หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
สระแก้ว
น่าน
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพบก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
สนามเสือป่า
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
สนามเสือป่า
พิษณุโลก
พิษณุโลก
น่าน
ขอนแก่น
สนามเสือป่า
ชลบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กช.
กรม ทพ.13
กรม ทพ.32
กรม บ.
กอง สพบ.พล.ม.1
ขว.ทบ.
ช.2
ช.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
นรด.
นรด.
นรด.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ม.1
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ปจว.
พัน.ร.นรด.
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.2 พัน.15
ม.6 พัน.6
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.41

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
34,004.34
157,905.12
8,950.15
292,955.77
245,485.19
301,223.21
434,600.29
267,666.23
86,127.14
655,541.62
4,433.04
877,908.08
21,153.16
9,445.20
1,144,299.04
3,485.37
583,414.57
13,573.62
789,409.42
132,282.22
84,903.13
8,300.66
386,431.42
283,385.59
414,190.62
10,710.71
1,065,547.68
77,695.51
5,912.83
103,986.29
29,923.74
1,259,919.16
250,545.68

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

สาขา
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ตาก
นราธิวาส
ชุมพร
สกลนคร
นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ปัตตานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
กระทรวงกลาโหม
ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.14 พัน.3
ร.151 พัน.2
ร.25 พัน.1
ร.3
ร.3 พัน.2
ร.4
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
ร้อย ปจว.ที่ 2
ร้อย ปจว.ที่ 3
ร้อย ปจว.ที่ 4
ศศท.
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
รวม 48 หน่วย

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
2,081.22
339,388.78
89,047.55
20,270.50
112,487.56
85,172.19
625,264.32
4,222.26
83,174.45
161,240.31
200,116.96
196,124.90
552,419.28
288,465.91
34,556.99
12,839,348.98

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
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
ฮอด
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
ยะลา
หาดใหญ่
แจ้งวัฒนะ
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
พัทลุง
ย่อยถนนสรงประภา
สนามเสือป่า
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สงขลา
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
กองบัญชาการกองทัพไทย
แจ้งวัฒนะ
แจ้งวัฒนะ
ย่อยถนนสรงประภา
เตาปูน
ลพบุรี
เตาปูน
ถนนรัถการ-หาดใหญ่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
หาดใหญ่
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.36
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.15
กอง สพบ.พล.ปตอ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
นปอ.
นรด.
บ.มทบ.13
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.5
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.72
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.723
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
พล.ป.
พล.ปตอ.
พล.พัฒนา 4
พล.ร.7
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
11,272.00
28,421.00
17,157.00
3,402.00
10,241.00
2,293.00
25,562.32
2,293.00
3,305.00
8,264.00
12,965.00
2,964.35
6,173.00
10,506.00
7,845.00
20,625.00
17,079.00
7,374.00
8,177.00
26,658.00
40,444.00
3,821.00
1,911.00
5,636.00
9,967.00
8,570.00
8,217.00
25,122.00
5,159.00
4,776.00
6,332.10
28,890.00
22,015.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
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
ปราณบุรี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ลพบุรี
เตาปูน
หาดใหญ่
ลพบุรี
เชียงใหม่
หาดใหญ่
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
หาดใหญ่
สตูล
ตลาดสันติสุข
ตลาดสันติสุข
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ลพบุรี
เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ปราณบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ย่อยถนนสรงประภา
อุทัย-อยุธยา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ลพบุรี
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
กระทุ่มแบน
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.พัฒนา 4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.1
พัน.สร.13
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.13
มทบ.33
มทบ.42
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 รอ.
ร.5
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.5
รพ.อานันทมหิดล
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
วทบ.
ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝยว.ทบ.
ศร.
ศศท.
ส.1พัน.101
สตน.ทบ.

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
13,989.00
3,074.00
4,074.00
4,405.93
4,012.00
28,712.42
16,944.00
39,105.16
41,280.00
10,368.00
16,459.00
10,379.41
6,040.29
21,589.00
6,134.00
12,067.38
1,911.00
6,771.00
2,709.31
29,059.80
2,293.00
2,042.17
36,206.33
3,954.00
5,992.00
8,119.00
4,968.00
1,911.00
15,014.00
35,297.06
10,551.00
2,675.00
6,591.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
ลําดับ
67

สาขา
สนามเสือป่า

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
สส.
รวม 67 หน่วย

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
26,034.00
844,169.03

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
ราชบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
นครราชสีมา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครราชสีมา
นาสาร
ชุมพร
ชุมพร
ลพบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
พยุหะคีรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เสนานิคม
เสนานิคม
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
โคกมะตูม-พิษณุโลก
สนามเสือป่า
พิษณุโลก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กบร.กช.
กร.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม บ.
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขส.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทน.3
ทภ.1
ทภ.3

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
150,000.00
45,120.77
207,634.84
48,047.58
73,718.62
204,350.42
219,853.98
61,329.15
398,132.78
100,000.00
159,812.74
470,771.95
100,000.00
73,940.58
62,536.67
67,647.27
200,000.00
92,618.03
88,718.62
129,387.28
120,000.00
124,940.91
147,499.99
64,498.04
233,643.62
150,000.00
154,494.09
50,000.00
116,341.23
667,513.20
234,000.00
102,775.05
126,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
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
นครศรีธรรมราช
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ทุ่งสง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราจีนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุดรธานี
พิษณุโลก
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
ทุ่งสง
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ทภ.4
บชร.2
บชร.4
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.3
ป.3 พัน.13
ป.4 พัน.104
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.71
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.9
ป.9
ป.9 พัน.9
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พล.ม.1
พล.ร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.2
พัน.บ.2
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.9

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
365,038.25
51,694.67
113,819.88
259,412.03
118,000.00
73,052.80
31,802.87
100,000.00
70,181.96
71,492.73
52,491.41
54,502.58
71,814.78
88,837.83
146,576.55
163,243.71
90,390.35
60,061.33
100,000.00
100,000.00
124,000.00
105,000.00
92,356.00
154,000.00
192,000.00
148,645.75
208,085.67
65,198.67
75,000.00
90,933.15
180,000.00
100,000.00
200,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
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
ปราณบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
โคกมะตูม-พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
หาดใหญ่
พิษณุโลก
น่าน
เพชรบูรณ์
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กาญจนบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
หล่มสัก
พิษณุโลก
สนามเสือป่า
ชลบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครพนม
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.31
ม.2 พัน.10
ม.3 พัน.18
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
109,643.45
45,000.00
91,441.72
42,230.77
114,326.93
59,306.58
80,000.00
109,000.00
50,661.50
94,623.87
80,000.00
52,338.27
97,128.33
100,000.00
334,970.65
803,428.32
28,000.00
100,000.00
114,000.00
100,000.00
105,000.00
246,636.06
60,819.73
87,009.56
104,000.00
107,977.95
181,397.51
149,509.93
147,918.27
140,000.00
104,271.11
123,955.26
130,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
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
นครสวรรค์
นครสวรรค์
ลําปาง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
หาดใหญ่
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
ปัตตานี
สนามเสือป่า
สระแก้ว
อรัญประเทศ
ตาก
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยก.ทบ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14 พัน.3
ร.151 พัน.1
ร.152 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.2
ร.16 พัน.2
ร.2 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.1

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
140,375.05
242,484.24
316,522.04
61,842.44
165,362.17
186,462.29
27,319.87
206,589.15
300,000.00
129,515.35
52,080.81
100,000.00
178,618.49
210,728.92
210,841.69
100,000.00
374,000.00
63,209.83
100,000.00
219,856.05
100,000.00
157,000.00
116,670.62
370,652.48
607,993.39
60,000.00
122,036.76
80,000.00
50,485.59
104,141.84
142,979.79
220,708.97
130,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
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

สาขา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี
สตูล
ตลาดสันติสุข
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ขอนแก่น
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
บุรีรัมย์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
นครราชสีมา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ลพบุรี
พิษณุโลก
เชียงใหม่
นครนายก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
ศรีย่าน
ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี
กองบัญชาการกองทัพบก
ลพบุรี
ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ขอนแก่น
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.29
ร.29 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.8
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รพศ.4 พัน.2
รพศ.5 พัน.1
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย สห.พล.ร.9
ศซบ.ทบ.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.2
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศพม.
ศร.

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
144,923.31
105,840.04
62,140.76
724,149.59
211,000.00
133,350.67
88,142.14
38,094.37
100,000.00
100,000.00
200,000.00
78,844.05
100,000.00
100,000.00
168,390.55
60,445.91
64,573.84
148,047.58
80,000.00
90,587.88
64,147.18
210,000.00
100,000.00
60,201.43
625,635.70
80,399.04
94,142.16
100,000.00
232,701.08
120,000.00
185,000.00
62,771.85
72,934.19

หมายเหตุ

หน้าที่ : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 22042562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

สาขา
กระทรวงกลาโหม
ปากช่อง
ปากช่อง
ปากช่อง
ปราณบุรี
กระทุ่มแบน
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครศรีธรรมราช
นครราชสีมา
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ชุมพร
ตราด
แพร่
มุกดาหาร
ยโสธร
ลพบุรี
สุราษฎร์ธานี
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ศศท.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสร.
ส.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 186 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 22 เม.ย. 62
จํานวนเงิน
163,000.00
85,681.86
140,930.65
150,000.00
250,000.00
111,758.59
221,148.96
200,000.00
78,047.58
100,000.00
250,000.00
108,708.82
103,161.21
76,274.52
221,162.25
90,071.39
203,263.44
132,141.84
46,863.49
39,866.58
139,000.00
26,823,578.48
40,507,096.49

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ส.อ. พิเชษฐ์ มะชะรา
พ.อ. วรเทพ รัตโนทัย
ส.ท. จําลอง จีนเกา
พ.ท. สกลวรรธน์ พุม่ มริ นทร์
ร.อ. ประดิษฐ์ ดงแก้วมณี
ร.อ. สุรินทร์ สติมน#ั
ร.ท. ฤทธิชยั สุนทร
ร.ท. เลิศศักดิD ขันทอง
ร.ท. พิทกั ษ์พล จิตอารี ย ์
ร.ท. ปรัชญา สําโรง
ร.ท. มนูญ มีสวน
ร.ท. สมเกียรติ จันทร์บุญนาค
ร.ท. ประกาศิต ปลอบโยน
ร.ท. จรัล โฆสิ ต
ร.ต. เทพฤทธิD สมัครเขตวิทย์
จ.ส.อ. อนุภาพ ไชยชนะ
จ.ส.อ. คูณมี ไชยนาท
จ.ส.อ. จักราวุธ อุปถัมภานันท์
จ.ส.อ. อํานาจ ไชยมงคล
จ.ส.อ. เทิดศักดิD หน่อท้าว
จ.ส.อ. นนทิพฒั น์ มาไกล
จ.ส.อ. ณัฐติศกั ดิD เขียวมัง#
จ.ส.อ. ทวิช พิเคราะห์
จ.ส.อ. กฤษณะ อ่อนจันทร์
จ.ส.อ.สมพล ภูวงศ์
จ.ส.อ. สมฤกษ์ บุญดา
จ.ส.อ. ดอกรักษ์ เอิบอิ#ม
จ.ส.อ. บรรณกฤษฎิD กาญจนทัต
จ.ส.อ. สมาน เบ็ญจมาศ
จ.ส.อ. ชาญ กลีบเมฆ
จ.ส.อ. ลิขิต ณ น่าน
จ.ส.อ. สง่า แสนจันทร์
จ.ส.อ. ยุทธพล มาอ้น

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00455-45
001-100-2004-00063-56
001-100-2014-00071-12
001-100-2004-04743-53
001-100-2004-04342-76
001-100-2004-11554-19
001-100-2004-00144-98
001-100-2004-00241-94
001-100-2004-01713-59
001-100-2004-05839-43
001-100-2004-06726-63
001-100-2004-08040-22
001-100-2004-08742-34
001-100-2004-10404-18
001-100-2004-07835-89
001-100-2004-00321-02
001-100-2004-00592-60
001-100-2004-01199-88
001-100-2004-03800-45
001-100-2004-04372-00
001-100-2004-04375-92
001-100-2004-05108-59
001-100-2004-05117-42
001-100-2004-07039-45
001-100-2004-07053-23
001-100-2004-08015-75
001-100-2004-08064-55
001-100-2004-08566-54
001-100-2004-08801-74
001-100-2004-09315-66
001-100-2004-11870-83
001-100-2004-12179-86
001-100-2004-12306-13

กง.ทบ.
กช.
กรม ทพ.13
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32

จํานวนเงิน
34,004.34
157,905.12
8,950.15
9,683.93
8,158.59
19,117.07
5,057.05
17,519.70
3,155.66
14,873.75
8,282.55
4,826.55
8,376.39
7,525.89
13,851.62
3,361.27
2,432.78
6,307.63
3,015.61
1,433.97
2,584.90
4,356.38
7,472.35
5,909.98
3,711.15
4,716.76
3,991.55
12,513.55
4,256.28
5,300.34
20,026.07
6,948.17
6,840.20

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บรรจง บริ คุต
จ.ส.อ. รณกร แสนจันทร์
จ.ส.ท. วีรพงษ์ วงค์กองแก้ว
จ.ส.ท. ภิญโญ ดวงศิริ
จ.ส.ต. ธเณศร์ ไชยวงศ์
จ.ส.ต. พลวัฒน์ สุขมี
จ.ส.ต. ปราโมทย์ พวงอุไร
จ.ส.ต. นัคเรศ สติมน#ั
จ.ส.ต..ธนภัทร เกตุเชืKอจีน
ส.อ. ศักดิDชยั ชมกุล
ส.อ. วชิรา แก้วปรี ชาวัฒน์
ส.อ. มารยาท สงวนแก้ว
ส.อ. พิเชษฐ์ ดีสะเกษ
ส.อ. เกริ กฤทธิD ก่อเกิด
ส.อ. โยธิน พรมจันทร์
ส.อ. สุทธิพงษ์ อินทะรังษี
ส.อ. กฤษฎา ทิพย์พยัคฆ์กร
ส.อ. เอกภพ อุดคํา
ส.อ. สุพจน์ สุมทุม
ส.อ. ธีรวัช ระลึก
ส.อ. กิตติพงษ์ ดีป#ิ นตา
ส.อ. ทนงศักดิD เตวิชยั
ส.อ. ธนาพล ฉิ มกุล
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิD บุญไทย
ส.อ. วศิน สมงาม
ส.ท. อธิคม ศรี จนั ทร์ทบั
พ.อ. สายัณห์ เกียรติบุตร
พ.อ. ประพัฒน์ ชื#นนิยม
พ.อ. พีระศักดิD อุตสานนท์
พ.ท. เรื องฤทธิD หน่ายทุกข์
พ.ท. วีรพล โพธิมล
พ.ท. พินิจ คุม้ เกตุ
พ.ท. ชํานาญ อยูเ่ รื อง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00418-25
001-100-2007-00131-13
001-100-2004-03213-25
001-100-2006-00210-07
001-100-2004-06004-53
001-100-2004-12236-68
001-100-2009-00100-17
001-100-2009-00132-27
001-100-2010-00418-64
001-100-2004-10156-16
001-100-2006-00406-68
001-100-2007-00453-43
001-100-2011-00286-77
001-100-2012-00526-73
001-100-2012-00547-87
001-100-2013-00045-05
001-100-2013-00102-32
001-100-2013-00106-21
001-100-2013-00179-89
001-100-2013-00621-29
001-100-2014-00059-83
001-100-2014-00139-82
001-100-2014-00140-15
001-100-2014-00140-33
001-100-2014-00140-42
001-100-2014-00139-73
001-100-2004-06487-45
001-100-2004-07416-17
001-100-2004-07426-07
001-100-2004-00949-80
001-100-2004-04528-65
001-100-2004-10129-10
001-100-2004-12637-54

กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม ทพ.32
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.

