาสสันติกลุ
พ.ท.หญิง ทัศนาลัย หิ รัญโรจน์
พ.ท.หญิง ปรี ยาวัลย์ สุธา
พ.ต. วิชยั เงินจัตุรัส
พ.ต. นิกร สมใจเรา
พ.ต. พีระชาย กลิ#นอ้ม
พ.ต. ดิษการ เลิศธรรม
พ.ต. อุทยั สายแวว
พ.ต.หญิง กัลยาณี พลอยมะกลํ#า
พ.ต.หญิง ปณัฐดา สละชีพ
พ.ต.หญิง จีรประภา มาเทศ
พ.ต. หญิง อภิญญา พนมพานทอง
พ.ต.หญิง อุดมลักษณ์ แพเกาะ
พ.ต.หญิง นิภาภรณ์ เสนาะกลาง
พ.ต.หญิง ศศิธร สังฆะมณี

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12405-40
001-100-2005-00488-01
001-100-2007-00401-08
001-100-2008-00102-03
001-100-2008-00359-01
001-100-2004-02552-08
001-100-2004-03638-44
001-100-2004-04081-56
001-100-2010-00010-33
001-100-2010-00089-93
001-100-2014-00012-51
001-100-2004-07449-97
001-100-2012-00505-14
001-100-2004-01821-60
001-100-2004-02405-43
001-100-2004-07528-17
001-100-2004-00150-99
001-100-2004-01946-88
001-100-2004-02658-70
001-100-2004-04641-43
001-100-2004-12634-17
001-100-2004-02795-90
001-100-2004-03755-02
001-100-2004-07640-34
001-100-2004-07969-63
001-100-2004-08339-45
001-100-2004-00702-27
001-100-2004-02090-05
001-100-2004-02331-90
001-100-2004-04300-49
001-100-2004-04321-08
001-100-2004-04641-89
001-100-2004-04642-68

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
2,210.82
3,125.13
1,720.89
1,986.31
1,751.69
3,397.09
3,934.51
1,938.19
1,961.67
2,035.88
451.66
2,059.69
1,181.14
8,394.94
6,302.52
11,522.93
4,929.05
1,792.09
9,999.85
29,508.34
5,053.29
9,946.07
19,473.13
20,833.42
11,523.93
11,223.46
1,734.54
5,725.85
2,019.60
1,811.89
3,933.16
6,921.67
4,283.45

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื#อบัญชี
พ.ต.หญิง สมลักษณ์ ตัCงสุณาวรรณ
พ.ต.หญิง สิ ริลกั ษณ์ เอืCอนกิ#ง
พ.ต.หญิง รําพรรณ เบ้ามโน
พ.ต.หญิง รชาดา ธรรมจิรเดช
พ.ต.หญิง เรณุกา จักรโนวัน
พ.ต.หญิง บุรินรัตน์ สังฆมานนท์
พ.ต.หญิง สุภาพร แสงสว่างสถิตย์
พ.ต.หญิง หทัยรัตน์ บุญญะฤทธิ;
พ.ต.หญิง กานต์สินี พงศ์กิตติพร
พ.ต.หญิง รวิสุดา วงษ์สุรสถิตย์
พ.ต.หญิง พรทิพย์ ศรี แก้ว
ร.อ.หญิง ศิริขวัญ แฟกระโทก
ร.อ.หญิง กัณฐิกา โปรดสูงเนิน
ร.ท.หญิง พัณณ์ชยา คําตา
ร.อ.หญิง สุรีรัตน์ วุสนั เทียะ
ร.อ.หญิง สุภารัตน์ ช่างเกวียน
ร.อ.หญิง ชนาภรณ์ พลสุข
ร.อ.หญิง ศิริญา ราวิจิตร
ร.อ.หญิง สุพรรษา สาระภิรมย์
ร.อ.หญิง ณิ ชาพัชร์ จันทรขันตี
ร.ท.ธนัท ณ น่าน
ร.ท. เกรี ยงศักดิ; สาธร
ร.ท. จิรายุ สุพรรณเภสัช
ร.ท. พิสิทธิ; ษรสุข
ร.ท. สมยศ เจนไธสง
ร.ท. สุนทร คําหอม
ร.ต.หญิง ปิ ยธิดา ลัดดี
ร.ท.หญิง เนรัญชรา หลวงปั น
ร.ท. กฤติเดช คอยสูงเนิน
ร.ต. กาวิน ลือกลาง
ร.ต. ฉลวย พิมพ์ปรุ
ร.ต. ภานุพงษ์ ยะอนันต์
ร.ต.หญิง รัตนา หงอกพิไล

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04642-77
001-100-2004-04644-08
001-100-2004-04644-26
001-100-2004-05681-66
001-100-2004-06675-55
001-100-2004-09171-22
001-100-2004-11090-12
001-100-2004-11753-70
001-100-2004-11933-03
001-100-2004-13004-53
001-100-2004-13101-77
001-100-2005-00779-91
001-100-2007-00278-88
001-100-2008-00358-68
001-100-2010-00192-54
001-100-2010-00371-62
001-100-2010-00372-05
001-100-2010-00372-41
001-100-2011-00543-99
001-100-2012-00553-79
001-100-2004-00437-28
001-100-2004-00769-02
001-100-2004-03141-85
001-100-2004-04364-50
001-100-2004-07217-01
001-100-2004-12556-67
001-100-2014-00222-18
001-100-2015-00680-33
001-100-2004-01769-10
001-100-2004-07746-33
001-100-2004-09399-93
001-100-2004-11083-87
001-100-2004-03913-06

รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
5,019.63
7,317.73
3,119.66
9,557.24
1,387.77
8,569.11
4,762.70
2,616.96
4,736.55
8,664.60
1,294.95
1,923.84
1,491.02
4,527.19
4,384.76
839.31
2,273.54
8,381.09
7,139.57
2,187.57
7,071.66
1,850.59
4,507.85
4,521.37
5,117.18
4,134.29
978.67
519.10
9,052.84
2,697.65
37,898.14
4,213.62
3,987.68

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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
ร.ต. หญิง สมใจ ลิCมพัฒนชัย
ร.ต.หญิง สุพิชญ์ชา คํานุช
จ.ส.อ. บุญศิลป์ แหมไธสง
จ.ส.อ. ทรงพร ไชยสิ งห์
จ.ส.อ. นิติพฒั น์ ภูมิมิตรธนโชติ
จ.ส.อ.พศุตม์ชนุ ชุ่มกระโทก
จ.ส.อ. สุนิสนั ต์ บุญเรื อง
จ.ส.อ. เจริ ญพงษ์ อมกระโทก
จ.ส.อ. สมเกียรติ เงื#อนตะคุ
จ.ส.อ. ชัยอนันต์ สุวรรณเวช
จ.ส.อ. สมหมาย บรรเทากุล
จ.ส.อ. ประหยัด โพธิ;ศรี
จ.ส.อ. อนาวิล ภู่ผา่ น
จ.ส.อ. อนันต์ เชาว์พลกรัง
จ.ส.อ. นิวฒั น์ เกษสร
จ.ส.อ. วันชัย อินทพันธ์
จ.ส.อ. สุเทพ จันทร์เพิ#ม
จ.ส.อ. เสน่ห์ อรรคฮาด
จ.ส.อ. วิชยั ธรรมดา
จ.ส.อ. นิคม บุญวาสนา
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ; สุ่ยหล้า
จ.ส.อ. คาร โสภาค
จ.ส.อ. วิชยั วิทาทาน
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ; ทองไทย
จ.ส.อ. ประเทือง เถาวัลย์
จ.ส.อ. ชํานาญ ช่างเหล็ก
จ.ส.อ. ผดุง จันภิรมย์
จ.ส.อ. วิรัตน์ สาธร
จ.ส.อ. วุฒิชยั ดีนาน
จ.ส.อ. เดชวิชยั มูลศรี สุข
จ.ส.อ. พรชัย ทุมทอง
จ.ส.อ. สมบูรณ์ บุญณะสาร
จ.ส.อ. ธีรบดินทร์ สถานเมือง

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04432-92
001-100-2015-00681-67
001-100-2004-00392-39
001-100-2004-01027-11
001-100-2004-01353-84
001-100-2004-01714-38
001-100-2004-01901-05
001-100-2004-01901-87
001-100-2004-02268-99
001-100-2004-02273-48
001-100-2004-02911-30
001-100-2004-03491-63
001-100-2004-03990-61
001-100-2004-04303-22
001-100-2004-04639-68
001-100-2004-04640-55
001-100-2004-04640-91
001-100-2004-04641-16
001-100-2004-04879-86
001-100-2004-04973-09
001-100-2004-05142-17
001-100-2004-05205-55
001-100-2004-05250-37
001-100-2004-05412-48
001-100-2004-07549-30
001-100-2004-07858-88
001-100-2004-08179-65
001-100-2004-08732-26
001-100-2004-09116-41
001-100-2004-09360-20
001-100-2004-09794-32
001-100-2004-09806-41
001-100-2004-09812-60

รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
3,554.59
377.14
2,814.16
4,516.29
4,674.31
2,624.60
3,029.25
5,283.99
5,132.99
5,148.09
7,540.04
5,155.33
3,839.19
13,161.64
2,473.17
2,676.73
4,988.04
7,769.06
6,692.02
3,269.02
2,343.60
3,406.73
4,397.82
3,593.89
4,840.93
3,459.79
11,006.75
12,261.27
7,990.19
3,091.70
8,760.79
4,968.30
6,583.15