จํานวนเงิน
1,856.64
2,089.24
2,616.90
1,969.33
1,846.60
2,888.27
2,518.63
3,494.08
2,040.36
4,345.20
11,613.66
6,766.39
947.58
1,322.73
2,397.49
1,372.12
1,373.54
1,767.69
1,158.54
552.89
1,095.71
2,228.74
1,876.71
688.60
5,991.24
529.20
9,586.60
17,899.07
9,514.10
14,889.52
17,640.13
13,057.82
23,328.25

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
พ.ท. ชัยกฤต ชรารัตน์
พ.ต. วิชยั กะโปงทอง
พ.ต. ปริ ญญา คูณวัตร
พ.ต. เชาว์ ร่ าเริ ง
พ.ต. สุรภัทร บริ บูรณ์
ร.อ. พูลสักก์ หนูแสง
พ.ต. อัคเดช เดชแพ
ร.ท. สายัณห์ เทียงดาห์
ร.ท. วิรัช ชุ่มใจรักษ์
ร.ต. สมปอง ช่องสาร
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พรมแก้ว
จ.ส.อ. กฤษดา สุวรรณ
จ.ส.อ. ชาตรี อุทยั
จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ บุญธรรม
จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรี สุนทร
จ.ส.อ. จํานงค์ จันทร์แจ่ม
จ.ส.อ. นิพนธ์ ทองใบ
จ.ส.อ. สังวาลย์ สี สมุทร
จ.ส.อ. เจนณรงค์ สุขสม
จ.ส.อ. แดนชัย ใสศรี
จ.ส.อ. ภัคพงศ์ เสมจร
จ.ส.อ. พรชัย พันธ์วตั ร
จ.ส.อ. โฆษิต แก้วกัลยา
จ.ส.อ. ชูพนั ธ์ จิตตรักษ์(อ.)
จ.ส.อ. อธิวฒั น์ บุญเสริ ม
จ.ส.อ. อนุสรณ์ จาติ
จ.ส.ท. ศราวุฒิ ศรี จนั ทร์ดี
จ.ส.ต. จุมพล รื# นอารมณ์
จ.ส.ต. เสกสิ ทธิD คูณขุนทด
ส.อ. ภานุ วัณนะกิตติ
ส.อ. วรการ ประนม
ส.อ. ณัฐวุฒิ บรรจงเลิศ
ส.อ. วีรศักดิD แสงอาทิตย์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13148-18
001-100-2004-06440-77
001-100-2004-08789-02
001-100-2004-12880-09
001-100-2007-00024-90
001-100-2004-08693-84
001-100-2004-09202-96
001-100-2004-03856-60
001-100-2004-05441-39
001-100-2004-12960-35
001-100-2004-00033-77
001-100-2004-01605-93
001-100-2004-02482-80
001-100-2004-03076-71
001-100-2004-03427-17
001-100-2004-04406-02
001-100-2004-06389-15
001-100-2004-07825-62
001-100-2004-08224-71
001-100-2004-09306-28
001-100-2004-09682-41
001-100-2004-10181-63
001-100-2004-10486-78
001-100-2004-12343-18
001-100-2004-12899-29
001-100-2006-00110-46
001-100-2009-00162-79
001-100-2004-01229-55
001-100-2005-00338-18
001-100-2008-00251-71
001-100-2012-00479-54
001-100-2012-00480-05
001-100-2013-00092-54

กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.

จํานวนเงิน
10,414.53
3,592.27
6,189.75
8,174.34
6,848.97
4,652.39
2,736.82
3,733.54
6,644.87
4,283.67
3,309.76
2,651.16
6,213.62
1,229.95
1,317.62
5,236.05
1,798.22
3,935.61
2,072.25
8,553.82
9,267.90
2,740.48
6,824.63
5,647.53
6,481.51
1,433.55
796.99
6,534.65
1,380.54
1,237.66
909.35
490.01
413.26

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
ส.อ. อภิเดช จันฟุ่ น
ร.อ. นพพร สุทธหลวง
ร.ท. สรายุทธ วงษ์ศรี
ร.ต. ประภัทร์ เอี#ยมอ่อน
ร.ต. สุระพันธ์ สุรินทร์
ร.ต. ปรี ชา ไชยวุฒิ
ร.ต. พรไท เกษาพร
ร.ต. โสธร ประสงค์ช่วย
ร.ต. ชูชาติ ศิริยนั ต์
จ.ส.อ. ดาวฤกษ ธรรมมะ(อ.)
จ.ส.อ. สิ งห์ทอง ปิ ลาผล
จ.ส.อ. คงศักดิD สุขเกษม
จ.ส.อ. ประจวบ คงปรี ชา
จ.ส.อ. บรรจบ คําสุข
จ.ส.อ. สุชาติ สิ ทธิประสงค์
จ.ส.อ. พรชัย นาควัน
จ.ส.อ. ภาณุเมศ จันทร์เกตุ
จ.ส.อ. พีระยุทธ เกียรติณรงค์
จ.ส.อ. ณาวิณ ฉํ#าแสง
จ.ส.อ. ไพทูล ฉิ มเสื อ
จ.ส.อ. วราธร สังฆคุณ
จ.ส.อ. พนมนพพร เกาะโพธิD
จ.ส.อ. มาณัติ ภารุ ณ
จ.ส.อ. เอกชัย นิรันดร์โสภณ
จ.ส.อ. วชิราวุธ ลอยทอง
จ.ส.อ. เทพพิทกั ษ์ ศิริสุนทร
จ.ส.อ. วิเศษ ปี จัตุรัส
จ.ส.อ. สิ งห์เพชร สุมา
จ.ส.อ. วิธารณ์ สุขใจ
จ.ส.อ. เสกสรร แสนเสนา
จ.ส.อ. เมธญาดา ลอยลม
จ.ส.อ. สมพร แก้ววรบุตร
จ.ส.อ. สถิตย์ อาจประจักษ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00379-83
001-100-2004-11202-00
001-100-2004-12826-34
001-100-2004-01984-26
001-100-2004-03849-08
001-100-2004-04973-90
001-100-2004-09485-93
001-100-2004-11737-34
001-100-2004-12268-87
001-100-2004-01158-03
001-100-2004-01480-23
001-100-2004-01926-26
001-100-2004-02331-27
001-100-2004-02443-54
001-100-2004-02532-64
001-100-2004-03386-71
001-100-2004-03429-20
001-100-2004-03565-43
001-100-2004-03698-57
001-100-2004-04043-72
001-100-2004-04201-58
001-100-2004-04483-76
001-100-2004-05493-10
001-100-2004-05592-38
001-100-2004-05592-74
001-100-2004-05639-21
001-100-2004-05673-07
001-100-2004-05867-55
001-100-2004-06345-20
001-100-2004-06364-67
001-100-2004-06482-59
001-100-2004-06605-43
001-100-2004-09545-58

กรม บ.
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1

จํานวนเงิน
1,822.43
3,660.81
12,718.07
25,410.30
14,560.55
11,494.29
4,816.43
4,289.96
6,991.22
6,354.96
4,016.04
4,903.42
5,629.45
10,003.24
2,543.84
4,669.20
4,605.93
2,288.48
8,277.95
6,232.18
5,967.65
9,209.81
4,451.66
2,623.70
7,387.30
2,747.74
3,551.17
5,917.83
6,275.94
17,999.54
3,996.97
4,204.90
4,635.81

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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. มาโนช ชมภูทวีป
จ.ส.อ. มิ#งขวัญ กุยเกีย
จ.ส.อ. เศกสรรณ์ จันทรวิรุจ
จ.ส.อ.สุรเทพ มัน# ชาวนา
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ หันตุลา
จ.ส.ท. หัสดิน หิ รัญศิริ
จ.ส.อ.ธงชาติ นวลไม้หอม
จ.ส.อ. สมบูรณ์ แก้วนํKาสุก
จ.ส.อ วุฒิชยั ยุทธนาโยธิน
จ.ส.ท. ศรากรณ์ ศิริธนะ
จ.ส.อ. ธงชัย เหลืองอ่อน
จ.ส.ท. เชาวฤทธิD มูลมาตย์
จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ สี ใจ
จ.ส.ต. โชคชัย นวลบุญ
จ.ส.ต. ศรัณย์ ศรี นวน
ส.อ. บุญรุ่ ง จิตรสว่าง
ส.อ. ตรี อนันต์ ต่ายแสง
ส.อ. วัชรพงศ์ ศิริพร
ส.อ. จามร สิ งห์บุราณ
ส.อ. ประชา กันดา
ส.อ. ชาญวิทย์ สะท้าน
ส.อ. อดิศกั ดิD สุขพุทธ
ส.อ. เอกราช จันทวงศ์
ส.อ. พรชัย สารมะโน
ส.อ. วิชญะ นันติกา
ส.อ. ไพทูรย์ เปลี#ยนพิทกั ษ์
ส.อ. เมธรวิน ยุบุญศรี
ส.อ. นรุ ตม์ สังข์เมือง
ส.อ. สกุลชัย สุยะคํา
ส.อ. ยุทธนา พรมประสิ ทธิD
ส.อ. กาศบดินทร์ ตินะโส
ส.อ.พงศ์พิสุทธิD แสงอุทยั
ส.อ. อภิชาติ ชมคํา

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10466-61
001-100-2004-10776-61
001-100-2004-10860-94
001-100-2004-11365-66
001-100-2004-12196-01
001-100-2004-13203-05
001-100-2005-00525-21
001-100-2007-00333-84
001-100-2007-00455-92
001-100-2004-00928-58
001-100-2004-02130-35
001-100-2005-00346-40
001-100-2004-04463-05
001-100-2008-00161-37
001-100-2009-00031-41
001-100-2008-00364-14
001-100-2009-00160-57
001-100-2009-00242-05
001-100-2009-00408-14
001-100-2010-00068-43
001-100-2010-00069-31
001-100-2011-00104-38
001-100-2011-00402-80
001-100-2012-00030-39
001-100-2012-00567-76
001-100-2013-00192-06
001-100-2014-00057-61
001-100-2014-00057-70
001-100-2014-00058-59
001-100-2014-00261-17
001-100-2014-00464-21
001-100-2014-00638-35
001-100-2014-00639-41

กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1

จํานวนเงิน
12,623.57
3,509.85
2,165.48
3,336.45
11,457.30
1,890.47
2,030.47
3,209.68
2,288.70
1,341.26
1,950.03
1,972.39
2,271.42
3,763.96
5,233.99
2,272.88
861.70
400.28
1,081.33
2,087.79
1,009.53
729.74
903.90
1,402.71
1,128.41
580.06
784.56
665.76
1,164.19
1,955.21
740.57
1,165.34
715.87

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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.ท. กนกพล ทรงอินทร์
พ.อ. อธิสิทธิD ไชยนุวตั ิ
พ.อ. วีระพล พุม่ จิตร
พ.ต.พิสิทธิD ศรี วชิ า
พ.ต. ปรุ ฬห์กรณ์ โรจน์ถิรธนากุล
พ.ต. บรรจง ชาญนอก
พ.ต. วสันต์ จันทะดวง
พ.ต. อรรถพล นพสูงเนิน
พ.ต. ณัฐกานต์ โยเหลา
พ.ต. ศุภชัย เมืองกลาง
ร.อ. สัมพันธ์ แก้วมณี
ร.อ. ปรี ดี พสุนนท์
ร.ท. วุฒิพงษ์ ศิริภูมิ
ร.ท. วีรวิทย์ ขวานเพชร
ร.ท. ปพนพัชร์ พรโรจน์ชยั ภัค
ร.ต. รัฐพงศ์ บรรเทาพิศ
ร.ต. ไพบูลย์ ศรี วไิ ลเลิศ
จ.ส.อ. วุฒิศกั ดิD อ่อนคํา
จ.ส.อ. พัฒนา ดวงจันทร์
จ.ส.อ. สมศักดิD อ่อนน่วม
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ สกุลโชติ(อ.)
จ.ส.อ. ศักชัย ชาญช่าง
จ.ส.อ. พินิตร ชารี แสน
จ.ส.อ. เจียม นพรัตน์
จ.ส.อ.ดนัย พุทธน
จ.ส.อ. ธีระศักดิD ศุภโชควิบูลย์
จ.ส.อ. ดํารงค์ ประมวลทรัพย์
จ.ส.อ. เพนาว์ สิ งห์ทอง(อ.)
จ.ส.อ. วงศ์ชยุตม์ สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. สมาน มุ่งดี
จ.ส.อ. อุเทน เมินกระโทก
จ.ส.อ. ธงชัย ภิญโญ
จ.ส.อ. ธนูทอง การะหัตถ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2016-00349-83
001-100-2004-06597-69
001-100-2004-02032-78
001-100-2004-03608-74
001-100-2004-05194-16
001-100-2004-06982-18
001-100-2004-09833-65
001-100-2004-12962-75
001-100-2007-00216-62
001-100-2009-00015-14
001-100-2004-04006-86
001-100-2004-04122-65
001-100-2004-05227-20
001-100-2004-05464-38
001-100-2004-07006-38
001-100-2004-00240-97
001-100-2004-06782-78
001-100-2004-01692-39
001-100-2004-02002-80
001-100-2004-02664-99
001-100-2004-03013-03
001-100-2004-03122-11
001-100-2004-03677-70
001-100-2004-05064-21
001-100-2004-05591-13
001-100-2004-07474-62
001-100-2004-07767-83
001-100-2004-07819-25
001-100-2004-08732-17
001-100-2004-09222-30
001-100-2004-09767-72
001-100-2004-10296-46
001-100-2004-11667-16