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ. มีนา ครองสุด
จ.ส.อ. สาโรช จันทวรรณ
จ.ส.อ. อรุ ณ แดงตะโคตร
จ.ส.อ. อัครชัย จันทร์ส่อง
จ.ส.อ. บุญเลิศ นวนแดง
จ.ส.อ. ไพบูลย์ นวนสําลี
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ บุญโยธา
จ.ส.อ. ชวลิต พันธุโคตร
จ.ส.อ. สุธีพงศ์ ช่วยงาน
จ.ส.อ. พรชัย ปราณี ตพลกรัง
จ.ส.อ. กลยุทธ ฟ้ าคุม้
จ.ส.อ. กฤษณพงศ์ สมใจเรา
จ.ส.อ. ภูวนาท โลนุช
จ.ส.อ.หญิง วารุ ณี สาระคํา
จ.ส.อ.หญิง ลดาวัลย์ หมัน# เที#ยง
จ.ส.อ.หญิง จารุ ณี เศรษฐจันทร์
จ.ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ ชาญนอก
จ.ส.อ.หญิง ไพรัช เปรมเพชร
จ.ส.อ.หญิง รัชยาพรรณ ดิษย์ฐานนันท์
จ.ส.อ.หญิง สุรางค์ พันธ์พิบูลย์
จ.ส.อ.หญิง พรพรรณ พวนกิ#ง
จ.ส.อ.หญิง รัตติกาล โภคา
จ.ส.อ.หญิง หนูรัก สาธร
จ.ส.อ.หญิง อัญชริ นทร์ ฤทธิบูรณ์
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา เพ็ชรสุข
จ.ส.อ.หญิง วรนุช เพิ#มชีวา
จ.ส.อ. หญิง พรหมภัสสร รุ่ งเรื องบุณยกร
จ.ส.อ.หญิง มะลิ พิมพ์เย็น
จ.ส.อ.หญิง ภัทรกมลภรณ์ วงษ์ละครวงศ์
จ.ส.อ.หญิง ศิริวรรณ สร้อยทอง
จ.ส.อ.หญิง กฤษณา แนบกลาง
จ.ส.อ.หญิง สุกญั ญา สําราญพิศ
จ.ส.อ.หญิง วาสนา ผลเจริ ญ

001-100-2004-09815-34
001-100-2004-09905-14
001-100-2004-10248-18
001-100-2004-10741-23
001-100-2004-10859-70
001-100-2004-11444-40
001-100-2004-12214-48
001-100-2004-12295-56
001-100-2004-12752-63
001-100-2004-12942-59
001-100-2007-00123-36
001-100-2008-00063-07
001-100-2008-00392-44
001-100-2004-00994-17
001-100-2004-01862-09
001-100-2004-02510-80
001-100-2004-02884-00
001-100-2004-03328-26
001-100-2004-03626-32
001-100-2004-03630-02
001-100-2004-04036-10
001-100-2004-04642-04
001-100-2004-04752-28
001-100-2004-05142-44
001-100-2004-05541-27
001-100-2004-05631-70
001-100-2004-07987-12
001-100-2004-08353-32
001-100-2004-08365-35
001-100-2004-08436-96
001-100-2004-09852-11
001-100-2004-09927-34
001-100-2004-10011-09

รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี

จํานวนเงิน
5,543.33
11,645.32
2,323.45
5,251.03
3,804.26
2,870.49
9,818.28
5,841.38
2,621.33
27,668.34
1,247.83
1,148.56
2,355.82
888.41
2,915.97
8,011.42
1,448.43
1,838.60
3,085.03
3,519.44
3,095.33
2,959.01
2,408.12
1,887.53
2,435.10
2,537.76
1,571.99
3,018.93
3,584.26
3,278.77
3,340.45
2,579.90
1,642.21

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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.หญิง พันธ์นิภา กิมาวะหา
จ.ส.อ.หญิง บุษราภรณ์ บุญแซม
จ.ส.ท. ณัฐพล ศรี พรหม
จ.ส.ท. สุขสันต์ องค์เทศ
จ.ส.ท.หญิง รัชนี แทนมา
จ.ส.ท.หญิง วนิดา เทพอินทร์แดง
จ.ส.ท.หญิง นวพร สัมมาโภชน์
จ.ส.ท.หญิง ทัศนีวลั ย์ สุสูงเนิน
จ.ส.ท.หญิง อรทัย มีศิริ
จ.ส.ต.ประจวบ เทียบกลาง
จ.ส.ต.หญิง เกศินี บรรเทากุล
ั ฑ์
จ.ส.ท.หญิง วีร์รัศมิ; โพธิ;กณ
ส.อ. ยุทธการ จันทร์ส่องแสง
ส.อ. วันชัย บําเรอกลาง
ส.อ. ชิษณุพงศ์ มีระหันนอก
ส.อ. สมบัติ กุยแก้ว
ส.อ. เสถียร เงื#อนตะคุ
ส.อ. ชาติศกั ดิ; หาญบาง
ส.อ. ภูวนาท บุญโชติ
ส.อ. ณัฐวุฒิ แป้ นกลาง
ส.อ.หญิง ปุณยนุช จันทรบุญยาพัฒน์
ส.อ.หญิง นงนุช ป้ ายงูเหลือม
ส.อ.หญิง สุภาพร บนสูงเนิน
ส.อ.หญิง จิตรลดา กาญจนดิลก
ส.อ.หญิง พัชราวดี เมฆขุนทศ
ส.อ.หญิง สิ ริพา อุดมศักดิ;
พ.อ. ปรมาตร อินทร์ประเสริ ฐ
พ.อ. ภัคชาติ ศุภกรโกศัย
พ.ต. อมรเทพ กําจร
ร.อ. ชอบ ฟองอ่อน
ร.อ. ก้องภพ กูช้ ูสอน
ร.ท. อณิ รุตน์ ชื#นชูเดช
ร.ท. ลือชัย หล้าแก่น

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10525-83
001-100-2004-12295-92
001-100-2007-00124-06
001-100-2008-00077-86
001-100-2004-00458-78
001-100-2004-01362-86
001-100-2004-04420-80
001-100-2004-08261-76
001-100-2004-10483-40
001-100-2006-00503-00
001-100-2004-01167-50
001-100-2004-07963-25
001-100-2004-01441-24
001-100-2004-04108-41
001-100-2006-00296-01
001-100-2006-00474-30
001-100-2007-00432-57
001-100-2008-00094-74
001-100-2011-00186-34
001-100-2016-00036-91
001-100-2004-01600-70
001-100-2004-10819-01
001-100-2004-12296-99
001-100-2008-00012-50
001-100-2009-00019-85
001-100-2012-00507-54
001-100-2004-02393-98
001-100-2004-07004-98
001-100-2004-03163-14
001-100-2004-07610-19
001-100-2004-09751-53
001-100-2004-09398-96
001-100-2004-09859-74

รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.

จํานวนเงิน
1,504.28
5,786.77
2,857.26
2,207.78
3,012.57
4,921.58
2,308.98
3,800.16
2,713.88
3,220.60
6,595.98
11,219.07
1,332.48
7,232.76
729.39
1,352.19
2,900.09
4,437.70
1,466.25
401.11
1,308.64
3,732.78
3,078.49
1,757.09
3,498.47
1,797.24
8,616.73
7,587.97
2,823.65
7,697.28
10,289.34
5,884.29
2,895.76

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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.สายัญ แสงศรี
ร.ท. อดิศกั ดิ; สนธิหอม
ร.ต.ธํารงค์ โพธิ;ทวี
จ.ส.อ. สมบุญ สุวรรณปรี ดี
จ.ส.อ. สมพุฒ จิตต์แจ่ม
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั ดอนมูลไพร
จ.ส.อ. สุภกิจ เทพบรรทม
ส.อ. กสิ ภูมิ กุง้ ทอง
พ.อ. ฆนา นวราช
ร.ต. บังกูล ศรี บุปผา
ร.ท. ปรี ดี ชะนะภักดิ;
ร.ท. สังวรณ์ อ้นไธสง
ร.ต. ธวัชชัย คําแก่น
ร.ต. ธงชัย เครื อมา
ร.ต. เสนอ กิ#งนอก
ร.ต. พิษณุ เจริ ญสุข
ร.ต. เฉลิมพล อินทร
จ.ส.อ. อุดม เต๊ะวงษ์
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ; สําราญสุข
จ.ส.อ. ถนอม สี ดาสลุง
จ.ส.อ. วีระพล บุญเต็ม
จ.ส.อ. จักรพันธ์ จันเทศ
จ.ส.อ. ดํารงค์ แดงดี
จ.ส.อ. อําคา อุยสุข
จ.ส.อ. เขมวัฒน์ สี ขาว
จ.ส.อ. บุญยืน งอยลา
จ.ส.อ. คณิ ศร ศุขจิตร์
จ.ส.อ. ชัยชนะ ปิ จดี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ขาวประภา
จ.ส.ท. ชัชวาล สรรพช่าง
จ.ส.ต. พัสกร สุระเสน
จ.ส.ต. ศัตรา เศวตพงษ์
จ.ส.ต. ศราวุธ โกสาพันธ์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10450-15
001-100-2004-10990-43
001-100-2004-08574-77
001-100-2004-03045-22
001-100-2004-05058-20
001-100-2005-00365-23
001-100-2005-00365-69
001-100-2009-00390-30
001-100-2004-10016-22
001-100-2004-05367-50
001-100-2004-05367-96
001-100-2004-05368-93
001-100-2004-01719-33
001-100-2004-05575-13
001-100-2004-06515-27
001-100-2004-08220-64
001-100-2004-08313-36
001-100-2004-00888-46
001-100-2004-00962-43
001-100-2004-01316-89
001-100-2004-02404-91
001-100-2004-04381-57
001-100-2004-04949-22
001-100-2004-05856-40
001-100-2004-06515-45
001-100-2004-08213-93
001-100-2004-10401-53
001-100-2004-10449-55
001-100-2004-11218-92
001-100-2004-09511-26
001-100-2004-00375-23
001-100-2004-02464-13
001-100-2004-05368-57

รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1

จํานวนเงิน
7,884.51
8,865.93
4,158.46
2,519.37
744.96
3,717.04
1,841.50
2,238.55
67,934.87
4,411.50
14,906.59
11,060.76
8,762.74
3,344.63
32,999.05
5,701.83
1,630.57
3,689.60
2,749.66
5,967.25
7,251.47
5,813.22
4,678.82
7,672.60
5,440.82
7,014.48
7,069.81
4,128.61
6,303.02
4,267.28
1,177.14
1,785.33
6,622.57

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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.ต.ปั ญจะ คําผัด
จ.ส.ต. ยุทธการ กาสี
จ.ส.ต. ธีรศักดิ; วงคง
ส.อ. พิพฒั น์พงศ์ เวียงสมุทร
ส.อ. อภิวฒั น์ อิ#มปรี ชาวงศ์
ส.ต. พันธ์ศกั ดิ; เผ่าบ้านฝาง
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ; หาญเวช
ส.อ. ภูชิชย์ ขีดวัน
ส.อ. ศราวุธ สมานสุข
ส.อ. พนัส บุญสัมฤทธิ;
ส.อ. โสภณ ทองเพ็ง
ส.อ. ยงยุทธ พิมปาน
ส.อ. ไชยวัฒน์ สุริโย
ส.อ. อิสระพงษ์ กัลยา
ส.อ. มนูชยั ทองชมภู
ส.อ. จาตุรงค์ จันทร์ทา
ส.อ. นพรัตน์ มูลศรี
ส.อ. กัมพล คําแผง
ส.อ. จักรพันธุ์ เบ้าหล่อเพชร
ส.อ. พิสุทธิ; สุดสาคร
ส.อ. สุรศักดิ; ชูวงศ์ลี
ส.อ. ชลน์ธวรรธก์ เพ็ชรแสง
ส.อ. จุมพล แก้วแสงอินทร์
ส.ต. สันติสุข การพันทา
ส.อ. วรัญ^ู หอระเวก
ส.อ. อาทร บางดง
ส.อ. ปริ ญญา คะมา
ส.อ. กฤษณะ บุญอินทร์
ส.อ. กิตติพงษ์ หมัน# พูล
ส.ต. รณชิต กิ#งสี ดา
ส.ท. ชัยธวัช สารมะโน
ส.ท. พรนารายณ์ ลําภา
พ.ท. ศักดิ;สิทธิ; ไพฑูรย์วงศ์

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08595-72
001-100-2007-00334-09
001-100-2010-00399-75
001-100-2004-04271-24
001-100-2004-04876-76
001-100-2004-05368-02
001-100-2004-06401-05
001-100-2004-11640-91
001-100-2005-00259-52
001-100-2006-00289-49
001-100-2006-00293-00
001-100-2007-00233-50
001-100-2007-00234-48
001-100-2007-00251-09
001-100-2008-00315-25
001-100-2009-00364-68
001-100-2009-00416-46
001-100-2009-00416-64
001-100-2010-00397-80
001-100-2010-00399-11
001-100-2010-00399-20
001-100-2011-00080-99
001-100-2011-00209-58
001-100-2011-00270-21
001-100-2012-00106-59
001-100-2012-00106-68
001-100-2012-00498-00
001-100-2013-00557-03
001-100-2014-00465-28
001-100-2015-00283-72
001-100-2015-00207-96
001-100-2016-00032-11
001-100-2004-01844-69

ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ศฝ.นศท.มทบ.14

จํานวนเงิน
3,633.29
2,202.07
576.01
2,081.66
1,459.36
4,284.48
1,454.08
2,779.44
2,013.20
3,560.44
2,074.32
1,652.59
4,175.07
2,354.88
4,460.93
1,048.73
1,644.49
2,161.22
2,307.97
2,609.15
1,830.50
425.12
1,219.70
596.42
4,110.57
672.11
973.33
1,463.50
641.91
483.22
203.79
201.67
11,392.17

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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
พ.ท. สุรพล มีโภคกิจ
พ.ต. กฤษณ ชาญเชี#ยว
พ.ท. นริ ศ สามารถ
พ.ต. ไพจิตร เจริ ญพงษ์
พ.ต. เกษม เรื อนคํา
ร.อ. บุญสม ขุนหิ รัญ
ร.อ.จรุ งโรจน์ อุดมนาคินทร์
ร.ท. อนันต์ จันนก
ร.ท. วัลลภ ไทรย้อย
ร.ท. ประเดิมศักดิ; สี หราช
ร.ท. ทะแกล้ว ทองเชียง
ร.ต. สุชาติ พลับพลี
ร.ต. สมโภชน์ พุม่ มะลิ
จ.ส.อ. บุญช่วย ทองวิชิต
จ.ส.อ. เกืCอกูล นาคอ่อน
จ.ส.อ. เทวา อึCงจงเจตน์
จ.ส.อ. ประพัฒน์ วัฒนวิไลกุล
จ.ส.อ. สุเมธ กาญจนเกตุ
จ.ส.อ. สวัสดิ; อัจฉริ ยสุรกุล
จ.ส.อ. เนาวรักษ์ รื# นมิตร
จ.ส.อ. สมาน ทวีพงษ์
จ.ส.อ. สิ ทธิพร มณี เขียว
จ.ส.อ. สมใจ จําชาติ
จ.ส.ท. วิสิทธิ; ภูลเปี# ยม
จ.ส.อ. ชัชชัย จันตะคุณ
จ.ส.ท.หญิง มนัสนันท์ สามัคคี
จ.ส.ต. สาธิต ครํ#ากระโทก
จ.ส.ต. เอกกมล บุญชู
ส.อ. ปิ ยวัฒน์ อินทร์มีสุข
ส.อ. ธนเดช แสงจันทร์
ส.อ. ปริ ญญา ยิมC รอด
ส.อ. ณัฐพงษ์ ใช้ฮวดเจริ ญ
ส.อ. สรกฤช ทองน้อย

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09621-31
001-100-2004-02743-00
001-100-2004-03008-09
001-100-2004-05844-92
001-100-2004-13043-43
001-100-2004-07412-28
001-100-2004-09924-88
001-100-2004-03632-42
001-100-2004-04256-67
001-100-2004-11972-66
001-100-2004-12746-99
001-100-2004-01244-85
001-100-2004-01747-18
001-100-2004-01438-51
001-100-2004-01629-99
001-100-2004-02648-35
001-100-2004-02837-97
001-100-2004-04353-63
001-100-2004-04876-12
001-100-2004-06990-95
001-100-2004-10165-09
001-100-2004-10676-55
001-100-2004-10810-17
001-100-2004-02842-91
001-100-2004-05000-74
001-100-2006-00424-99
001-100-2004-04315-70
001-100-2004-05412-39
001-100-2004-00134-80
001-100-2004-05121-12
001-100-2004-11137-78
001-100-2009-00392-70
001-100-2009-00393-13

ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14

จํานวนเงิน
9,914.94
7,117.15
4,730.44
8,735.74
8,388.23
29,809.19
11,047.79
16,382.47
9,870.18
9,020.23
5,966.34
10,636.76
12,274.14
7,113.05
8,138.85
5,729.97
7,699.39
5,633.52
8,765.02
4,955.58
6,710.19
3,670.00
12,184.12
483.33
3,883.80
1,836.96
2,076.33
4,267.56
3,752.65
2,078.59
3,554.87
766.66
1,748.55

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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
ส.อ.หญิง ณัฐติยาภรณ์ บุญฤทธิ;
ส.ท.หญิง สิ ริวมิ ล กันมหา
พ.ต. พันธุ์ทิพย์ ดีลี
พ.ต. ล้อมเดช ขจีจิตร์
พ.ต. ชัยยุทธ บูรณะวงค์
พ.ต. สุเอช หมุดเส็ม
ร.อ. เทพไชย์ นะนิล
ร.อ. ศราวุธ นกแก้ว
ร.อ. มิตรชัย สุขแป้ น
ร.ท. สัญชัย ช่วยประสม
ร.ท. อภิศาล อัมพรพงศ์
ร.ต. วรันธร วิเศษสิ นธุ์
ร.ท. กฤษณะ ขุนเนียม
ร.ท. สรศักดิ; ใจแก้ว
ร.ต. จตุพล เพ็งด้วง
ร.ต. สุภาพ แซมมณี
จ.ส.อ. สรรชัย ขาวอินทร์
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ ขํายา
จ.ส.อ. เกษม พฤกษหิ รัญ
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ คงชีพ
จ.ส.อ. ราเมศร์ เพชรวิชิต
จ.ส.อ. วุฒิชยั แสงดวง
จ.ส.อ. ธวัช พันธุ์ภกั ดี
จ.ส.อ. สมเกียรติ คงเอียด
จ.ส.อ. สมโภชน์ พิทกั ษ์คุมพล
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ รักแก้ว
จ.ส.อ. ภูวนาท พุดประกอบ
จ.ส.อ. อมร สุทธิชนม์
จ.ส.อ.พยุทธศักดิ; เพ็ชรรัตน์
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ทองรักษ์
จ.ส.อ. อภิเดช นาเอี#ยม
จ.ส.อ. ชาตรี ภัทรศรี ภคั
จ.ส.ท. พงศ์นริ นทร์ ทัศโน