กอง สพบ.พล.ม.1
ขว.ทบ.
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2

จํานวนเงิน
92.02
434,600.29
15,934.63
6,390.46
5,225.58
5,738.71
5,391.81
4,629.52
3,279.98
2,364.57
13,351.54
12,184.51
3,055.50
6,525.04
11,690.02
6,282.63
8,291.22
13,903.88
10,855.53
7,806.47
4,902.94
6,527.50
3,303.83
25,595.51
8,755.75
5,352.59
3,735.90
6,775.18
3,799.17
3,865.26
2,497.74
7,677.16
653.56

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุรัตน์ รักสนิท
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ ยืนยัง#
จ.ส.ท. สุขเกษม มัน# คง
จ.ส.ท. วันชัย ทัพวิเศษ
จ.ส.ต. ณัฐภัทร ตรงศูนย์
จ.ส.ต. พัฒนา สนุกแสน
จ.ส.ท. ณัฐพงษ์ ประเสริ ฐศักดิD
จ.ส.ท. วีระศักดิD พรหมบรรณ
จ.ส.ต. โยธิน เป็ นสูงเนิน
ส.อ. โด่งดัง แก้วคุม้
ส.อ. อาทิตย์ อินทรสิ ทธิD
ส.อ. สุบรรณ์ เพิ#มพูล
ส.อ. จีรนันท์ สุขมา
ส.อ. จีระเมศร์ ศิริอุดมวัฒน์
ส.อ.ฤทธิไกร กันยามา
ส.อ. พยุง บุญประโคม
พ.อ. พงศธร เมืองแก่น
พ.ท. อุดม แดนโพธิD
พ.ต. อัครพล ลือดี
พ.ต. บุญยฤทธิD ทับทิมอ่อน
ร.อ. ชาญชัย ธรรมชัยกุล
ร.ท. รังสรรค์ คํานวณศร
ร.ต. จักรภพ วังพฤกษ์
จ.ส.อ. พิษณุชยั จันทร์หอม
จ.ส.อ. ณรงค์ ปานพวงแก้ว
จ.ส.อ. ถวิล ยังวิลยั
จ.ส.อ. จริ นทร์ ดีดน้อย
จ.ส.อ. ศิริชยั แจ่มรอด
จ.ส.อ. เมธาวี วันแย้ม
จ.ส.อ. วิชยั ภู่ทอง
จ.ส.อ. จักรกฤช อภิสุนทราวงศ์
จ.ส.อ. วรสิ ทธิD กวนไวยบุตร
จ.ส.อ. สมเกียรติ เผื#อแผ่

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12152-43
001-100-2004-12577-17
001-100-2007-00213-98
001-100-2008-00358-40
001-100-2009-00111-86
001-100-2010-00213-10
001-100-2009-00007-00
001-100-2011-00206-20
001-100-2008-00217-77
001-100-2008-00330-73
001-100-2011-00012-18
001-100-2011-00192-62
001-100-2012-00008-01
001-100-2012-00008-38
001-100-2012-00239-54
001-100-2012-00647-48
001-100-2004-00491-02
001-100-2004-04690-50
001-100-2007-00065-11
001-100-2008-00014-18
001-100-2004-12538-81
001-100-2004-01254-57
001-100-2006-00002-53
001-100-2004-01256-06
001-100-2004-01420-74
001-100-2004-01694-42
001-100-2004-01824-52
001-100-2004-02128-96
001-100-2004-02692-74
001-100-2004-04613-13
001-100-2004-04619-33
001-100-2004-04702-50
001-100-2004-07055-09

ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.2
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3

จํานวนเงิน
6,191.02
9,526.15
1,185.76
4,706.37
870.39
2,560.41
1,084.64
2,592.87
2,752.94
1,656.99
2,211.73
1,161.84
1,380.47
1,230.64
768.38
1,441.94
3,111.42
3,536.66
5,836.51
3,883.73
1,885.70
4,403.78
1,643.04
2,621.11
3,070.41
3,187.10
1,788.30
2,295.87
2,366.69
1,065.10
3,514.15
5,594.38
1,607.23

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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. กิตติพนั ธ์ กัลยาณวัตร
จ.ส.อ. บัญชา วัฒนธรรม
จ.ส.อ. พจน์สณ
ั ฑ์ พวงมาลัย
จ.ส.อ. เทิดศักดิD เทียนปั# น
จ.ส.อ. อุทิศ สุวรรณมาโจ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิD นันทวัจน์โภคิน
จ.ส.อ. มนตรี สิ นทร
จ.ส.อ. ศราวุธ โทนแจ้ง
จ.ส.อ. นัฐวุฒิ จันทร์ปาน
จ.ส.ท. สมชาย พงษ์สนั ติ
จ.ส.ต. สุพจน์ รอดเมือง
ส.อ. เสมา ขาวโกมล
ส.อ. วิชูชิต เขื#อนสอน
ส.อ. อภิสิทธิD เนืKอไม้
พ.ต. สมศักดิD อนันต์กา้ นตง
ร.อ. จิรพัฒน์ มิ#งชัย
ร.อ. ธีระพงษ์ พงษ์เพ็ง
ร.อ.สนิท กองวงค์
ร.อ. สุรัตน์ สิ งห์แก้ว
ร.อ. ประสิ ทธิD บัวขาว
ร.ท. ประทีป เอกรักษา
ร.ท. วุธิพงษ์ คําแก้ว
ร.ท. สมนึก มัญจกาเภท
ร.ท. เกรี ยงศักดิD กุลศรี
ร.ท. ถนัด รอนยุทธ
ร.ท. ธนนท์ วันทา
ร.ท. เริ งณรงค์ จันทร์ถอด
ร.ท. วินยั บุญโต
ร.ต. ดิเรก ไชยพิเดช
ร.ต. บุญช่วย อุตรา
ร.ต. สมเดช บุตรพรม
ร.ต. เสนีย ์ พลเยีย# ม
ร.ต. เผชิญ ตรี พลี

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07913-02
001-100-2004-09112-34
001-100-2004-09112-52
001-100-2004-09200-74
001-100-2004-09752-41
001-100-2004-10955-42
001-100-2004-11149-44
001-100-2004-12939-13
001-100-2006-00179-61
001-100-2011-00289-96
001-100-2011-00289-32
001-100-2010-00301-41
001-100-2012-00631-29
001-100-2013-00597-63
001-100-2004-08616-56
001-100-2004-03566-40
001-100-2004-03937-39
001-100-2004-05279-10
001-100-2004-06798-24
001-100-2004-07472-22
001-100-2004-00759-49
001-100-2004-02896-76
001-100-2004-04225-45
001-100-2004-05567-81
001-100-2004-06031-77
001-100-2004-06577-52
001-100-2004-10582-40
001-100-2004-11732-48
001-100-2004-01654-46
001-100-2004-06795-87
001-100-2004-06797-63
001-100-2004-07173-73
001-100-2004-08856-01

ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
ช.3
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 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 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 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
4,877.23
1,210.09
8,101.80
1,531.29
2,632.39
5,373.31
1,474.84
2,552.05
1,013.84
1,588.92
1,254.48
1,029.34
1,468.45
607.93
10,324.22
15,844.40
6,436.23
6,075.83
8,852.09
8,484.07
4,731.22
2,988.68
8,333.53
8,113.54
2,064.65
3,483.56
3,747.33
5,715.99
4,724.10
4,029.42
9,100.59
4,762.42
5,243.41

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
ร.ต. อภิชน ต้วมสูงเนิน
ร.ต. นฤพนธ์ วรรณทวี
ร.ต. สําราญ เหง้าโพธิD
ส.อ. วัชรพงษ์ บุญนิรันดร์
จ.ส.อ. ประสารทอง พิษณุแสง
จ.ส.อ. ทํานอง กุลศิริ
จ.ส.อ. ประมวล ฝอยทอง(อ.)
จ.ส.อ. ปรเมศวร์ น้อยอาษา
จ.ส.อ. ทูล ไพรศรี
จ.ส.อ. สุมิตร สิ งห์คาํ
จ.ส.อ. ชาญชัย ญาวงศ์
จ.ส.อ.นพดล วงศ์คาํ จันทร์
จ.ส.อ. ไพศาล พิริยะอนันตกุล
จ.ส.อ. ณรงค์ ปะกิคะเน
จ.ส.อ. มนูญ สาโคตร
จ.ส.อ. บุญสงค์ สมบัติมี
จ.ส.อ. ประถม สมนอก
จ.ส.อ. รุ่ ง เอราวัณ
จ.ส.อ. นิพนธ์ พันธชุม
จ.ส.อ. วระดา กะกุลพิมพ์
จ.ส.อ.เขมชาติ เคียบเคียง
จ.ส.อ. อุทร นามสุวรรณ์
จ.ส.อ. ศุภสิ ทธิD ชมศิริ
จ.ส.อ. เวียงชัย ปั ดสา
จ.ส.อ. ชาย คําวิชิต
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิD สุภกั ดี
จ.ส.อ. อดิศร วงศ์อาสา
จ.ส.อ. รังสรรค์ พิมพรัตน์
จ.ส.อ.สมจิตร เกษสุรันต์
จ.ส.อ. ชัยโรจน์ มุธุสิทธิD
จ.ส.อ. ปรี ดา ชื#นใจ
จ.ส.อ. สุทิน พันธ์ศรี
จ.ส.อ. วันรบ ชัยนิคม

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09167-70
001-100-2004-09881-84
001-100-2004-10000-49
001-100-2004-00023-23
001-100-2004-00061-52
001-100-2004-00334-75
001-100-2004-00348-81
001-100-2004-00632-45
001-100-2004-00734-46
001-100-2004-00923-08
001-100-2004-00978-35
001-100-2004-01304-68
001-100-2004-01433-56
001-100-2004-01448-96
001-100-2004-01554-49
001-100-2004-01609-91
001-100-2004-02165-82
001-100-2004-02449-56
001-100-2004-02530-60
001-100-2004-02573-85
001-100-2004-03359-48
001-100-2004-03523-70
001-100-2004-03558-36
001-100-2004-04069-81
001-100-2004-04153-23
001-100-2004-04649-12
001-100-2004-04913-41
001-100-2004-05221-55
001-100-2004-05362-73
001-100-2004-05425-20
001-100-2004-05441-66
001-100-2004-05772-98
001-100-2004-05820-23

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 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 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 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 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 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 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
2,493.89
6,111.28
2,994.46
4,230.14
2,899.19
4,013.42
6,280.95
1,073.01
9,023.50
23,268.94
5,986.65
6,428.24
3,266.55
2,841.34
6,723.23
6,177.20
4,274.30
6,428.75
1,976.70
2,304.56
2,750.30
5,503.61
8,046.60
3,024.02
8,694.32
4,003.27
4,334.84
2,951.28
1,029.10
6,889.25
4,533.27
942.58
3,405.42

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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. เทียนทอง ธรรมนิยม
จ.ส.อ. ชาญชัย อัมพาพันธ์
จ.ส.อ. สมศรี อุดมชัย
จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ โสดาศรี
จ.ส.อ. วรวุทธ ปั ญญาใส
จ.ส.อ.กิตติศกั ดิD สุขปุ๋ ยพุทซา
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิD พรมเกตุ
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ปุยะติ
จ.ส.อ. ชาญชัย ปาปะโข
จ.ส.อ. ทะโกศล จําปาทิพย์
จ.ส.อ. นรัตน์ วงศ์สอน
จ.ส.อ. นริ นทร์ วิสุงเร
จ.ส.อ. นิคม ลักษณ์เสมา
จ.ส.อ.นิเวช ชูไทย
จ.ส.อ. เรื องฤทธิD มงคลมะไฟ
จ.ส.อ. เลิศวุฒิ นิติธรรม
จ.ส.อ. วิทยา บุตรแสน
จ.ส.อ. อนันต์ อิ#มเรื อง
จ.ส.อ.อรรคเดช แก้วอาจ
จ.ส.อ. เอกพงค์ ขวัญทองห้าว
จ.ส.อ. สมพงค์ ไชยคําภา
จ.ส.อ. อํานาจ ทัศสมบัติ
จ.ส.อ. มานิต ชมชื#น
จ.ส.อ. ปกรณ์ อาวรณ์
จ.ส.อ. ธารา กิรานุชิตพงศ์
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ พุทธิวงศ์
จ.ส.อ. ผลวัตร พรมชาติ
จ.ส.อ.วีรศักดิD คําผาลา
จ.ส.อ. มนัส ไมล์หรื อ
จ.ส.อ. บุญเชียร ศรี พลู
ส.อ. สุนดั ดา นราศร
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ปิ ดตังถาเน
จ.ส.อ.กฤษฎา พุฒกลาง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06044-95
001-100-2004-06481-25
001-100-2004-06519-16
001-100-2004-06752-53
001-100-2004-06794-17
001-100-2004-06794-26
001-100-2004-06794-35
001-100-2004-06794-53
001-100-2004-06794-62
001-100-2004-06795-23
001-100-2004-06795-32
001-100-2004-06795-41
001-100-2004-06795-50
001-100-2004-06795-78
001-100-2004-06796-84
001-100-2004-06796-93
001-100-2004-06797-18
001-100-2004-06798-42
001-100-2004-06798-60
001-100-2004-06798-88
001-100-2004-07077-01
001-100-2004-07103-07
001-100-2004-07179-48
001-100-2004-08181-22
001-100-2004-08188-21
001-100-2004-08432-61
001-100-2004-08998-26
001-100-2004-09140-55
001-100-2004-09591-37
001-100-2004-09748-35
001-100-2004-10186-86
001-100-2004-10193-84
001-100-2004-10421-51

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 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 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 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 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 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 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
4,781.35
6,769.61
4,157.87
3,065.39
5,637.76
1,997.63
2,293.28
7,965.36
2,412.75
3,776.45
4,989.46
3,192.60
4,784.93
2,591.35
3,081.07
4,001.37
2,634.80
5,804.94
3,604.31
1,777.10
6,246.75
2,193.00
2,656.88
3,501.60
5,369.53
2,786.71
9,265.37
20,797.77
2,139.96
3,673.54
2,241.08
13,231.86
2,845.26

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมมิตร จิตภักดี
จ.ส.อ.ธงชัย พันธิทกั ษ์
จ.ส.อ. สว่าง วะริ วงษ์
จ.ส.อ. ศักดิDสิทธิD จุลอักษร
จ.ส.อ. กิติศกั ดิD ศรี แก้ว
จ.ส.อ. สมชาย ศิริศาล
จ.ส.อ.ประหยัด เล่ห์กล
จ.ส.ต.ปราโมทย์ โคตรพัฒน์
จ.ส.อ.มลศิริ ฮาดภักดี
จ.ส.อ. จักรพงษ์ โพธิคาํ
จ.ส.อ. วินยั จําปาทอง
จ.ส.อ. ชลเดช ลาดหนองขุ่น
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิD ไชยรักษ์
จ.ส.อ.มงคล ประสงค์ทรัพย์
จ.ส.อ. ประวิทย์ พลเยีย# ม
จ.ส.อ. อรรควิทย์ บุญเปลืKอง
จ.ส.อ. กําธร ศรี อุดม
จ.ส.อ. พีรฉัตร แก้วบุดดา
จ.ส.อ. อนุชา ปาระศรี
จ.ส.อ. ภูริศกั ย์ ยินดี
จ.ส.ต.กิตติกร บุญกัญญา
จ.ส.อ. อรรถวุฒิ ธรรมโม
จ.ส.ต. ศรายุทธ บุตรพรม
จ.ส.ท. สุริยา ชาววาปี
ส.อ. ปรี ชา เหล็กกล้า
จ.ส.ท. พงษ์พฒั น์ โวหารลึก
จ.ส.ท. รักชาติ ดอนไชย
ส.อ. ธนกฤต พุฒพันธ์
จ.ส.ท. ปกาสิ ต สองสนิท
จ.ส.ท. ปรี ยทัศ อาษาธง
จ.ส.อ. พัชระ แก้วบรม
จ.ส.ท. บุรินทร์ วงษ์พรม
จ.ส.ต. ชลิต เสนาวงศ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10444-41
001-100-2004-10764-86
001-100-2004-10773-51
001-100-2004-11246-40
001-100-2004-11382-90
001-100-2004-11413-00
001-100-2004-11539-98
001-100-2004-11747-60
001-100-2004-11817-97
001-100-2004-11889-94
001-100-2004-12190-90
001-100-2004-12229-42
001-100-2004-12380-86
001-100-2004-12632-86
001-100-2004-12804-78
001-100-2004-13097-73
001-100-2004-13111-49
001-100-2004-13218-90
001-100-2006-00201-96
001-100-2006-00351-89
001-100-2007-00055-76
001-100-2007-00220-78
001-100-2009-00124-86
001-100-2004-06798-33
001-100-2004-12452-17
001-100-2004-13218-63
001-100-2005-00785-38
001-100-2005-00792-27
001-100-2006-00180-67
001-100-2006-00184-29
001-100-2006-00187-20
001-100-2007-00200-25
001-100-2007-00223-24

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 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 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 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 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 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 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
7,412.94
5,084.81
6,671.50
2,042.24
1,958.83
8,195.43
2,913.72
11,020.56
8,500.88
5,239.92
2,335.60
2,533.85
5,418.46
3,609.47
911.83
4,636.29
2,617.86
1,623.02
1,243.87
2,438.12
5,586.62
2,748.74
736.52
4,945.68
3,748.98
1,889.22
1,418.50
1,333.23
4,107.60
2,876.95
3,196.11
5,688.88
780.04

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ภาณุพงศ์ อ้วนโฮม
จ.ส.ท. อนุสิทธิD สี ทน
จ.ส.ท. พรวิชิด ภูมิลี
จ.ส.ท. สัมฤทธิD วงษาชัย
ส.อ. จตุรพล พูลศิลป์
จ.ส.ท. อนนท์ อรัญมิตร
จ.ส.ต. ชาญ กองพอด
จ.ส.ท. อนุชิต นาสมชัย
จ.ส.ต. ทศพล สุวรรณไตร
จ.ส.อ. เอกชัย ศักดี
จ.ส.ต. อดิศกั ดิD โพธิDสาวัง
จ.ส.ต. คธาวุฒิ วันดี
จ.ส.ต. สุรวัฒน์ ภามนตรี
จ.ส.ต. โกศล โสชัยยันต์
จ.ส.ท. พิมพ์พา จันทะวาลย์
ส.อ. ยุทธนา อาจวิชยั
ส.อ. ทรงศักดิD สุ่มมาตย์
ส.อ. ไพศาล คําสนาม
ส.อ. สกนธ์ แฟงคล้าย
ส.อ. อภิชาติ เกณฑ์การ
ส.อ. อภินนั ต์ สุทธิเภท
ส.อ.ประกาฐพล มงคล
ส.อ. อนุวชั น์ ขวัญทองห้าว
จ.ส.ต.ไตรฤทธิD โล่เส็ง
ส.อ. ไพรวัลย์ สมภักดี
ส.อ. โกเมท สุวรรณกูฏ
ส.อ. สุทธิพงษ์ พลพุทธา
จ.ส.อ. อภินนั ท์ สารจันทร์
ส.อ. พงษ์พฒั น์ อันทะแขก
จ.ส.ต. พูนศักดิD ยืนยัง#
ส.อ. วรวิทย์ จันปุ่ ม
ส.อ. สราวุธ พูลสวัสดิD
ส.อ. สมัคร แฝงเส้น

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00282-12
001-100-2008-00088-37
001-100-2008-00394-66
001-100-2009-00000-47
001-100-2009-00012-31
001-100-2009-00238-62
001-100-2008-00089-07
001-100-2008-00147-13
001-100-2008-00402-77
001-100-2009-00011-43
001-100-2009-00012-59
001-100-2009-00013-29
001-100-2009-00451-38
001-100-2010-00115-44
001-100-2004-03209-46
001-100-2005-00785-10
001-100-2006-00176-15
001-100-2006-00185-26
001-100-2006-00193-58
001-100-2006-00203-36
001-100-2007-00220-50
001-100-2007-00228-10
001-100-2008-00088-73
001-100-2008-00089-25
001-100-2008-00147-31
001-100-2008-00246-13
001-100-2008-00400-73
001-100-2009-00004-18
001-100-2009-00010-46
001-100-2009-00017-18
001-100-2009-00124-59
001-100-2009-00124-68
001-100-2009-00449-17

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 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 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 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 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 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 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
2,459.77
3,421.60
963.76
1,268.07
2,529.47
2,664.93
1,569.05
4,720.42
1,675.76
1,437.68
1,650.33
2,205.50
1,925.70
2,440.75
1,071.87
867.49
1,692.21
2,509.51
611.62
4,938.70
1,049.05
3,942.43
1,312.22
989.53
2,880.07
1,581.54
2,947.72
2,208.33
1,179.35
2,155.14
1,179.40
888.21
2,058.81

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

ชื#อบัญชี
ส.อ. ยุทธภูมิ พูลสวัสดิD
ส.อ. แก่นเมือง เทียมโสม
ส.อ. อรรถสถาพร ขันติวงศ์
ส.อ. พีรวัฒน์ ประชาโชติ
ส.อ. อนุวฒั น์ มูลสาร
ส.อ. อภิชาต เขียวอ่อน
ส.อ. วิรัช โทพล
ส.อ. เทพอุทิศ จันทร์โฮม
ส.อ. มานะศักดิD วิยาสิ งห์
ส.อ. สิ ทธิชยั จํานงค์ศรี
ส.อ. รัชตากร อิ#มเสถียร
จ.ส.อ. ณรงค์กรณ์ มณี ทูล
ส.ต. กิตติศกั ดิD สุ่มมาตย์
ส.อ. ณัฐวุฒิ บัวใหญ่
ส.ท. คมสัน ภูมิแสง
พ.อ.(พิเศษ) รณฤทธิD มีจนั ที
พ.อ.(พิเศษ) เสกสรรค์ เสื ออิ#ม
พ.อ. กุณธร ศรี จนั ทร์
พ.อ. โชคชัย ปั ดทุมแฝง
พ.อ. ขจรเดช สมิตะโยธิน
พ.อ. สถาพร สุขสมบูรณ์
พ.อ. สมเจตน์ ทองปลี
พ.อ. ธัญญะ ศรี สงั วรณ์
พ.อ. สุจินต์ จินดานุกลู
พ.อ.ธงชัย ศรี พลากร
พ.อ.หญิง รุ จิเรข สว่างศรี
พ.อ.หญิง รจนา สุขสุนิตย์
พ.อ. หญิง มนัสสมร อร่ ามศรี
พ.อ.หญิง นาตยา ฐิตะฐาน
พ.อ.หญิง ปั ทมา เปี ยร์นนท์
พ.ท. ธีรพงษ์ ขณะฤกษ์
พ.ท. สุรกิจ ก้อนแก้ว
พ.ท. สงวน จําปาเมือง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00115-08
001-100-2010-00284-74
001-100-2010-00335-64
001-100-2011-00103-40
001-100-2011-00273-40
001-100-2011-00318-20
001-100-2011-00360-29
001-100-2011-00360-38
001-100-2011-00515-96
001-100-2012-00175-00
001-100-2012-00291-89
001-100-2012-00297-09
001-100-2012-00585-07
001-100-2013-00191-09
001-100-2015-00306-14
001-100-2004-00299-04
001-100-2004-05035-21
001-100-2004-01339-42
001-100-2004-01893-58
001-100-2004-04803-54
001-100-2004-05044-05
001-100-2004-07841-08
001-100-2004-08754-00
001-100-2004-10363-45
001-100-2004-11832-27
001-100-2004-02275-42
001-100-2004-03817-52
001-100-2004-06498-69
001-100-2004-07136-78
001-100-2004-11070-69
001-100-2004-00566-16
001-100-2004-01659-69
001-100-2004-03088-56

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 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 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
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.

จํานวนเงิน
1,021.23
2,408.03
1,430.40
1,420.79
3,208.24
1,454.31
764.96
1,214.80
580.00
215.46
557.08
1,326.74
203.09
2,507.64
538.46
37,832.59
33,086.60
5,826.56
15,560.59
26,204.02
6,135.48
2,464.83
13,336.97
3,083.59
11,608.49
3,044.28
15,745.91
4,382.14
15,724.05
18,061.65
21,153.16
5,645.03
6,516.55

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

ชื#อบัญชี
พ.ท. ไพโรจน์ สาวงษ์
พ.ท.มนัส บุญเพ็ง
พ.ท. ธนาพร ทองศิริ
พ.ท. ไตรรัตน์ เวชโช
พ.ท. ยุทธศักดิD สุขขวัญ
พ.ท. ชํานาญ นวลละออง
พ.ท.จิรศักดิD ปิ# นเวหา
พ.ท. ชัยริ นทร์ น้อยพลี
พ.ท.กิตติภคั เก้ารัตน์
พ.ท.วิชาญ หมอนวดดี
พ.ท. วัลลภ หิ นเจริ ญ
พ.ท. สุริยะ สอนเต็ม
พ.ท. สุชิต มงคล
พ.ท. อชิลกั ษณ์ พจน์พฒั นพล
พ.ท. ทศพรชัย จินดาสวัสดิD
พ.ท.หญิง สุกญั ญา ปาดาหะกะพันธ์
พ.ท.หญิง อรุ ณลักษณ์ รักษ์แสงสว่าง
พ.ท.หญิง พนิตา ปานศักดิD
พ.ท.หญิง ฒามรา สุขพงศ์
พ.ท.หญิง รุ่ งจิตต์ จุลโอภาส
พ.ท.หญิง ปุณญาภา รักธรรม
พ.ต. ปราโมทย์ โสมรักษ์
พ.ต. ภาณุวตั น์ บัวงาม
พ.ต. ทองเพชร เหล่าโสด
พ.ต. ประยุทธ มณฑาทิพย์
พ.ต. วิสูจน์ โบสุวรรณ์
พ.ต. สมบูรณ์ พ่วงภู่
พ.ต.กรศนันท์ สี แก่น
พ.ต. โยธิน โต๊ะทอง
พ.ต.หญิง สุธิดา ควรพันธ์
พ.ต.หญิง สมิดานันท์ ศรี วาสโนดม
ร.อ.จิรปรี ชา ปิ# นเย็น
ร.อ. นฤทธิD ยิมK ภักดี

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03827-24
001-100-2004-04020-64
001-100-2004-04541-28
001-100-2004-05094-19
001-100-2004-05835-90
001-100-2004-07686-23
001-100-2004-09586-97
001-100-2004-10671-96
001-100-2004-10967-54
001-100-2004-11315-61
001-100-2004-12186-93
001-100-2004-12422-10
001-100-2005-00152-65
001-100-2005-00361-98
001-100-2006-00141-95
001-100-2004-01954-01
001-100-2004-04021-34
001-100-2004-07999-79
001-100-2004-08404-68
001-100-2004-08523-66
001-100-2004-10518-21
001-100-2004-01171-57
001-100-2004-04227-30
001-100-2004-07197-79
001-100-2004-07645-39
001-100-2004-08150-00
001-100-2004-08621-14
001-100-2004-11838-01
001-100-2007-00451-94
001-100-2004-07208-27
001-100-2006-00487-94
001-100-2004-02001-74
001-100-2004-05548-08

นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.