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00013-47
001-100-2011-00109-06
001-100-2004-00988-34
001-100-2004-01569-07
001-100-2004-07971-39
001-100-2004-08663-96
001-100-2004-01740-46
001-100-2004-02239-80
001-100-2004-02660-37
001-100-2004-00761-42
001-100-2004-01653-67
001-100-2004-12442-81
001-100-2004-12853-03
001-100-2014-00629-06
001-100-2004-03980-08
001-100-2004-10093-96
001-100-2004-00184-03
001-100-2004-00475-75
001-100-2004-00910-44
001-100-2004-02437-35
001-100-2004-02769-19
001-100-2004-02769-28
001-100-2004-04877-82
001-100-2004-05099-69
001-100-2004-05432-19
001-100-2004-07381-45
001-100-2004-09327-23
001-100-2004-11114-79
001-100-2004-12671-85
001-100-2004-13074-47
001-100-2006-00335-16
001-100-2006-00489-89
001-100-2008-00124-05

ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42

จํานวนเงิน
2,595.90
707.81
16,710.79
16,845.72
13,552.82
17,088.04
3,739.91
9,030.32
9,138.60
2,851.77
7,185.19
8,132.99
3,497.34
1,076.59
3,537.05
6,095.19
6,336.72
4,624.36
4,728.82
9,740.62
10,989.74
4,665.66
6,527.47
17,526.97
4,197.82
1,068.72
17,377.85
11,026.90
2,780.10
3,954.29
1,782.64
2,134.68
3,357.73

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ประยุทธ ภักดีฉนวน
จ.ส.ท. สุชนัย คงแก้ว
จ.ส.ท. ธนกิจ ไทรทองคํา
จ.ส.ต. ชาตโยดม จิตต์ดาํ ริ
จ.ส.ต. ยศพงษ์ ณรงค์กลู
ส.อ. จักรเทพ ชาติวฒั นา
ส.อ.หญิง อมรา ส่งเสริ มกิจ
ส.ท.หญิง มัทนีญา สุวรรณกูฏ
ส.ท.หญิง เสาวณี ย ์ เกตุขาว
ร.ท. พีรพัฒน์ อภัยภักดิ;
ร.ท. สุวฒั น์ ราชเพียแก้ว
ร.ต. สุรศักดิ; กล้าหาญ
ร.ต. ทรงพล คําหมอน
ร.ต. ไพรัช เหล่าแกมแก้ว
ร.ต. ประจักษ์ จ่างสะเดา
ร.ต. สมบัติ โลราช
ร.ต. สิ ทธิศกั ดิ; จงไพศาล
จ.ส.อ. วิทยา กอวิเศษ
จ.ส.อ. ธรรมนูญ ยิง# ยง
จ.ส.อ. กันต์ชิต พิลึก
จ.ส.อ. วิวชั ระ วงษ์ปราชญา
จ.ส.อ. พิษณุ ขําระหงษ์
จ.ส.อ. วรรณ ทองนาค
จ.ส.อ. จําลอง เจริ ญสลุง
จ.ส.อ. กฤษฎา ผ่องผิว
จ.ส.อ. วราวุธ ทองมา
จ.ส.อ. สมเกียรติ; ไฝเพ็ชร
จ.ส.อ. ปั ญญา พูลทองคํา
จ.ส.อ. ประพนธ์ อํ#ายิมC
จ.ส.อ. องอาจศึก โภชนา
จ.ส.อ. สาโรจน์ ยันบัวบาน
จ.ส.อ. ประกาศ สาทรกิจ
จ.ส.อ. จักรพงศ์ พรมหล้า

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08556-55
001-100-2008-00036-38
001-100-2008-00380-05
001-100-2004-11093-59
001-100-2008-00041-23
001-100-2010-00080-36
001-100-2012-00445-68
001-100-2014-00629-15
001-100-2016-00105-12
001-100-2004-10387-32
001-100-2004-12902-80
001-100-2004-13035-66
001-100-2004-00899-42
001-100-2004-01663-75
001-100-2004-03214-59
001-100-2004-03692-82
001-100-2004-10308-64
001-100-2004-00946-98
001-100-2004-01242-72
001-100-2004-02892-78
001-100-2004-03330-10
001-100-2004-03406-30
001-100-2004-04153-78
001-100-2004-05430-33
001-100-2004-05674-13
001-100-2004-07155-79
001-100-2004-07569-01
001-100-2004-07904-19
001-100-2004-08055-44
001-100-2004-08148-25
001-100-2004-08243-45
001-100-2004-08736-88
001-100-2004-08888-84

ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ศฝ.นศท.มทบ.42
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3

จํานวนเงิน
8,716.05
1,545.05
4,803.06
2,548.92
895.65
2,730.08
2,726.54
1,370.95
827.37
5,340.33
3,267.25
5,740.11
5,704.98
27,692.99
4,274.03
3,006.24
2,394.45
6,369.90
5,035.56
4,634.46
74,081.39
6,221.49
4,276.71
12,430.42
2,237.47
1,670.33
2,115.24
3,252.04
2,404.84
4,244.30
4,301.29
3,300.05
5,184.10

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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. วีรชัย เสตะกลัมพ์
จ.ส.อ. สิ บปวิชญ์ เดชวิวฒั น์ธนกุล
จ.ส.อ. ภาณุเมธ ชื#นอะลวย
จ.ส.อ. มานพ หนูจ่าแสง
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ พันธุ์เอี#ยม
จ.ส.อ. สุชาติ บุญช่วย
จ.ส.ท. พิเชษฐ์ โฉมศรี
จ.ส.อ. ญาณภัทร จันทร์อิน
จ.ส.อ. ณัฐชัย บุญอินทร์
จ.ส.อ. สุรพงศ์ ชลประทิน
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ไชยปรุ ง
จ.ส.ท. ประกายเพชร เกนทา
จ.ส.อ. อนุพงศ์ จันต๊ะนาเขต
จ.ส.ท. ศักดา มีสิงห์
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ อิ#นภา
ส.อ. ราเชน แจ้งมุข
ส.อ. ศิริศกั ดิ; หงษ์สาม
ส.อ. มณเฑียรชัย จันทร์อิน
ส.อ. ปิ ยะวุฒิ ชูประสิ ทธิ;
ส.อ. ชนาธิป ขอนแก่น
ส.อ. วสันต์ สอนแสวง
ส.อ. จักรพันธุ์ เซ็งมา
ส.อ. วรวุธ ดํารงค์ศกั ดิ;
ส.อ. กิตติชยั จันทา
ส.อ. ธีรพงษ์ ตาต๊ะคํา
ส.อ. ปริ ญญา ศรี มาดี
ส.อ. ทวีทรัพย์ ศรี พงษ์มิ#ง
ส.อ. ภคิน ก่อเกิด
พล.ต. ไพฑูรย์ เปี# ยมจิตต์
พล.ต. อดิศกั ดิ; บัวพรหมมาตร์
พล.ต. อนุสรณ์ ธูปทอง
พ.อ.(พิเศษ) พิธิรัฐ พรรคพานิช
พ.อ.(พิเศษ) ประกาศิต สาคุณ

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09070-00
001-100-2004-09203-11
001-100-2004-09508-08
001-100-2004-10537-86
001-100-2004-12968-22
001-100-2004-13057-22
001-100-2005-00466-36
001-100-2005-00743-29
001-100-2006-00227-32
001-100-2006-00399-27
001-100-2007-00304-02
001-100-2008-00299-55
001-100-2008-00300-12
001-100-2004-00276-78
001-100-2010-00040-67
001-100-2004-03002-25
001-100-2005-00464-87
001-100-2007-00263-39
001-100-2007-00429-57
001-100-2009-00148-55
001-100-2011-00150-99
001-100-2012-00151-13
001-100-2013-00064-15
001-100-2013-00468-66
001-100-2014-00191-44
001-100-2014-00326-04
001-100-2014-00724-71
001-100-2015-00133-70
001-100-2004-07249-84
001-100-2004-07487-44
001-100-2004-07942-48
001-100-2004-01788-39
001-100-2004-04095-71

ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
ส.พัน.23 ทภ.3
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.