จํานวนเงิน
10,648.94
14,494.55
1,822.08
5,904.64
15,399.53
18,364.74
5,197.75
23,822.98
4,671.07
10,291.86
4,053.80
8,105.36
2,441.27
7,610.11
2,435.59
3,467.22
5,073.45
8,632.91
10,058.19
3,053.70
7,010.55
7,631.77
4,414.60
20,290.62
43,759.35
9,089.38
6,746.15
9,307.08
672.88
10,696.83
3,055.38
4,823.79
16,861.49

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
ร.อ. พันธ์เทพ แก้วหนู
ร.อ. ธนโชติ ชาญณรงค์
ร.อ.หญิง พัชราภรณ์ ฤทธิDดี
ร.ท. ณฐกร แก้วพิจิตร
ร.ท. อัมพร ตําหนิงาม
ร.ท. นิติธร อินทะวงษ์
ร.ท. คณิ ศ แสงทอง
ร.ท. นิคม สิ ทธิปลืKม
ร.ท. สุพจน์ เอี#ยมสําอางค์
ร.ท. ณรงค์วทิ ย์ เอี#ยมในวงษ์
ร.ต. ชัยนัส บรรจง
ร.ต. ดุสิต คนพิทกั ษ์
ร.ต. เจริ ญ เพียงคาม
ร.ต. สุโชติ ผมหอม
ร.ต. สมชาย อวบสําอางค์
ร.ต. ทะวงศ์ พาเสน่ห์
ร.ต. กิตติ ไชยวงศ์วฒั น์
ร.ต. อําไพ เสนาะศัพย์
ร.ต. ปิ ยวรรณ เหงี#ยมกลาง
จ.ส.อ. บัณฑิต เกวงศ์
จ.ส.อ. อุชาญ ถนอมพันธ์
จ.ส.อ. วราวุฒD ิ แสงสุริศรี
จ.ส.อ. กวีวฒั น์ โหมดวัฒนะ
จ.ส.อ. พินิจ สี อาํ คา
จ.ส.อ. สุชาติ ศรี วจิ ารย์
จ.ส.อ. พรหมมาท คุม้ วงศ์
จ.ส.อ. สุเทพ เชิงหอม
จ.ส.อ. ภมร บุญรอด
จ.ส.อ. เรวัต มหัทธนสาร
จ.ส.อ. ไมตรี สี ดาเสถียร
จ.ส.อ. สุรักษ์ จอกถม
จ.ส.อ. ชํานาญ อิ#มชื#น
จ.ส.อ. วรงค์ ถึงแก้ว

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06586-18
001-100-2004-12848-72
001-100-2010-00092-48
001-100-2004-01603-99
001-100-2004-03137-06
001-100-2004-06920-47
001-100-2004-09277-30
001-100-2004-10519-37
001-100-2004-10519-73
001-100-2004-10520-79
001-100-2004-00296-30
001-100-2004-00492-45
001-100-2004-01744-35
001-100-2004-03236-33
001-100-2004-04007-83
001-100-2004-08997-92
001-100-2004-10101-70
001-100-2004-11806-91
001-100-2004-13220-11
001-100-2004-00003-61
001-100-2004-00296-12
001-100-2004-00874-85
001-100-2004-00990-37
001-100-2004-00997-90
001-100-2004-01078-31
001-100-2004-01498-37
001-100-2004-01690-80
001-100-2004-02218-03
001-100-2004-02291-15
001-100-2004-02638-81
001-100-2004-02687-07
001-100-2004-03046-01
001-100-2004-03159-08

นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.

จํานวนเงิน
7,775.01
4,433.04
5,621.62
5,394.98
3,662.71
10,081.87
8,900.63
6,136.60
4,142.48
5,124.89
8,111.04
2,246.53
4,007.40
1,184.29
9,546.16
13,006.93
2,946.71
2,700.44
2,534.45
890.47
5,938.36
5,302.69
2,412.02
11,580.91
8,232.84
1,142.81
1,821.75
9,680.12
4,111.15
3,196.98
4,191.54
10,956.82
2,995.76

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กิจจา สุนทรวิภาต
จ.ส.อ. อภิสิทธิD คงขจร
จ.ส.อ. ธวัชชัย กลํ#าสวัสดิD
จ.ส.อ. กิตติภณ ศรี สว่าง
จ.ส.อ. ณัฐพล พึ#งเคหา
จ.ส.อ. ไพรวัลย์ พูสี
จ.ส.อ. อวยไชย ทองแสง
จ.ส.อ. สฤษฎ์ สุปัด
จ.ส.อ. ชูชาติ กาญจนสิ นธุ์
จ.ส.อ. ภาวัต เทียนช้าง
จ.ส.อ. อํานาจ โพธิDเวียง
จ.ส.อ. เจษฎา โตนวล
จ.ส.อ. ธัชพล ธนาสุตนันท์
จ.ส.อ. จิตรติ สุวรรณพัฒน์
จ.ส.อ. วิจารณ์ ธรรมชอบ
จ.ส.อ. เฉลิมชัย เหมรักษ์
จ.ส.อ. ศักดิDสิทธิD แสงชัย
จ.ส.อ. ธเนศ เมืองเงิน
จ.ส.อ. สุพจน์ อุ่นเรี ยน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ รุ นพงษ์
จ.ส.อ. ฉอ้อน ยอดชมยาญ
จ.ส.อ. สมชาย บุญรักษ์
จ.ส.อ. สมภาร พลยศ
จ.ส.อ. รัตนะ หลายศรี
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ วิจิตรชื#น
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ ชูวนั
จ.ส.อ. วชิรวิทย์ นามพรหม
จ.ส.อ. สันทัด คงคาเขตร
จ.ส.อ.โสธร อุรารักษ์
จ.ส.อ. นพรุ จ ชัยวิจิตร
จ.ส.อ.ศุภโชค ชํานาญกิจ
จ.ส.อ. เอกชัย น้อยนาลุ่ม
จ.ส.อ. สรนาถ ช่วยชาติ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03270-82
001-100-2004-03673-81
001-100-2004-04550-39
001-100-2004-04678-76
001-100-2004-04879-77
001-100-2004-04924-01
001-100-2004-04996-08
001-100-2004-05329-49
001-100-2004-05363-98
001-100-2004-06237-00
001-100-2004-06432-54
001-100-2004-07418-75
001-100-2004-07428-65
001-100-2004-07968-93
001-100-2004-07978-74
001-100-2004-08021-03
001-100-2004-08218-07
001-100-2004-08655-64
001-100-2004-08859-11
001-100-2004-09242-01
001-100-2004-09381-07
001-100-2004-10446-90
001-100-2004-10519-64
001-100-2004-10521-85
001-100-2004-10604-21
001-100-2004-10632-79
001-100-2004-11681-58
001-100-2004-11769-80
001-100-2004-11807-98
001-100-2004-12507-14
001-100-2006-00361-42
001-100-2009-00293-16
001-100-2009-00296-08

นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.

จํานวนเงิน
1,556.34
2,633.52
5,505.15
3,605.61
2,221.15
765.95
2,080.33
1,922.80
11,919.81
2,813.27
2,075.24
5,762.91
3,280.15
2,852.51
4,753.06
2,008.08
2,894.95
5,213.51
9,437.98
3,664.20
3,880.47
2,132.88
660.63
5,614.83
1,043.87
11,127.15
6,634.31
998.55
1,785.48
5,600.06
364.01
424.20
1,630.67

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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. อภิรักษ์ อ่อนจันทร์
จ.ส.อ.หญิง กนกวรรณ ภู่รัชฎา
จ.ส.อ.หญิง ชุตาภา ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ.หญิง เกษมะณี แจ่มศรี
จ.ส.อ.หญิง พิมพ์ระพี ชุ่มคุมสิ น
จ.ส.อ.หญิง เพลินพิศ ประเสริ ฐศิลป์
จ.ส.อ.หญิง พิมพาภรณ์ พึ#งบุญพานิชย์
จ.ส.อ.หญิง อรพันธุ์ สงวนสุข
จ.ส.ท.วัฒธนพงษ์ ตะกรุ ตแก้ว
จ.ส.ท. นิธิโรจน์ จารุ ธนพัฒน์
จ.ส.ท.พิรเชษฐ์ สุขทรัพย์เกษม
จ.ส.ท. นเรศ อ่อนคง
จ.ส.ต.ชนะชัย สันติสุขพิทกั ษ์
จ.ส.ต.วัลลภ ฤทธิDอร่ าม
ส.อ. ไพโรจน์ ภูกองไชย
ส.อ.สิ ริเดช ขาวกระจ่าง
ส.อ. สํารวจ ชูช่วย
ส.อ. สมมาตร ดิศวรรณี
ส.อ. สุริยะ จําปาทอง
ส.อ. ภูเมธ ช่างวาดวรโชติ
ส.อ. ธนากร บุญทน
ส.อ. สถาพร ชุมพล
ส.อ.หญิง ศรสวรรค์ โลหิ ตรังสรรค์
ส.ท. สมยศ บัวลา
พล.ต. เทอดชัย นิยม
พ.อ.(พิเศษ) อภินนั ท์ ทิพย์เทพ
พ.อ.(พิเศษ) เดชพัฒน์ วิภาวนิช
พ.อ.(พิเศษ) ปวีณ เส็งใย
พ.อ.(พิเศษ) ศุภฤกษ์ ผลฉาย
พ.อ.(พิเศษ) หญิง ศิริพร เปาเส็ง
พ.อ. พงศ์พิสิษฐ์ พิพฒั น์พงษ์
พ.อ. อภิรัตน์ รอดรักษา
พ.อ. สุรชาติ ซื#อดี

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00451-52
001-100-2004-02186-23
001-100-2004-02674-61
001-100-2004-04256-12
001-100-2004-08893-88
001-100-2004-11590-99
001-100-2004-12180-00
001-100-2004-12713-28
001-100-2009-00115-84
001-100-2010-00030-04
001-100-2010-00317-24
001-100-2010-00412-26
001-100-2011-00186-43
001-100-2011-00348-18
001-100-2004-08190-15
001-100-2010-00312-29
001-100-2011-00179-18
001-100-2011-00424-37
001-100-2013-00113-10
001-100-2013-00114-80
001-100-2013-00598-33
001-100-2015-00594-79
001-100-2011-00394-51
001-100-2013-00598-88
001-100-2004-05295-74
001-100-2004-00190-77
001-100-2004-06335-94
001-100-2004-07133-40
001-100-2004-11428-59
001-100-2004-04803-45
001-100-2004-00317-41
001-100-2004-00832-85
001-100-2004-00995-23

นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
601.48
2,588.28
2,944.39
11,223.71
2,834.97
1,869.13
1,972.26
6,688.36
1,922.47
3,440.31
1,220.01
1,731.49
243.40
603.75
1,235.10
1,140.47
1,638.44
766.06
1,086.45
786.17
735.30
119.74
1,383.52
521.29
20,452.65
13,763.28
16,784.64
13,633.46
6,194.30
8,722.24
14,627.53
16,416.92
15,399.70

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
พ.อ. ดิตถ์ สูยะนันทน์
พ.อ. อนันต์ รักษาวงศ์
พ.อ. เอกลักษณ์ ใจรักษ์
พ.อ. สุรเชษฏ อุดมพืชน์
พ.อ. อัครเดช ศิริชยั
พ.อ. สุขสันติD ศรี ม่วง
พ.อ. อุทยั อุตสาหวงศ์
พ.อ. อนุสรณ์ เมฆานุวงศ์
พ.อ. อํานวย คุม้ วงษ์
พ.อ.หญิง จุฑารัตน์ มัน# ดี
พ.ท. ศราวุธ แสงทองสุข
พ.ท. ชลาพันธุ์ ศรี อาภรณ์
พ.ท. สมศักดิD ชูราศรี
พ.ท. สุทธิกร มังกรแก้ว
พ.ท. สว่างพงษ์ จันทมาลา
พ.ท. บรรพต ศรี เมือง
พ.ท. อนุสรณ์ จุลานนท์
พ.ท. ณรงค์ สกุลรักษ์(อ.)
พ.ท. เวียงชัย จิตธรรม
พ.ท. คงศักดิD วรรณแจ่ม
พ.ท. ภุชงค์ ศรี กนก
พ.ท.ธวัชชัย ปิ# นแก้ว
พ.ท. ณัฐวุฒิ วงศ์วฒั น์
พ.ท. วัชรเดช ทองปั ญญา
พ.ท.หญิง สุพรรณี ฤทธิรณ
พ.ท.หญิง พิชญ์กานดา มานุช
พ.ท.หญิง รชยา เทียนใส
พ.ท.หญิง กัญทิตา สาครสิ นธุ์
พ.ท.หญิง วิไลลักษณ์ ถนอมปั ญญารักษ์
พ.ท.หญิง ทัศนวรรณ วงษ์เพ็ชร์
พ.ท.หญิง มธุรส ฉิ นนะโสต
พ.ต. สุรพล โสภาพ
พ.ต. จิตติ ขําสุวรรณ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03522-82
001-100-2004-03989-83
001-100-2004-04688-93
001-100-2004-06412-29
001-100-2004-06693-13
001-100-2004-07685-53
001-100-2004-09271-38
001-100-2004-11644-62
001-100-2004-12408-32
001-100-2004-06552-59
001-100-2004-00829-49
001-100-2004-01123-83
001-100-2004-02176-88
001-100-2004-02373-72
001-100-2004-02939-43
001-100-2004-03362-48
001-100-2004-05849-24
001-100-2004-06019-84
001-100-2004-10719-22
001-100-2004-11433-26
001-100-2004-12399-97
001-100-2004-13028-22
001-100-2006-00082-64
001-100-2006-00140-70
001-100-2004-01063-46
001-100-2004-03806-83
001-100-2004-06599-18
001-100-2004-12882-03
001-100-2004-13092-69
001-100-2005-00484-12
001-100-2005-00737-37
001-100-2004-01055-50
001-100-2004-04848-19

พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
2,488.33
18,451.10
12,509.48
14,994.46
10,514.97
9,497.69
5,779.60
6,150.64
3,677.44
42,266.62
12,784.30
4,874.53
9,445.20
4,930.03
7,460.76
10,373.19
3,565.27
2,199.03
36,902.03
16,169.43
9,760.29
13,742.98
9,175.09
6,441.15
2,290.98
7,766.67
10,468.62
4,215.32
6,886.35
3,797.37
1,753.62
8,646.85
2,915.34