จํานวนเงิน
9,468.53
2,733.12
12,488.29
3,298.70
2,210.11
2,922.67
3,822.42
4,576.09
1,477.78
1,696.09
3,185.15
3,435.70
3,774.28
882.99
4,599.35
7,461.54
1,659.86
678.28
1,448.70
576.36
1,782.64
1,637.97
547.31
1,347.85
1,036.07
173.18
1,351.26
1,206.89
32,659.75
9,573.66
12,412.07
11,790.45
11,689.04

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 27032562
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

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) ทรงวุฒิ อินทรภักดิ;
พ.อ.(พิศษ) กฤษณ์ สุนสะธรรม
พ.อ.หญิง อุบลรัตน์ บัวพรหมมาตร์
พ.อ. ทวิช มะเดื#อ
พ.อ. ชยุต ชุณหเพสย์
พ.อ. ยงยุทธ เปลี#ยนแพ
พ.อ. บุญเลิศ โพธิ;ติวงศ์
พ.อ. อรรถสิ ทธิ; ประดิษฐ์พรกูล
พ.ท. นิพนธ์ มะลิซอ้ น
พ.ท. ประทีป ประสงค์
พ.ท. อนิรุท ละอองพันธ์
พ.ท. ยุทธพงษ์ เขื#อนพันธุ์
พ.ท. วสันติ; กลางมณี
พ.ท.หญิง จิดาภา สถิตทวีพร
พ.ต.ภัทรพล นัยจิตร
ร.อ. สมพงศ์ แสงคํา
ร.ต. ณรงค์ เขียนวงศ์
ร.ต. ธีรพัฒน์ มาบริ บูรณ์
ร.ต. พฤนทาร คําปาเครื อ
ร.ต. ชัยรัตน์ วรรณะวัลย์
ร.ต. นที ประดิษฐ์ทรัพย์
จ.ส.อ. สุรินทร์ ม่วงทอง
จ.ส.อ.อธึก รอดศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. โกเมศ จันทรพา
จ.ส.อ. พิพฒั น์ชยั เทียนศรี
จ.ส.อ. สุชาติ ตัCนเซ็ง
จ.ส.อ.ธีระพงษ์ นิลเทียม
จ.ส.อ. พสิ ษฐ์ สุขสวัสดิ;จิตต์
จ.ส.อ.วีระชัย คําโสภา
จ.ส.ต. ชาญวิทย์ วงศ์สุวรรณ
จ.ส.ต.ปภณ กุลจิตติโสภณ
จ.ส.ต.หญิง ทับทิม วจนศิริกลุ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10615-72
001-100-2004-10616-15
001-100-2004-08797-34
001-100-2004-01826-56
001-100-2004-01950-03
001-100-2004-02677-71
001-100-2004-03708-99
001-100-2004-09080-27
001-100-2004-00618-94
001-100-2004-03499-41
001-100-2004-06308-43
001-100-2004-10492-06
001-100-2004-12240-83
001-100-2004-03588-33
001-100-2008-00367-79
001-100-2004-02204-60
001-100-2004-04055-57
001-100-2004-05299-72
001-100-2004-12744-31
001-100-2004-12767-12
001-100-2009-00384-02
001-100-2004-00013-60
001-100-2004-03244-83
001-100-2004-04831-84
001-100-2004-06784-09
001-100-2004-07182-39
001-100-2004-09347-67
001-100-2004-13034-78
001-100-2005-00786-26
001-100-2007-00266-12
001-100-2008-00291-95
001-100-2006-00458-85

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62
หน่วย

สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 1,352 ราย

จํานวนเงิน
3,057.35
2,913.83
7,418.81
18,631.41
6,596.36
2,749.93
2,444.44
2,114.03
10,161.83
9,111.30
3,498.86
7,541.85
5,233.78
12,636.26
3,992.76
3,168.83
1,488.96
11,485.59
23,979.50
4,728.16
687.21
2,787.25
11,320.77
3,424.96
2,458.29
3,952.26
2,078.62
13,968.53
3,044.71
2,080.92
3,802.48
8,314.23
7,468,900.77

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27032562
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.พงศ์เดชน์ โพธิสารพรสกุล
ส.อ. สถาพร ไกยกูล
ส.อ. ศักดิ;ชยั สังสมานันท์
ส.อ. ศักดิ;ชยั พันโกฎิ
จ.ส.อ. อาคม รายะนคร
จ.ส.อ.กิติศกั ดิ; ศรี สวัสดิ;
จ.ส.อ. ดุษฎี แทนเดช
ร.ต. วินยั บุญโต
จ.ส.ต. เอกพงค์ ขวัญทองห้าว
จ.ส.อ. กฤษฎา พุฒกลาง
จ.ส.ท. จตุรพล พูลศิลป์
ส.อ. ภัทรพงศ์ หลงชิน
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เผ่าภูรี
ส.อ. ภูแก้ว โทนทา
จ.ส.ต.ชาติชาย คําแก่นกลาง
ส.อ. พงษ์ทวี วรรณวัตร
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ปั กษา
จ.ส.อ. คํารณ ยอดแก้ว
พ.ท.พรหมวิศเนตร สัตถาผล
ร.ต. อําพร ประดับพันธ์
พ.ท. สัมรวย ทองแสง
ร.ต.ประสาทพร พันโกฎิ
จ.ส.ต. ประยงค์ อรัญพูล
ส.อ.ลิขิต การสอน
จ.ส.ต. ประเวช มินยะกากี
ส.ต. ปิ ยะพงษ์ เรื อนฝายกาศ
จ.ส.อ. อนันต์ เจียรศิริสมบูรณ์
ส.อ. วิทยา อุชยั
ส.อ. วรนาถ พิกลุ
จ.ส.ต. อธิพล ศรี เคลือบ
ส.ต. สุรไกร บัวเปลือย
ส.อ. นิตินยั บุญใบ
ส.อ. กิตติ ทําม่วงไทย

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00367-45
001-101-2004-00526-82
001-101-2004-00208-14
001-101-2012-00111-98
001-101-2013-00254-28
001-101-2005-00428-51
001-101-2009-00462-06
001-101-2004-00124-53
001-101-2004-00306-26
001-101-2010-00524-98
001-101-2019-00065-79
001-101-2019-00065-88
001-101-2005-00322-25
001-101-2008-00400-90
001-101-2010-00173-34
001-101-2019-00067-46
001-101-2006-00732-30
001-101-2011-00425-51
001-101-2004-00301-03
001-101-2019-00067-55
001-101-2010-00577-49
001-101-2004-00127-09
001-101-2004-00185-54
001-101-2004-00379-20
001-101-2007-00705-15
001-101-2019-00075-23
001-101-2004-00196-14
001-101-2015-00104-42
001-101-2011-00195-71
001-101-2019-00067-00
001-101-2018-00253-35
001-101-2019-00067-19
001-101-2019-00067-28

กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.1 รอ.
ช.11 พัน.111
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทภ.2
บ.มทบ.31
ป.6
ป.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6

จํานวนเงิน
7,087.00
2,445.00
27.09
2,178.00
6,307.13
1,525.51
11,377.35
4,776.00
2,598.00
3,057.00
1,911.00
1,779.51
3,057.00
3,420.00
2,484.00
1,911.00
2,703.22
14,479.95
13,371.00
2,171.00
6,877.00
3,687.00
19,683.17
7,184.00
4,566.00
1,788.86
3,458.00
1,911.00
2,350.00
2,484.00
1,911.00
2,484.00
1,911.00

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ส.อ. ประกาศิต ชาญบัณฑิตนันท์
ส.ท. ณัฐวุฒิ ทองดอนจันทร์
จ.ส.อ. เผด็จศึก อุตสาห์ดี
จ.ส.ต. มานิช นาสุรินทร์
จ.ส.อ. ธวัชชัย สิ งหเดช
ส.อ. นรังสรรค์ โตตี#
ส.อ. เกียรติศกั ดิ; มาตย์เชียงไชย์
ส.อ. ปิ ยะรัฐ วงษ์สายตา
ส.อ. ศรศักดิ; ขุนแก้ว
ส.อ. กฤษฎา พงอุดทา
ส.ท. นฤชา จันไชยชิต
จ.ส.อ. อําพล ราชรองชัย
จ.ส.อ. ธีรเดช แสนทะวงศ์
ร.อ. ปกาศิต โพธิชยั
จ.ส.อ. บํารุ ง ผิวหอม
จ.ส.อ. ทองสี พาหา
ส.อ. ประยงค์ โนนแสง
ส.อ. ไพฑูรย์ ทิวาพัฒน์
ส.อ. วุฒิชยั ไชยดํา
ส.อ. เกียรติศกั ดิ; ยาวะโนภาส
ส.ต. ธันธนิต รักษาก้านตง
ร.ต. สมยศ ศรี ธรรมมา
จ.ส.อ. สมศักดิ; ศรี ธญ
ั รัตน์
ส.ต. อนันต์ พันธ์โกฏิ
ส.อ. เอกวัฒน์ ภูมิกระจ่าง
ส.อ. ไกรฤทธิ; พุฒพันธ์
ส.อ. ปรัชญา ชาติวงษ์
จ.ส.ต. สัญติชยั มูลตรี ภกั ดี
ส.อ. ต้น นางาม
ส.อ. อําพล โพธิ;ศรี
ร.อ. ปรี ชา ทับหัวหนอง
จ.ส.ท.พิลยา สี ดาํ
จ.ส.ท.ณรงค์ชยั กระเดา

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00067-37
001-101-2017-00008-50
001-101-2007-00274-16
001-101-2006-00974-07
001-101-2013-00046-01
001-101-2019-00077-63
001-101-2014-00314-19
001-101-2016-00039-64
001-101-2019-00039-25
001-101-2015-00240-01
001-101-2019-00067-73
001-101-2015-00269-93
001-101-2008-00235-70
001-101-2011-00284-27
001-101-2004-00290-46
001-101-2008-00265-40
001-101-2017-00096-66
001-101-2018-00036-61
001-101-2016-00346-09
001-101-2019-00066-94
001-101-2019-00077-27
001-101-2004-00245-46
001-101-2004-00125-05
001-101-2004-00278-62
001-101-2017-00009-20
001-101-2017-00062-61
001-101-2019-00065-60
001-101-2004-00233-89
001-101-2019-00065-51
001-101-2019-00076-66
001-101-2017-00165-14
001-101-2004-00245-91
001-101-2004-00308-48

พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.6
พัน.สร.6
พัน.สร.6
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
มทบ.23
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ร.16
ร.16
ร.16
ร.16
ร.16
ร.16
ร.16
ร.16
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3

จํานวนเงิน
1,911.00
2,025.00
7,090.86
1,243.14
7,632.17
1,458.79
1,911.00
1,512.00
1,845.00
2,445.00
2,102.00
2,598.68
100.00
4,394.00
3,687.00
7,068.00
3,057.00
1,987.00
2,293.00
2,102.00
1,911.00
8,099.00
5,425.00
2,274.00
1,628.00
1,163.00
1,187.00
3,496.00
2,102.00
2,426.00
2,636.00
2,541.00
3,804.00

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธนกร เบญมาตย์
ส.อ. พิสิษฐ ศรี ธาตุ
ส.อ. ไตรภพ รดารงค์
ส.อ. พิพิศ วงศรี แก้ว
ส.อ. ยุทธพงษ์ โพธิสาร
ส.อ. สุรพันธ์ ทิพย์ศรี
ส.อ. ธนากร เพชรวิชยั
ร.ท. ประภาส แสงประจักษ์
ส.อ. สุรัตน์ วิถีเทพ
จ.ส.อ.ธวัชชัย ทองสระคู
จ.ส.อ. นัฐวุฒิ เสนียว์ งค์ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. กิตติชยั ครองยุทธ
จ.ส.ต. ชัยมงคล แก้วขาว
จ.ส.ท. แสงสุรีย ์ พรมดี
จ.ส.อ. ปรัตถกร สิ ทธิเสนา
ส.ท. กฤษดา อยูร่ ัมย์
จ.ส.อ. ภิญโญ พุม่ สุวรรณ
จ.ส.อ. สนาน รอดนางบวช

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00065-33
001-101-2012-00077-06
001-101-2019-00064-90
001-101-2019-00065-06
001-101-2019-00065-15
001-101-2019-00065-24
001-101-2016-00250-81
001-101-2010-00646-42
001-101-2018-00101-75
001-101-2004-00245-55
001-101-2013-00423-64
001-101-2015-00270-26
001-101-2018-00085-78
001-101-2004-00130-36
001-101-2018-00270-50
001-101-2019-00075-41
001-101-2010-00117-38
001-101-2005-00927-86

ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.16 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.9 พัน.2
รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
ร้อย ม.ลว.ที# 6
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 84 ราย

จํานวนเงิน
2,675.00
3,233.00
1,949.00
1,968.00
326.00
1,968.00
1,911.00
14,603.88
4,219.94
3,630.00
1,897.42
6,482.19
609.99
2,866.00
3,822.00
28.89
418.50
89,662.67
388,386.91

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27032562
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. ชาย เพิ#มทรัพย์ (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สมปอง ลํCาเลิศ
ร.ท. สุเมธ แจ้งเจริ ญ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระชัย ตันเสี ยงสม
จ.ส.อ. วีรเดช นวมนาค
ส.อ. สิ นธรา เครื# องจันทร์
ส.อ. รัชภู พิเศษกุล (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุพงษ์ ท้อสุวรรณ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ต. นทนัย แก้วขนก (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนุวฒั น์ คุปต์ถวัลย์วงศ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วุฒิชยั หน่อทอง (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สวาสดิ; ฝ้ ายเส็ม (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เจริ ญศักดิ; รักษ์วงศ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธวัชชัย วงศ์พลาย (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เอกวิทย์ หนูเกลีCยง (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สิ ริศกั ดิ; ธรรมราช (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์ชยั ไชยคุณ
จ.ส.อ. สมเกียรติ พวงจินดา (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ปิ ยณัฐ จันทร์รักษ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ; รุ่ งสุข (คํCาประกัน 1 ราย)
ร.ท. ปฐมพงษ์ สุนทรวิสยั
ส.อ. มงคล กรอบสูงเนิน (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงศ์ศกั ดิ; วรรณอุ่น
จ.ส.อ. ภูริทตั ปานทัพ
จ.ส.อ. สมหมาย อุไรลํCา (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทศั น์ เจือจันทร์ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สิ ทธิโชค ผ่องกลาง
จ.ส.อ. กุมสิ ริโชค ธนูทอง (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อมิตซา เลิศกิตติกลุ โยธิน (คํCาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ศักดิ;ดา ชัยปั ญญา (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง อังสนา บุญญา
จ.ส.ท. ธีระวุฒิ แสนวงษ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.ท. ยงยุทธ สาริ โก

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00561-66
001-300-2019-00582-61
001-300-2019-00561-57
001-300-2019-00564-94
001-300-2019-00568-29
001-300-2019-00568-38
001-300-2019-00559-54
001-300-2019-00586-78
001-300-2019-00586-87
001-300-2019-00570-22
001-300-2019-00570-31
001-300-2019-00596-77
001-300-2019-00596-86
001-300-2019-00585-99
001-300-2019-00585-71
001-300-2019-00585-80
001-300-2019-00564-12
001-300-2019-00558-02
001-300-2019-00561-39
001-300-2019-00568-83
001-300-2019-00573-23
001-300-2019-00570-13
001-300-2019-00585-44
001-300-2019-00580-85
001-300-2019-00586-41
001-300-2019-00586-96
001-300-2019-00567-40
001-300-2019-00566-89
001-300-2019-00588-54
001-300-2019-00568-56
001-300-2019-00582-34
001-300-2019-00589-51
001-300-2019-00585-35

กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.36
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กรม ทพ.49
กสษ.2 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กองพันป้ องกันฐานบิน
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
ทน.3
ทภ.2

จํานวนเงิน
138,000.00
50,000.00
167,000.00
52,000.00
50,000.00
44,000.00
69,639.35
133,802.07
72,333.23
116,653.43
104,443.88
102,463.64
163,042.65
168,908.47
58,088.62
72,582.54
144,000.00
135,741.58
130,000.00
100,000.00
50,000.00
88,082.81
200,000.00
100,000.00
174,606.46
63,989.01
30,000.00
160,000.00
60,000.00
90,609.27
50,000.00
121,450.73
87,725.13

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
ส.อ. ปรี ชานล บุญไตรรัตน์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อาธร ไพรพาฤทธิ; (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิชยั สุทธิประภา (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.ต. วุฒิชยั พลชํานาญ
จ.ส.อ. วีระพงษ์ แสงนาฮาย
ส.อ. วีระ กัลยารัตน์
ส.อ. กันตวิชญ์ ไขนอก (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ปุณณวิช อินทรทรง
ส.ต. ศรัญ^ู บุญสระณะ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ปิ ยวัฒน์ ปุณประวัติ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สายชล สี สงั ข์ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พงศ์ปวิตร รุ่ งงาม (คํCาประกัน 1 ราย)
ส.อ. นพดล ทองศิริ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อนุชา สิ งเอี#ยม (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สันติชยั ปราบจินดา (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ยุทธนา เกิดดี (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอนก ทําทอง
ร.อ. เพ็ชร ไชยบาล (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. หรั#ง พบพิมาย (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สถิต จินตภูมิ
จ.ส.อ. ภิรมย์ โสมนะวัด (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สุวจิ กั ษณ์ สมบัติพานิช (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาญชัย ขําสุนทร (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. คฑาวุฒิ บุรีรักษ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.ต. วิชาญ ห้วยหงษ์ทอง (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ประสิ ทธิ;ชยั ปฏิทศั น์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิระกรรณ มาพบ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ; พลเยีย# ม (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ชัยประสิ ทธิ; ฤทธิ;ศรี (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สมนึก คงแก้ว
จ.ส.อ. สาคร วันดีวงศ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ตุลย์นที เพ่งพิศ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กฤษกร ขุนทอง (คํCาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00560-69
001-300-2019-00575-81
001-300-2019-00579-43
001-300-2019-00571-29
001-300-2019-00577-94
001-300-2019-00584-92
001-300-2019-00568-01
001-300-2019-00587-39
001-300-2019-00578-55
001-300-2019-00584-83
001-300-2019-00581-64
001-300-2019-00584-47
001-300-2019-00561-84
001-300-2019-00561-93
001-300-2019-00567-86
001-300-2019-00570-86
001-300-2019-00562-27
001-300-2019-00571-65
001-300-2019-00563-97
001-300-2019-00582-98
001-300-2019-00567-31
001-300-2019-00590-93
001-300-2019-00591-90
001-300-2019-00586-14
001-300-2019-00576-15
001-300-2019-00576-24
001-300-2019-00581-91
001-300-2019-00580-30
001-300-2019-00585-17
001-300-2019-00565-82
001-300-2019-00557-69
001-300-2019-00565-46
001-300-2019-00577-85

ทภ.2
นปอ.
นปอ.
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.2
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.1 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.25
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.9
ป.9
ป.9 พัน.9
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.2 พัน.2
ปตอ.2 พัน.4
พล.ร.15
พล.ร.15

จํานวนเงิน
54,362.56
130,000.00
60,048.64
168,495.39
131,023.01
143,000.00
118,000.00
40,000.00
100,000.00
100,000.00
106,000.00
40,000.00
100,000.00
100,000.00
58,573.74
265,624.47
89,000.00
125,750.18
167,991.86
104,000.00
275,000.00
130,000.00
164,376.15
48,444.28
159,516.26
83,408.45
100,000.00
135,000.00
104,000.00
74,023.73
61,697.04
295,200.59
139,343.50

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27032562
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

เลขที#บญั ชี

001-300-2019-00568-65
ส.อ. ภุชงค์ กลิ#นศรี สุข (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00598-99
ร.ต. ฤทธิชยั นุชอุดม
001-300-2019-00569-62
จ.ส.อ. อานนท์ พรหมกา (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00576-51
จ.ส.อ. วาทิน ยาทองทิพย์
001-300-2019-00576-60
จ.ส.อ. อนุชิต ดุลยชาติ
001-300-2019-00582-52
จ.ส.อ. วิเชียร พวงเงิน
001-300-2019-00587-11
จ.ส.อ. ชุมพล ศรี สุดจิตต์
001-300-2019-00576-79
ส.อ. ธนกฤต พันธุ์ปC ั น (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00557-32
จ.ส.อ. พรเทพ พลอยเพ็ชร (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00557-41
จ.ส.อ. ชํานาญ ชุ่มสี ดา (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00591-36
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ; ศรี มงคล (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00591-45
ส.อ. วิจิตร จันทํา (คํCาประกัน 1 ราย)
001-300-2019-00570-40
ร.ท. มนัส ศรี ชุม (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00570-59
จ.ส.อ. กาไวย์ แน่นพิมาย
001-300-2019-00570-68
จ.ส.อ. พิษณุ ปั นจัตุรัส
001-300-2019-00570-77
ส.อ. ปิ ยะพงษ์ ทรงภัยเดช
001-300-2019-00595-89
ร.ต. สุทธิพงษ์ ราโคโชติ (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00593-76
ส.อ. ธนเดช หลุ่มบางล้า (คํCาประกัน 1 ราย)
001-300-2019-00559-18
ร.อ. อภิสิทธิ; พระหะชา (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00561-11
จ.ส.อ. จักรกริ ช แย้มเสมอ (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00567-22
จ.ส.อ. สุรัตน์ มณี ปรุ
001-300-2019-00567-04
จ.ส.อ. สุทธิชยั แทบมาลัย (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00583-77
จ.ส.อ. เฉลิมชัย แจ่มนาค
001-300-2019-00583-86
จ.ส.อ. สมเจตน์ นิลฉวี
พล.อส. สถาบัน พรหมสาขา ณ สกลนคร (คํCาประกัน001-300-2019-00562-36
2 ราย)
001-300-2019-00566-52
จ.ส.อ. สุทธิชยั เทพสุธิน (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00562-18
ร.ท. กิตติศกั ดิ; สังขรัตน์
001-300-2019-00587-93
จ.ส.อ. พงษ์เจริ ญ คงเจริ ญถิ#น
001-300-2019-00580-58
จ.ส.อ. สนัน# สถาน (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00567-68
จ.ส.อ. สุชาติ ขําปลอด (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00561-75
จ.ส.อ. ชาญ ทองชมภู (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00568-92
ส.ท. วราพล ศักดิ;ประโคน (คํCาประกัน 2 ราย)
001-300-2019-00593-85
จ.ส.อ. พรรัตน์ คงเนียม (คํCาประกัน 1 ราย)

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62
หน่วย

พล.ร.6
พัน.ขกท.
พัน.ขส.24 บชร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.2
พัน.บ.2
พัน.บ.21
พัน.บ.41
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.8
ม.1 พัน.1 รอ.
ม.1 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
86,061.82
71,987.51
83,936.77
120,000.00
69,662.74
123,875.08
55,691.67
130,000.00
95,416.99
124,735.11
76,092.09
103,000.00
139,086.66
105,666.28
100,000.00
150,000.00
161,777.16
30,000.00
200,000.00
123,184.80
250,000.00
160,000.00
150,000.00
54,338.64
100,000.00
65,989.25
79,903.31
116,594.59
72,974.25
76,444.10
138,000.00
50,000.00
190,000.00

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27032562
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.ท. นิติธร ตรุ ษไทย (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธนาวุฒิ นิลทองหลาง (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วิทวัส รัตนดอน (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. พัฒนศักดิ; มุ่งพันกลาง (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สราวุธ ทิพดง
จ.ส.ต. อภิรักษ์ เจียงภูเขียว
จ.ส.อ. ดํารงค์ นรกิจ
จ.ส.อ. สมชาย จันทร์ข#ิน (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พงศ์รัตน์ กระแสร์ชล
จ.ส.ต.หญิง ยาใจ ชีพนุรัตน์
ส.อ. สุรินทร์ สนิท
จ.ส.อ. ชาตรี แสงสว่าง
ส.ต.หญิง พิจิตรา บาสี (คํCาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ณรงค์ฤทธิ; บุตรแก้ว (คํCาประกัน 2 ราย)
พล.อส. นริ นทร์ธร ทุมพิลา (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สฤษดิ;ชยั อุทยั เลีCยง (คํCาประกัน 1 ราย)
พล.อส. ศุภเกียรติ อินทะโสม (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ณัฏฐ์ อยูค่ ง
พ.ต. ธเนศ จันทรารัตน์
จ.ส.ท. อาทร บุญบาง (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ดิเรก แก้วเหมือน
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ภมรจันทร์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สัมฤทธิ; จันทร์อินทร์
จ.ส.อ. ธงชัย พรมเฮียง
จ.ส.อ. ณรงศักดิ; เดียงไธสง
ส.อ. ธราพงษ์ สาระบัว (คํCาประกัน 1 ราย)
ส.ต. สายัณห์ จักษุศรี (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) นิรันดร์ชยั ทิพย์กาญจนกุล
ร.ท. สุรศักดิ; สุวรรณโณ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. บุญลือ ชูเอม
จ.ส.อ. สุรวุฒิ สุขจันทรา
ส.ท. สันติ วงศ์อามาตย์ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ท. รุ่ งโรจน์ ขวัญเมือง (คํCาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00589-88
001-300-2019-00563-15
001-300-2019-00565-19
001-300-2019-00588-72
001-300-2019-00581-28
001-300-2019-00582-25
001-300-2019-00582-16
001-300-2019-00588-63
001-300-2019-00584-10
001-300-2019-00587-48
001-300-2019-00580-12
001-300-2019-00581-37
001-300-2019-00567-77
001-300-2019-00595-98
001-300-2019-00582-07
001-300-2019-00559-81
001-300-2019-00559-72
001-300-2019-00575-90
001-300-2019-00567-59
001-300-2019-00564-67
001-300-2019-00579-34
001-300-2019-00561-20
001-300-2019-00574-20
001-300-2019-00575-09
001-300-2019-00583-95
001-300-2019-00589-15
001-300-2019-00588-27
001-300-2019-00572-53
001-300-2019-00564-21
001-300-2019-00574-39
001-300-2019-00584-74
001-300-2019-00563-88
001-300-2019-00569-71

ม.1 พัน.3 รอ.
ม.6 พัน.21
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
มทบ.11
มทบ.11
มทบ.12
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.22
มทบ.23
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
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.38 (จทบ.น.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.151 พัน.3
ร.151 พัน.3

จํานวนเงิน
91,663.14
100,434.08
130,000.00
100,697.04
81,000.00
100,000.00
77,203.72
81,940.83
42,144.67
50,000.00
72,029.49
200,000.00
102,000.00
72,000.00
50,000.00
142,517.26
76,503.10
278,134.91
100,000.00
67,083.95
200,000.00
82,034.18
70,000.00
50,000.00
103,953.79
70,000.00
94,634.03
830,000.00
136,262.69
70,000.00
60,000.00
100,000.00
100,000.00

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
ส.อ. มะซอเฟต เจ๊ะหะ (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ทรงพล สมพงษ์
ร.ท. ประสงค์ โทจอม
จ.ส.อ. เสกสรรค์ คําสระคู (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วรวุฒิ สังขกุล (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทศั น์ ภาระการ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. จราวุธ จันทร์ชะฏา (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิรัช นรดี
ส.อ. พีระเพชร คําอ้อ (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. อนุชา เพิ#มพูล (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รุ่ งฤทธิ; ญาณะ
จ.ส.อ. สมพร เยรัมย์
ส.ท. รัฐนาท สังสี (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ท. พงษ์ศกั ดิ; ชารี (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ณรงค์ ชาติไทย (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วันทา อ่อนน้อม (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เชาวลิต ออกแมน (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สัญญา ยะถา
ส.อ. ทัศพล สําราญ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ท. สรชัช ขันตี (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วีรพล แสนกล้า (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กวีพจน์ จําชาติ
จ.ส.อ. ฉัตรพล อินธิศร (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง วณิ ชยา นิกขํา (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง เตือนใจ ศิริวฒั พงศ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.ท.หญิง จิตราภรณ์ นามไพร (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พิชิต วันเพ็ง
จ.ส.อ. ปาณสิ น ลิCนเสมา (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุไลมาน ลาเตะ
จ.ส.อ. ชัยปั ญญา สี หาพรม
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ; สมเพราะ
จ.ส.ต.หญิง วราภรณ์ ปลาทอง (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัชรพล สุเมธรัตนศรี (คํCาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00573-14
001-300-2019-00582-70
001-300-2019-00584-65
001-300-2019-00592-79
001-300-2019-00595-34
001-300-2019-00565-37
001-300-2019-00569-80
001-300-2019-00584-29
001-300-2019-00566-16
001-300-2019-00590-11
001-300-2019-00581-55
001-300-2019-00582-43
001-300-2019-00594-00
001-300-2019-00586-23
001-300-2019-00579-52
001-300-2019-00575-45
001-300-2019-00575-63
001-300-2019-00581-73
001-300-2019-00592-97
001-300-2019-00566-07
001-300-2019-00591-81
001-300-2019-00588-81
001-300-2019-00588-90
001-300-2019-00564-30
001-300-2019-00564-49
001-300-2019-00564-58
001-300-2019-00584-01
001-300-2019-00586-69
001-300-2019-00581-82
001-300-2019-00587-20
001-300-2019-00581-00
001-300-2019-00563-79
001-300-2019-00597-01

ร.152
ร.152 พัน.3
ร.19
ร.19 พัน.3
ร.19 พัน.3
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.23
ร.23 พัน.1
ร.23 พัน.3
ร.25
ร.29 พัน.2
ร.29 พัน.3
ร.29 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.8
ร.8
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
ร้อย.ฝรพ.3
วพบ.
ศคย.ทบ.