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
พ.ต. ภูวนาถ พงษ์หา
พ.ต. สิ ทธิพนั ธ์ นามเสน
พ.ต. ณัฐภูมิ เครื อสุคนธ์
พ.ต.หญิง พิชามญชุ์ ชื#นเนียมธรรม
พ.ต.หญิง ดิศรัศม์ แม้นสงวน
พ.ต.หญิง จิตตานันท์ กิจประชา
พ.ต.หญิง ศิริพร อรชร
ร.อ. ศักดิDชยั บุณยเลขา
ร.อ. ปลอบขวัญ ชุ่มชาติ
ร.อ. ณรงค์ฤทธิD บุญญาจันทร์
ร.อ. อนัน สาคุณ
ร.อ. อํานาจ ชลอ
ร.อ. สิ ทธิพร พุม่ พวง
ร.อ. ชัยพันธ์ ขําสําอางค์
ร.อ. สงกรานต์ กลิ#นภู่
ร.อ. โชติวฒ
ุ ิ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ร.อ. มนัส พิรักษา
ร.อ. กิตติพงศ์ แก้วคง
ร.อ. ภักดี ขันทะวัต
ร.อ.หญิง สุรินทร กุ่มดวง
ร.อ.หญิง จุฑารัตน์ จันทรา
ร.อ.หญิง ณัฏฐิญา ราศรี
ร.อ.หญิง วิไลพรรณ วิเวก
ร.ท. ประนอม ห่วงปรากฏ
ร.ท. อาสา พงศ์ผาสุก
ร.ท. กฤชเพ็ช แสนสุข
ร.ท. ผจญ ชุมอุปการ
ร.ท. บํารุ ง ไฝเพชร
ร.ท. จิตติ พิมพิลา
ร.ท. จารุ ธร จารุ จารี ตร์
ร.ท. สุภชั แสงตะคล้อ
ร.ท. สามารถ พาอ่อน(อ.)
ร.ท. ขุนไกร ก่อศิลป์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06474-54
001-100-2007-00113-73
001-100-2008-00040-17
001-100-2007-00043-37
001-100-2007-00428-50
001-100-2008-00004-28
001-100-2010-00382-22
001-100-2004-01081-04
001-100-2004-05136-98
001-100-2004-05423-71
001-100-2004-06019-20
001-100-2004-08116-88
001-100-2004-08637-42
001-100-2004-08637-79
001-100-2004-10302-35
001-100-2004-10721-07
001-100-2004-12088-45
001-100-2005-00185-63
001-100-2010-00225-86
001-100-2004-02286-20
001-100-2004-07035-47
001-100-2010-00313-99
001-100-2012-00121-34
001-100-2004-00140-18
001-100-2004-00539-92
001-100-2004-01316-07
001-100-2004-02162-36
001-100-2004-02576-86
001-100-2004-02909-82
001-100-2004-03682-47
001-100-2004-04273-82
001-100-2004-04276-10
001-100-2004-05977-24

พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
2,875.99
6,058.82
7,192.44
2,942.57
2,725.00
1,887.34
1,825.54
10,654.73
4,011.48
4,605.19
13,422.78
21,603.12
3,900.66
5,113.75
21,669.48
2,445.71
8,165.00
9,048.99
4,557.95
11,623.10
5,488.75
2,403.25
2,218.30
13,442.90
12,693.70
5,857.73
20,730.20
9,056.96
3,750.27
22,674.31
2,422.15
8,962.11
13,685.30

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
ร.ท. พิชิต จันทร์แจ้ง
ร.ท. กันชีพ เย็นวังตะโก
ร.ท. ไกรศักดิD วงวิลาศ
ร.ท. ธีรชาติ ชํานิกลุ
ร.ท.ทองปาน ธรรมธร
ร.ท. พิพฒั น์ เรื องศิริพฒั น์
ร.ท.หญิง ณัฐธิดา บุศยกุล
ร.ต. เมษา อาจหาญ
ร.ต. อมร ไม้เลีKยง(อ.)
ร.ต. ทวีป ยวนอยู่
ร.ต ประยุทธ เรื อนเพ็ชร(อ.)
ร.ต. สมศักดิD พุม่ ดอกมะลิ
ร.ต. สุวฒั น์ รอดสมัย
ร.ต. ชัยกฤต ลีวรรณ
ร.ต. ดํารงค์เกียรติ เวิน# ทอง
ร.ต. ธิติศกั ดิD คุม้ นายอ
ร.ต. ธนวัฒน์ โทรักษา
ร.ต. ศุภกิจ นามบัณฑิต
ร.ต. ชูชาติ ชุมพล
ร.ต. อนุรักษ์ ศรี วริ ัช
ร.ต. สมควร ทรัพย์สิน
ร.ต.กรกฏ ศรี ศกั ดิDนอก
ร.ต. กิตติพฒั น์ รอดพล
ร.ต. จักรพงษ์ ผิวบาง(อ.)
ร.ต. วันชัย โฉมจิตร
ร.ต. วิชิต ฉิ มปิ# น
ร.ต. สวัสดิD เศวตดิษฐ์
ร.ต. สุรินทร์ นุชเจริ ญ
ร.ต. เฉลิมศักดิD ศรี ภิรมย์(อ.)
ร.ต. ขวัญชัย สัตย์กศุ ล
ร.ต. สถาพร มีทองคํา
ร.ต. สําเริ ง ภูชมชื#น
ร.ต. นาวี อ่อนตา

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06735-56
001-100-2004-10680-43
001-100-2004-11808-04
001-100-2004-12004-81
001-100-2004-12126-62
001-100-2004-12884-61
001-100-2012-00677-72
001-100-2004-00073-37
001-100-2004-00436-76
001-100-2004-00573-41
001-100-2004-02218-49
001-100-2004-03596-10
001-100-2004-03842-36
001-100-2004-03895-69
001-100-2004-04982-10
001-100-2004-05099-87
001-100-2004-05338-05
001-100-2004-05431-58
001-100-2004-05803-17
001-100-2004-06039-37
001-100-2004-06108-21
001-100-2004-06223-58
001-100-2004-06258-14
001-100-2004-06483-29
001-100-2004-06702-49
001-100-2004-07349-81
001-100-2004-07364-75
001-100-2004-07398-07
001-100-2004-07659-63
001-100-2004-08266-08
001-100-2004-08635-20
001-100-2004-08636-45
001-100-2004-08796-00

พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
4,304.59
8,656.63
14,748.14
11,512.01
10,375.26
28,099.63
1,315.04
24,633.80
7,141.71
10,540.55
7,759.20
6,720.09
6,563.77
3,329.47
7,272.99
5,692.41
6,822.51
7,490.08
15,449.72
13,414.18
4,303.34
16,834.06
15,450.23
4,142.20
11,679.70
21,175.93
15,308.36
9,829.71
4,050.34
5,031.55
5,519.94
3,323.45
4,946.30

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
ร.ต. อมรศักดิD อยูเ่ อม
ร.ต. ถนัด หมัน# สุจริ ต
ร.ต. ชินโชติ กาพังเทียม
ร.ต. จักรทิพย์ รักเกียรติยศ(อ.)
ร.ต. เทอดศักดิD แย้มศรี
ร.ต. สุธน เอี#ยมผูช้ ่วย
ร.ต. เกรี ยงไกร เวียงลอ
ร.ต. วิจารณ์ อิสี
ร.ต. ทวีชยั บุญช่วย
ร.ต. เสรี ชะชิกลุ
ร.ต. สิ นชัย มีสิทธิD
ร.ต. ปริ ญญา ทองสะอาด
ร.ต. บังอร ศิริพิน
ร.ต. สมศักดิD นุ่มแป้ น
ร.ต.หญิง ชนิษฐา สี ลาแยง
ร.ต.หญิง อัญชนา แย้มสรวล
ร.ต.หญิง พรรณี บุญรําไพ
ร.ต.หญิง พิสมัย โรจนวิภาต
จ.ส.อ.หญิง สุภาวดี สุวรรณะ
พ.อ. ธนากร วรรโณภาส
พ.ท. ชงค์ เสมาคง
พ.ต. พิพฒั น์พงศ์ ปั นแปง
ร.อ. นครชัย อินทจักร
ร.อ. ธนกร บุญโต
ร.อ. ไชยยุทธ มัน# ทับไพบูลย์
ร.ท. สุเมศ สุทธิแสน
ร.อ. สงวน ซ้อนเขียว
ร.ท. พนพิพฒั น์ พรหมแสนปาง
ร.ต. วีระชัย ธิจนั ทร์
ร.ต. สมพร ทุกอย่าง
ร.ต. พรศักดา ด้วงนุย้
ร.ต. พิชยั พุม่ ใบศรี
ร.ต ยิง# ยุค ทาเสนาะ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09020-32
001-100-2004-09454-99
001-100-2004-10386-08
001-100-2004-10544-48
001-100-2004-11653-00
001-100-2004-12374-76
001-100-2004-12408-05
001-100-2004-12635-50
001-100-2004-12648-14
001-100-2004-12731-31
001-100-2004-12853-85
001-100-2004-12882-67
001-100-2004-12884-07
001-100-2004-12886-56
001-100-2004-06740-41
001-100-2004-08168-23
001-100-2004-11039-39
001-100-2004-12906-88
001-100-2004-09481-13
001-100-2004-05144-39
001-100-2004-04575-14
001-100-2004-08243-90
001-100-2004-01295-14
001-100-2004-03203-17
001-100-2004-03419-58
001-100-2004-05600-12
001-100-2004-11683-70
001-100-2004-12735-75
001-100-2004-01654-82
001-100-2004-01926-35
001-100-2004-02115-69
001-100-2004-03273-56
001-100-2004-08294-92

พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.ม.1
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3

จํานวนเงิน
2,238.05
9,204.94
11,917.55
4,571.78
4,335.73
3,926.67
5,270.83
7,119.46
13,353.81
5,690.37
2,217.56
7,604.47
4,882.05
10,948.65
4,265.95
7,479.86
2,232.59
4,442.01
3,485.37
2,855.54
9,487.75
11,464.17
5,169.80
7,286.82
14,411.90
2,880.43
8,635.61
2,295.89
3,663.65
11,437.01
9,106.44
10,513.63
8,699.12

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

ชื#อบัญชี
ร.ต. อภิศกั ดิD ขําละเอียด
ร.ต. สุขศาล นูมหันต์
ร.ต. อนุชา จันทรตรา
ร.ต. ฉลาด เพ็ญภาค
ร.ต. เกตุณรงค์ รัตนพุก
ร.ต. บวร โชติช่วง
จ.ส.อ. สุรัฐ กันทะสิ งห์
จ.ส.อ. มานิตย์ เม่นสิ น
จ.ส.อ. สุชาติ พุม่ อยู่
จ.ส.อ. อุทิศ ปานมณี
จ.ส.อ. สํารวย รสสุธรรม
จ.ส.อ. นิวตั ิ แสสนธิD
จ.ส.อ. เผอิญ เกตุเอี#ยม
จ.ส.อ. ศุภกฤษฐิD พุม่ ทอง
จ.ส.อ. หรรษา โพธี
จ.ส.อ. ประภาส มานะคง
จ.ส.อ. ปิ ยะ สังข์ชยั
จ.ส.อ. บวร พุม่ ถาวร
จ.ส.อ. รณรงค์ ม่วงเขียว
จ.ส.อ. วุฒินนั ท์ ปั ญโญ
จ.ส.อ. พงศา สิ ทธิวงศ์
จ.ส.อ. ผจญ แจ่มเจริ ญ
จ.ส.อ. อํานาจ ทับเมี#ยง
จ.ส.อ. พีระพล นาคสิ งห์
จ.ส.อ. บุญเลิศ แสงสิ งห์
จ.ส.อ. อัมมร จันอ้วน
จ.ส.อ. โกมารุ ท ระบุตรดา
จ.ส.อ. ธงไชย ทิอ่อน
จ.ส.อ. บุญส่ง วงศ์ปัญญา
จ.ส.อ. ภักพงษ์ เฉยบาง
จ.ส.อ. กําพล มีสีบวั
จ.ส.อ. สุชาติ เพิ#มอุตสาห์
จ.ส.อ. อนุรัก นาคบุรี

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08765-42
001-100-2004-10271-43
001-100-2004-10611-10
001-100-2004-12034-51
001-100-2006-00305-19
001-100-2009-00288-85
001-100-2004-00264-75
001-100-2004-00330-77
001-100-2004-00367-46
001-100-2004-00639-35
001-100-2004-00835-40
001-100-2004-00899-97
001-100-2004-00900-18
001-100-2004-00900-45
001-100-2004-01478-48
001-100-2004-01512-67
001-100-2004-01606-54
001-100-2004-01650-39
001-100-2004-01749-58
001-100-2004-01772-74
001-100-2004-02305-82
001-100-2004-02756-73
001-100-2004-02795-45
001-100-2004-02891-17
001-100-2004-02913-43
001-100-2004-03031-61
001-100-2004-03146-35
001-100-2004-03191-44
001-100-2004-04188-70
001-100-2004-04267-18
001-100-2004-04462-80
001-100-2004-04686-44
001-100-2004-04699-53

พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3

จํานวนเงิน
21,477.49
7,381.75
1,233.87
4,055.67
5,888.70
2,724.80
2,587.16
3,177.20
5,722.63
4,425.85
7,230.03
13,261.88
9,313.27
4,982.33
4,260.69
3,145.65
4,414.58
8,952.98
6,966.77
6,123.13
4,668.83
24,084.56
3,990.22
4,487.28
6,136.88
5,869.99
1,794.32
5,314.26
15,176.83
2,878.21
11,799.38
4,369.84
2,825.25

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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. ภิญโญ สักเพ็ง
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ วิจารณ์พล
จ.ส.อ. สุไพรัตน์ แก้วแก้ว
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ มีมานะ
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ถิ#นเครื อจีน
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ฉิ มนาค
จ.ส.อ. ธานินทร์ บุญประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สามารถ สุขเกษม
จ.ส.อ. ธวัชชัย ก้อนคง
จ.ส.อ. ศราวุธ เนียมสวรรค์
จ.ส.อ. อาวุธ จันทร์ทนั
จ.ส.อ. จักดิD ทองดี
จ.ส.อ. วิรัตร เมฆประดับ
จ.ส.อ. ธนกฤต พันธ์เขตกิจ
จ.ส.อ. มนตรี ปั ญโญใหญ่
จ.ส.อ. ประกิจ ทับหุ่น
จ.ส.อ. สมพงษ์ ภิญโญจิตร์
จ.ส.อ. สัก รัตนหิ รัญกาญจน์
จ.ส.อ. ประการ พึ#งราษฎร์
จ.ส.อ. แดนชาย ทองคํามา
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร ซื#อตรง
จ.ส.อ. ชัชพล เรื องมนต์
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ กุณฑล
จ.ส.อ. ประพันธ์ ฤทธิDยา
จ.ส.อ. เด็ดเดี#ยว รุ่ งโรจน์
จ.ส.อ. ประทีป สายทอง
จ.ส.อ. จงกล ยอดสิ น
จ.ส.อ. กองเกิน บาลีใหญ่
จ.ส.อ. ดนัย มีชม
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิD อาจหาญ
จ.ส.อ. วทัญ^ู ปูนมาก
จ.ส.อ. สอน อุ่นวงค์
จ.ส.อ. สุริยะ คงต๊ะ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04802-75
001-100-2004-04909-62
001-100-2004-04947-73
001-100-2004-04953-47
001-100-2004-05296-08
001-100-2004-05339-39
001-100-2004-05434-04
001-100-2004-05961-50
001-100-2004-06228-35
001-100-2004-06419-82
001-100-2004-06449-61
001-100-2004-06886-82
001-100-2004-06940-81
001-100-2004-07143-94
001-100-2004-07181-50
001-100-2004-07184-06
001-100-2004-07703-36
001-100-2004-07824-10
001-100-2004-08033-06
001-100-2004-08161-06
001-100-2004-08938-59
001-100-2004-09308-40
001-100-2004-09369-41
001-100-2004-09420-12
001-100-2004-09573-33
001-100-2004-10157-31
001-100-2004-10176-32
001-100-2004-10422-12
001-100-2004-10774-21
001-100-2004-10843-60
001-100-2004-11017-91
001-100-2004-11057-06
001-100-2004-11951-43

พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3

จํานวนเงิน
5,232.63
5,505.93
6,551.77
942.02
6,346.24
6,886.42
12,465.41
3,538.07
2,753.45
3,692.61
6,339.45
5,550.38
15,088.87
1,623.00
5,303.50
1,805.76
1,883.33
5,833.72
5,701.03
14,596.83
4,365.63
3,956.60
3,864.37
727.56
2,295.22
1,744.98
3,857.70
4,310.41
2,247.84
4,878.47
964.43
8,770.65
6,862.39

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อภิชาต สุทธิประมา
จ.ส.อ. ไพรริ น วงค์อุปรี
จ.ส.อ. เสนีย ์ สวนแก้ว
จ.ส.อ. กิตติธีรนิจ ภู่พฒั น์ชูโชติ
จ.ส.อ. สราวุธ มูลมา
จ.ส.อ. ทองรุ่ ง เรื องจุย้
จ.ส.อ. อินทร ก่อเขา
จ.ส.อ. อุดมณัช ทองชาติ
จ.ส.อ. ทรงรบ สุธาวุฒิชยั
จ.ส.อ.พร้อมพงศ์ แตงอ่อน
จ.ส.อ. สัณชัย ธิติมูล
จ.ส.อ. มาโนช มัน# แย้ม
จ.ส.อ. กฤษฏิD กิตินนั ท์
จ.ส.อ. บัณฑิต กาเฟย
จ.ส.อ. อภิพงศ์ สงวนชม
จ.ส.อ. อรรถพล บูรณะพันธ์
จ.ส.อ. กฤษฎา อินมาสม
จ.ส.อ. อํานวย ธรรมสิ ทธิD
จ.ส.อ. ฉัตรชัย สร้อยนาค
จ.ส.ท. ไพรัช หนูอิ#ม
จ.ส.ท. พิษณุ สมยงค์
จ.ส.ท. ภาคีนยั กัญแก้ว
จ.ส.ต. เกษมสุข คนใหญ่
จ.ส.ต. สมพล อินนํKาคบ
จ.ส.ต. วัชระ สระคํา
จ.ส.อ. วีระชัย สมศรี
ส.อ. บุญชนะ โพธิDคง
ส.อ. อภิวฒั น์ หอมแก้ว
ส.อ. ปุณณัตถ์การิ น ตุม้ ทอง
ส.อ. ณัฐวรรธน์ นามยอมอมร
ส.อ. อโนทัย ย่อมสุข
ส.อ. ณัฐพงค์ ยิมK สามเสน
ส.อ. วีรภัทร น้อยเมือง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12032-75
001-100-2004-12034-24
001-100-2004-12187-18
001-100-2004-12338-05
001-100-2004-12379-35
001-100-2004-12774-38
001-100-2004-12967-98
001-100-2005-00190-03
001-100-2007-00287-35
001-100-2008-00257-64
001-100-2009-00062-90
001-100-2009-00107-70
001-100-2009-00230-84
001-100-2009-00415-58
001-100-2010-00007-97
001-100-2010-00037-03
001-100-2010-00037-12
001-100-2010-00422-89
001-100-2010-00423-95
001-100-2009-00062-81
001-100-2011-00478-12
001-100-2011-00478-30
001-100-2006-00480-77
001-100-2012-00467-60
001-100-2013-00054-52
001-100-2004-07703-63
001-100-2010-00422-43
001-100-2010-00422-52
001-100-2011-00477-51
001-100-2013-00606-17
001-100-2013-00620-77
001-100-2013-00621-92
001-100-2014-00639-78

พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3

จํานวนเงิน
12,437.85
2,983.64
5,761.50
7,970.92
5,165.99
10,404.20
6,483.76
1,400.41
3,642.36
1,447.40
1,540.96
1,329.10
769.55
1,690.59
1,216.57
1,849.17
807.84
2,200.32
660.62
1,753.42
877.92
1,279.08
860.92
1,325.00
1,870.22
1,928.98
939.39
1,757.94
1,574.44
293.71
499.33
589.83
217.44

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
ส.อ. ผดุงเกียรติ นันตรี
ส.อ. ภูมมินทร์ บ่อแก้ว
ส.ท. นิทศั น์ ทองสุข
ส.ท. ศตวรรษย์ ปั นแก้ว
ส.อ. สุติพงษ์ ทิพย์เกสร
พ.ท. วราพจน์ เกาไศยนันท์
พ.ต. บุญส่ง เกืKอกิจ
ร.อ. ภากร วรศักดิDชยั กุล
ร.อ. สิ ทธิชยั อินทร์บาํ รุ ง
ร.อ. เศกศักดิD เหนี#ยวละ
ร.อ. จิรภัทร นาคพันธุ์
ร.ท. รณรงค์ โคตะโน
ร.ท. ทินพงษ์ เติมสุข
ร.ท.เกริ กไชย ศรี สุทธิ
ร.ท. ชนวรรต แจ่มศรี
ร.ท. ธัญญพงศ์ สี สงั วาลย์(อ.)
ร.ต.อมร ต่ายแสง
ร.ต. คมเดช จันทร์ขจร
ร.ต. ศักดิDชาย บุตรจู(อ.)
ร.ต. สรายุทธ ชุ่มแพ
ร.ต. ประเสริ ฐ ปิ# นคํา
ร.ต. สงวน เชืKอโชติ
ร.ต. สิ ทธิศกั ดิD เก่งธัญกรณ์
ร.ต. ธนวัฒน์ ทิวะศะศิธร์
ร.ต. จันลี วินทะไชย์
ร.ต. สุมนต์ พงษ์พิลา
ร.ต. สุชาติ กันหากุล
ร.ต. วิเชียร แสงจันทร์
ร.ต. สมหมาย เสื อบัว
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ อ่อนตา
จ.ส.อ. ชานันท์ แก่นจันทร์
จ.ส.อ. อดุลย์ อินทร์เลิศ
จ.ส.อ. กัมพล เกิดน้อย

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00672-74
001-100-2016-00493-47
001-100-2015-00672-01
001-100-2018-00075-43
001-100-2013-00611-20
001-100-2004-07993-86
001-100-2004-13039-73
001-100-2004-04028-97
001-100-2004-07882-65
001-100-2004-10387-78
001-100-2004-10600-87
001-100-2004-00350-93
001-100-2004-00705-19
001-100-2004-04129-46
001-100-2004-09541-23
001-100-2004-11255-06
001-100-2004-00593-30
001-100-2004-01278-99
001-100-2004-01740-73
001-100-2004-02512-11
001-100-2004-04871-08
001-100-2004-06156-95
001-100-2004-06988-65
001-100-2004-07204-56
001-100-2004-07456-04
001-100-2004-07646-54
001-100-2004-10071-30
001-100-2004-10746-91
001-100-2004-12795-15
001-100-2004-00005-83
001-100-2004-00057-19
001-100-2004-00124-36
001-100-2004-00538-68

พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จํานวนเงิน
1,240.97
257.17
397.20
36.22
835.93
2,738.79
8,249.10
6,264.05
7,267.63
4,899.44
6,698.07
11,411.35
18,106.07
7,246.39
2,891.50
7,040.84
4,315.95
7,443.30
6,646.85
1,943.65
10,313.17
9,932.07
9,201.75
3,837.58
5,366.87
4,349.23
6,020.65
11,310.64
1,809.08
22,417.03
15,896.37
12,662.66
7,374.53

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภูเบศ ลาภะสัมปั น
จ.ส.อ. มงคล ม่วงงาม
จ.ส.อ. วีระพจน์ รักใคร่
จ.ส.อ. รณรงค์ เสื อจุย้ (อ.)
จ.ส.อ. ประทีป ชูช่วยสุวรรณ
จ.ส.อ. ปั ญญาพงษ์ โพธิDทอง
จ.ส.อ. นิติพฒั น์ จันทร์หอม
จ.ส.อ. เกียรติสยาม เถื#อนดี
จ.ส.อ. สงกรานต์ วงษ์จีน
จ.ส.อ.วิชยั ยุทธ ดาราสุ
จ.ส.อ. ณัฐพล กลางคํา
จ.ส.อ. สัญญา ญาณโกมุท
จ.ส.อ. อาคม ประดับคํา
จ.ส.อ. พงศ์ปณต ตัดโส
จ.ส.อ. ชาติชาย แดงสง่า
จ.ส.อ. ไพโรจน์ บัวทรัพย์
จ.ส.อ. พัฒนมงคล นิลงาม
จ.ส.อ. จรัสแสง เรี ยบร้อย
จ.ส.อ. นเรศร์ เขียวเจริ ญ
จ.ส.อ. ชริ นทร์ บุญแสน
จ.ส.อ. ธนพล สิ ทธิปรุ
จ.ส.อ. จาตุภูมิ ชูเถื#อน
จ.ส.อ. วีระชัย แจ้งอรุ ณ
จ.ส.อ. ศราวุฒิ ยอดลี
จ.ส.อ. เทวัญ สถาวร
จ.ส.อ. พงศกร สุขสบาย
จ.ส.อ. วีระ จวนสุข
จ.ส.อ. สิ ทธิเดช หอมสุวรรณ
จ.ส.อ. อรุ ณ ลอยศักดิD
จ.ส.อ. สมาน คําอินยุทธ
จ.ส.อ. ธงชาติ เดชอินทร์
จ.ส.อ. นัฐพล เสื อเปรม
จ.ส.อ. นภา สร้อยทอง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00655-17
001-100-2004-00710-86
001-100-2004-00753-29
001-100-2004-00800-48
001-100-2004-01045-33
001-100-2004-01959-79
001-100-2004-01982-31
001-100-2004-02088-84
001-100-2004-02161-75
001-100-2004-02556-06
001-100-2004-02994-24
001-100-2004-03322-97
001-100-2004-03371-59
001-100-2004-03455-74
001-100-2004-03596-74
001-100-2004-03636-59
001-100-2004-03809-66
001-100-2004-04059-19
001-100-2004-04183-84
001-100-2004-04230-58
001-100-2004-04248-44
001-100-2004-04471-64
001-100-2004-04597-61
001-100-2004-04620-02
001-100-2004-04707-28
001-100-2004-05123-52
001-100-2004-05160-93
001-100-2004-05193-55
001-100-2004-05496-93
001-100-2004-05796-67
001-100-2004-05932-87
001-100-2004-05973-71
001-100-2004-06059-35

พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จํานวนเงิน
3,538.03
3,397.39
7,268.11
9,480.88
9,377.27
6,548.80
7,066.50
7,305.19
13,573.62
4,489.34
3,674.79
2,595.68
3,549.82
5,045.04
4,057.94
1,458.20
4,168.98
2,090.41
2,309.21
10,501.57
13,867.30
730.87
2,326.35
5,454.91
1,855.14
1,895.70
10,206.35
8,360.04
8,914.02
5,157.39
1,206.17
2,265.95
2,333.77