จํานวนเงิน
100,000.00
190,000.00
90,000.00
120,000.00
73,506.22
76,921.94
100,000.00
300,000.00
144,000.00
129,998.07
153,444.28
136,851.51
100,000.00
100,000.00
65,954.29
66,721.73
140,908.17
100,000.00
100,000.00
56,697.04
120,000.00
164,052.16
245,000.00
81,812.16
100,000.00
100,000.00
174,540.56
100,009.31
90,000.00
110,000.00
300,000.00
160,000.00
100,000.00

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 27032562
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

ชื#อบัญชี
ร.ต. ประวัติ ธิบดีเดช (คํCาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. มนต์ชยั พุกทอง
ร.ต. ธวัชชัย อินทะโสม
จ.ส.อ. เนืองนิตย์ ทองวิเศษ
ส.ท. นิรันดร์ อดิวรรณ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประจักษ์ เฮงวิวฒั น์ (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. ศักดิ;สิทธิ; เสภา
จ.ส.ต. อนุชา ผาลี (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมสิ ทธิ; อินสุริยา
จ.ส.อ. ชิงชัย ขยันหา (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ปรี ชา เทียนคล้าย (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อําพล วิมุกตาคม (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิเชียร เต็มแต้ม (คํCาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุทธิสม แก้วสิ งห์ (คํCาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ขวัญชัย เกษณี ย ์ (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.อ.(พิเศษ) ชัยฤทธิ; ทิพย์ชื#น
จ.ส.อ.หญิง ระพีพร จาระนัย
พ.ต. สุพจน์ นวลโกฎ
จ.ส.ท. เอกสิ ทธิ; ชมภูแก้ว (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ชาติสยาม พันลังเพชร
จ.ส.อ. เทียนชัย โตจัน#
จ.ส.อ. ภัสณนท์ ทรัพย์ประสาท (คํCาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ณัฐปคัลภ์ พรประสิ ทธิ;
จ.ส.อ. ชูชาติ เสนาอุดร
จ.ส.อ. มิตรชัย สุรินทะ
ร.ต. เชาวลิต อยูเ่ กิด
ส.อ. เชาวลิต วงศ์ศิริสุวรรณ์ดี (คํCาประกัน 2 ราย)
ร.อ. พิเชฐ พิบูลย์นาํ ชัย

เลขที#บญั ชี
001-300-2019-00565-64
001-300-2019-00565-55
001-300-2019-00583-04
001-300-2019-00583-13
001-300-2019-00580-21
001-300-2019-00589-42
001-300-2019-00582-89
001-300-2019-00559-90
001-300-2019-00560-05
001-300-2019-00560-14
001-300-2019-00566-25
001-300-2019-00566-34
001-300-2019-00566-43
001-300-2019-00588-09
001-300-2019-00587-66
001-300-2019-00585-53
001-300-2019-00579-25
001-300-2019-00579-98
001-300-2019-00563-06
001-300-2019-00568-47
001-300-2019-00565-73
001-300-2019-00560-32
001-300-2019-00584-38
001-300-2019-00578-28
001-300-2019-00580-67
001-300-2019-00562-72
001-300-2019-00562-63
001-300-2019-00569-17

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62
หน่วย

ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศศท.
ศสพ.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.6 พล.ร.6
ส.พัน.6 พล.ร.6
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.พ.
สง.สด.จว.น.ว.
สง.สด.จว.ป.จ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ล.ย.
สง.สด.จว.ส.ห.
สง.สด.จว.อ.ท.
สง.สด.จว.อ.ท.
สบ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 193 ราย

จํานวนเงิน
143,887.61
70,000.00
34,177.72
61,000.00
129,000.00
51,820.63
70,000.00
148,000.00
220,000.00
300,000.00
120,000.00
200,000.00
167,000.00
121,978.71
100,000.00
196,000.00
100,000.00
50,000.00
145,000.00
282,937.11
750,000.00
111,402.97
116,973.92
170,000.00
45,969.53
78,324.51
78,820.23
100,000.00
23,310,408.80

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบีCยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 27032562
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

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62
หน่วย

001-500-2006-00573-45
จ.ส.อ. นิวฒั น์ วังกานนท์
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
001-500-2007-00045-91
จ.ส.อ. ลําแก้ว แสนโสม
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2007-00197-15
จ.ส.อ. สังวาลย์ ดีดอนดู่
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2009-00084-61
จ.ส.อ. สมชาย โสวรรณะ
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2010-00198-43
จ.ส.อ. สุเทพ จันทร์ชุ่ม
บ.มทบ.13
001-500-2005-00146-42
พ.อ. สุรศักดิ; ชอบธรรม
บ.มทบ.21
001-500-2004-00093-77
พ.ท. พิษณุ ประจิตร
บ.มทบ.21
001-500-2011-00054-05
พ.ท. นฤพล มิตรจันทร์
บ.มทบ.21
001-500-2008-00281-56
ร.ต.วรสิ ทธิ; กิ#งบุญจันทร์
บ.มทบ.21
001-500-2012-00220-85
ร.ต. อํานวย วงศาวิเศษ
บ.มทบ.21
001-500-2005-00143-78
ส.อ. สมชาย คิรินทร์
บ.มทบ.21
001-500-2005-00125-92
ส.อ. ธวัช พลอินทร์
บ.มทบ.23
001-500-2004-00297-15
ส.อ. สุรเดช ศรี วงษ์
บ.มทบ.23
001-500-2010-00095-27
จ.ส.อ. กันย์ดนย์ เจาะดี
ป.3 พัน.3
001-500-2006-00136-97
ส.อ. ชาญชัย อินทรทะกูล
พัน.ซบร.บ.ทบ.
001-500-2006-00411-86
ส.อ. เฉลิม เนาวรัตน์
มทบ.15
001-500-2004-00590-99
พ.ต. สมพร ไชยวงศ์
มทบ.33
001-500-2006-00322-30
พ.ต.จรัส กาวิชยั
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
พ.. สรรัศมิ; นิลสลับ กูร้ ่ วม ส.ท.สิ ริณฎั ฐ์ นิลสลับ 001-500-2014-00085-06
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
001-500-2013-00089-87
พ.ต. เอกลักษณ์ อินทรโฆษิต
ยก.ทบ.
001-500-2014-00069-42
พ.ท. ณพล ทุมวงศ์
ยก.ทบ.
001-500-2004-00377-69
ร.ต. ดุลพิชญ์ พันธ์งาม
ร.11 รอ.
001-500-2016-00138-98
ร.อ. จักรพรรดิ; อันสุรีย ์ (ประกันภัย 32116)
ร.8 พัน.3
001-500-2005-00066-16 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์ ศรี วราพงศ์
001-500-2013-00048-39
พ.ท. กฤษดา กล้าผจญ
รร.สพ.สพ.ทบ.
001-500-2013-00092-14
พ.ท.หญิง จิตติมา รวยรื# น
รร.สร.พบ.
001-500-2007-00223-84
จ.ส.อ. วีระ ขันทอง
ร้อย ปจว.ที# 1
001-500-2006-00522-07
ส.อ. วุฒิชยั วงศ์ตรี
ศสพ.
001-500-2004-00572-95
จ.ส.อ. อรรถพล คลี#บาํ รุ ง
สง.สด.จว.ช.พ.
001-500-2004-04642-00
จ.ส.อ. ประหยัด สาระไชย
สง.สด.จว.อ.ต.
001-500-2008-00302-12
พ.ท. ชัยณรงค์ รุ่ งโรจน์
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเบีCยประกันล่วงหน้า 31 ราย
รวมเช็คเลขที# 27032562 1,660 ราย

จํานวนเงิน
1,098.14
616.00
1,746.14
1,066.14
1,000.14
1,998.14
646.00
3,318.14
2,196.14
780.14
1,448.14
1,366.14
1,710.14
1,216.14
1,116.14
600.00
1,448.14
672.00
1,194.00
755.75
1,162.00
481.00
29,512.00
1,210.00
1,692.50
449.75
1,280.14
1,316.14
1,228.14
900.14
2,216.14
67,439.66
31,235,136.14

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 27 มี.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบีCยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 27032562
ลําดับ

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 27 มี.ค. 62
หน่วย

รวมสัง# จ่ายทัCงหมด 1,660 ราย

จํานวนเงิน
31,235,136.14