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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. นิยม สมาคม(อ.)
จ.ส.อ. ภาคภูมิ จิราโรจน์
จ.ส.อ. บุญรอด น้อยเจริ ญ
จ.ส.อ. อดุลย์ บุญชู
จ.ส.อ. เสน่ห์ สุกใส
จ.ส.อ. มนูศกั ดิD นาสอนใจ
จ.ส.อ. จิรศักดิD รักษ์มณี
จ.ส.อ. ธนพงษ์ จุลพรรค์
จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ์ ภูมิพนั ธ์
จ.ส.อ. ธีระไกร จําปาอ่อน
จ.ส.อ. วีระพันธ์ ชาติวงศ์
จ.ส.อ. ต่อศักดิD ตังคณิ กะ
จ.ส.อ. องอาจ กลิ#นฉ่าง
จ.ส.อ. นันทพรรณ์ อินทรทะกูล
จ.ส.อ. ชูเกียรติ จบศรี
จ.ส.อ. อภิชาติ พานทวีป
จ.ส.อ. ปิ ยะวรรณ์ พันธ์เปี# ยม(อ.)
จ.ส.อ. ชุมพล เทศใจ
จ.ส.อ. พสุธร ดาวใส
จ.ส.อ. ไฉน ใจวงค์
จ.ส.อ. ราณชัย อ่อนอําไพ
จ.ส.อ. วีรชัย พันตาวงษ์
จ.ส.อ. บุญชู จันทร์มูล
จ.ส.อ. ศรี ไทย พงษ์พานิช
จ.ส.อ. จุฬากรณ์ กุสุมาลย์
จ.ส.อ. ทนงศักดิD จันทร์ปาน
จ.ส.อ. พรศักดิD ปลายยอด
จ.ส.อ. แมน เพ็ชรแสง
จ.ส.อ. เอกชัย หน่ายทุกข์
จ.ส.อ. อุดม ทิพย์จนั ทร์
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ รอดแก้ว
จ.ส.อ. สุวพีร์ มะพารัมย์
จ.ส.อ. ภุชชงค์ กุลคง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06236-76
001-100-2004-06770-20
001-100-2004-06852-69
001-100-2004-06869-30
001-100-2004-07569-56
001-100-2004-07603-11
001-100-2004-07648-21
001-100-2004-07701-41
001-100-2004-07827-20
001-100-2004-07877-61
001-100-2004-07881-40
001-100-2004-07881-68
001-100-2004-07881-95
001-100-2004-07882-10
001-100-2004-07882-29
001-100-2004-08041-47
001-100-2004-08086-57
001-100-2004-08154-71
001-100-2004-08262-37
001-100-2004-08359-70
001-100-2004-08602-04
001-100-2004-08625-03
001-100-2004-09061-26
001-100-2004-09154-07
001-100-2004-09188-11
001-100-2004-09302-66
001-100-2004-09530-90
001-100-2004-09544-24
001-100-2004-09632-46
001-100-2004-09857-16
001-100-2004-09857-34
001-100-2004-09857-98
001-100-2004-09858-04

พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จํานวนเงิน
3,813.14
6,963.12
8,894.93
4,173.29
2,407.92
6,303.29
3,973.68
3,158.62
3,407.62
1,524.10
10,661.14
4,785.30
3,826.02
1,889.00
3,228.64
2,990.49
4,755.34
2,900.36
7,002.33
4,525.98
2,610.35
2,494.53
6,633.05
3,108.18
1,228.51
10,071.98
1,860.36
4,518.14
19,582.16
4,424.88
9,570.49
6,781.78
9,216.02

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กฤตวัฒน์ แก้วบัญญัติ
จ.ส.อ. ภูมินทร์ เป็ นระยะ
จ.ส.อ. ศุภกร เจริ ญรัตน์
จ.ส.อ. กวิศ กันงาม
จ.ส.อ. ภาคภูมิ ทองผึKง
จ.ส.อ. เกษม สุวรรณรัตน์
จ.ส.อ. ปานทอง ส่งศรี
จ.ส.อ. เนวิน มะโนวงค์
จ.ส.อ. สมพงษ์ มารมย์
จ.ส.อ. เจษฎากร ทองเทวฤทธิD
จ.ส.อ. สมบูรณ์ หิ รัญมูล
จ.ส.อ. ปราโมทย์ มะหะสุข
จ.ส.อ. พิธี ฤทธิสิงห์
จ.ส.อ. ณรงค์เวทย์ บรรดาศักดิD
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ศรี วรรณ์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิD นิยมจิตร
จ.ส.อ. ปิ# นชา พรหมแสงจันทร์(อ.)
จ.ส.อ. สมชาย เกิดสิ น
จ.ส.อ. ณรงค์ คชวงษ์
จ.ส.อ. มานะ อยูร่ อง
จ.ส.อ. สรนันท์ บุญเสนา
จ.ส.อ. นิคม แสงทับ
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ทัตตะทองคํา
จ.ส.อ. พีรพล พงศ์ภคั พาณิ ชย์
จ.ส.อ. รัติ อิ#มสําราญ
จ.ส.อ. มารุ ตพงศ์ ประดับ
จ.ส.อ. วิชาพัฒน์ หาญอนุพงศ์
จ.ส.อ. ชยพล เดชอยู่
จ.ส.อ. วชิระ ยิง# พงษ์
จ.ส.อ. อภิสิฎฐ เหล็กไหล
จ.ส.ท. วราพงษ์ บุญศิลป์
จ.ส.อ. วีรศักดิD วิชยั คํา
จ.ส.ท. ณัฐพล วิรัตน์คาํ เขียว

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09858-13
001-100-2004-09858-22
001-100-2004-09858-59
001-100-2004-10511-04
001-100-2004-10546-06
001-100-2004-10605-91
001-100-2004-10726-93
001-100-2004-10781-74
001-100-2004-10811-14
001-100-2004-10816-64
001-100-2004-11123-17
001-100-2004-11123-53
001-100-2004-11176-68
001-100-2004-11396-60
001-100-2004-11453-51
001-100-2004-12024-98
001-100-2004-12106-91
001-100-2004-12200-96
001-100-2004-12206-61
001-100-2004-12795-33
001-100-2004-12866-85
001-100-2004-13077-48
001-100-2005-00503-56
001-100-2005-00522-39
001-100-2007-00290-53
001-100-2008-00254-09
001-100-2008-00255-79
001-100-2004-07584-59
001-100-2005-00476-17
001-100-2005-00631-83
001-100-2006-00306-07
001-100-2006-00306-89
001-100-2007-00287-62

พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จํานวนเงิน
3,821.01
4,133.88
5,385.90
4,292.34
7,560.54
3,948.42
3,645.36
1,923.03
12,058.08
7,812.40
5,244.68
3,601.32
4,485.90
16,385.93
805.61
1,939.20
4,321.23
2,682.55
3,657.42
3,854.15
9,954.88
1,782.96
5,069.86
4,671.23
1,216.07
1,760.78
5,612.76
3,962.82
3,444.30
2,948.54
2,291.94
5,454.79
2,148.78

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชาตรี เกษตระชนม์
จ.ส.ท.พงษ์พฒั น์ ตราชู
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ กําเนินดวง
จ.ส.อ. วิเชียร วงศ์วาลย์
จ.ส.อ. สุชาติ จําปาดิบ
จ.ส.ต. วัชระ บุญเถื#อน
จ.ส.ต.ทัพพ์ภิภทั ร สุขเปรม
จ.ส.ต. เหมรัตต์ นัดนรา
จ.ส.ท. ฉัตรชัย แสนพันธ์
จ.ส.ท. อนันต์ อินจันทึก
จ.ส.ท. พัฒน์พงษ์ คักล้อ
จ.ส.ต. ศุกล กันงาม
ส.อ. ณัฐศักดิD ตังคณิ กะ
ส.อ. นพดล ลอยมา
จ.ส.ต. วิศิษฎ์ รุ่ งสว่าง
จ.ส.ต. สุวทิ ย์ กุลคง
จ.ส.ต. ธาดา ใหญ่สูงเนิน
จ.ส.ท. สุประวัติ โต๊ะทาน
จ.ส.ท.วัฒนา แก่นปั ดชา
ส.อ. นิรุต มากผาสุข
ส.อ. วัชรพงษ์ ทนสุวรรณ
จ.ส.ต. เอกพล แสงประเสริ ฐ
จ.ส.ต. พฤฒิพงศ์ จ่ารุ่ ง
ส.อ. กฤษฎา ราชอินทร์
จ.ส.ต. ณัชพล อนุสรหิ รัญการ
ส.อ. พิชิตพล ทิมเกตุ
จ.ส.ต.วราห์ เพยพจน์
ส.อ. กรวิชญ์ แก้วโท
จ.ส.ต. ศรายุทธ สุธรรมแปง
ส.อ. ธรรมรัตน์ มะสี โย
ส.อ. พรชัย พุม่ ขุน
จ.ส.ต. ดุลยทรรศน์ มาสุข
ส.อ. วุฒิชาญ บุญธรรม

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00253-84
001-100-2010-00072-40
001-100-2004-05832-53
001-100-2004-09859-01
001-100-2004-13177-09
001-100-2006-00357-18
001-100-2007-00288-78
001-100-2009-00176-76
001-100-2009-00266-56
001-100-2010-00071-61
001-100-2010-00168-86
001-100-2004-00176-26
001-100-2004-05752-72
001-100-2004-07882-92
001-100-2006-00353-56
001-100-2008-00338-51
001-100-2009-00065-37
001-100-2009-00377-77
001-100-2010-00071-70
001-100-2010-00071-98
001-100-2010-00072-59
001-100-2010-00168-77
001-100-2011-00210-45
001-100-2011-00295-42
001-100-2012-00259-25
001-100-2012-00438-42
001-100-2012-00487-95
001-100-2012-00684-70
001-100-2013-00063-90
001-100-2013-00593-47
001-100-2014-00392-09
001-100-2008-00336-02
001-100-2013-00687-25

พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.

จํานวนเงิน
5,240.07
3,269.09
3,004.59
2,353.17
2,814.30
1,840.66
2,215.27
1,808.18
1,066.87
1,930.80
3,893.23
1,905.95
3,966.96
3,387.35
796.93
4,247.73
2,698.16
3,313.57
2,524.04
2,792.35
1,042.80
1,721.50
650.52
1,391.22
964.31
1,827.07
1,193.28
690.51
679.88
3,782.44
669.60
3,012.29
183.31

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
ส.ท. ธนินช์รัฐ ศิลปชัย
ส.ท. นิรุต สุระศร
ส.อ. สุริยา ศรี สง่า
ส.ท. วรุ ฒ สุขะกิจ
ส.ท. กฤษฎิDธนิษฐ์ ยิมK อยู่
ส.ท. วีรยุทธ สุวรรณรัตน์
ส.ต. อิศรานนท์ พรมโคตร
ร.อ. บัวเรี ยน พลยาง
ร.ท. จรู ญ หิ ติ
ร.ต. ณรงค์เดช ไชยสุทธิD
ร.ต. ทวีโชค ครุ ฑธานุชาติ
ร.ต. มณเฑียร ขิมทอง
จ.ส.อ. ธงชัยวัลย์ กิ#งก้าน
จ.ส.อ. ฐกฤต จันทรานสรณ์
จ.ส.อ. ทศพล ดีเจริ ญ
จ.ส.อ. พนม ร่ มลําดวน
จ.ส.อ. ฤทธี พานทอง
จ.ส.อ. สุรชัย แย้มวงศ์
จ.ส.อ. สามเมือง ปาลวัฒน์
จ.ส.อ. ธนวรรธน์ จูจนั ทร์
จ.ส.อ. วิชยั บุญรอด
จ.ส.ท. โสรัจ นามเกษ
จ.ส.ต. นคริ นทร์ พุม่ บ้านเซ่า
จ.ส.ต. จันทร์หา มีนทะระ
ร.อ. วีระ ไชยสระแก้ว
ร.อ. ชาญณรงค์ ทัสสะ
ร.ท. สัมพันธ์ แสงเดช
ร.ท. นิพนธ์ เถินมงคล
ร.ท. ประพฤทธิD ย้อยดา
ร.ท. อุดม สิ งห์วชิ ยั
ร.ท. วิโรจน์ เติมสายทอง
ร.ท. ขจร แสงรักษ์
ร.ท. วิเชียร วงศ์เจียม

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00345-05
001-100-2014-00626-50
001-100-2015-00433-62
001-100-2016-00296-26
001-100-2014-00210-24
001-100-2016-00298-11
001-100-2018-00063-59
001-100-2012-00282-78
001-100-2004-00562-45
001-100-2004-00341-19
001-100-2004-03941-81
001-100-2004-08439-42
001-100-2004-01914-14
001-100-2004-02203-72
001-100-2004-02780-78
001-100-2004-04574-71
001-100-2004-08515-70
001-100-2004-09975-08
001-100-2004-11002-97
001-100-2004-11004-82
001-100-2004-13034-32
001-100-2004-13226-31
001-100-2005-00822-21
001-100-2010-00447-64
001-100-2004-06167-64
001-100-2004-11465-18
001-100-2004-00359-87
001-100-2004-00600-08
001-100-2004-01698-77
001-100-2004-04861-45
001-100-2004-08372-06
001-100-2004-10518-58
001-100-2004-11196-57

พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.

จํานวนเงิน
1,559.38
1,651.79
405.90
682.15
160.21
735.06
21.81
2,729.00
9,451.27
5,177.45
11,368.95
9,843.90
6,615.23
10,818.39
9,975.78
9,490.22
3,622.09
10,253.53
9,036.89
8,070.32
10,743.64
3,940.19
7,149.10
3,996.27
12,167.71
2,377.84
1,225.72
3,310.29
3,198.86
3,745.21
5,140.82
3,633.39
2,707.30

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
ร.ต.ทศพล ธูสรานนท์
ร.ต. สุวฒั น์ วงษ์เหล็ก
ร.ต. สําเร็ จ ลําใย
ร.ต. จํารัส อาษานอก
จ.ส.อ. เติมพงษ์ ชัยชนะชมภู
จ.ส.อ. อภิศกั ดิD มานะศิริพนั ธ์
จ.ส.อ. มนัส บานไม่รู้โรย
จ.ส.อ. ปั ญญา โสดา
จ.ส.อ. ฉลาด พลวี
จ.ส.อ. อรรถพร สุรินทร์ทอง
จ.ส.อ. สุขจิตต์ นุ่มปราณี
จ.ส.อ. สมาน สาครเจริ ญ
จ.ส.อ. วิธาน มีแสง
จ.ส.อ. ชํานาญ สุขสมพร้อม
จ.ส.อ. เกษมภพ วัฒนะ
จ.ส.อ. ศิริ ฟักประไพ
จ.ส.อ. สมประสงค์ กาบคํา
จ.ส.อ. ขวัญชัย ญาติวงั กลุ่ม
จ.ส.อ. ชนินทร์ ใจอ่อน
จ.ส.อ. อาทิตย์ เหลาสุภาพ
จ.ส.อ. สมชัย ศิริมา
จ.ส.อ. ครรชิต ตระกลพร
จ.ส.อ. นิรันดร์ ทับทิม
จ.ส.อ.สุรภู จุลเจิม
ร.อ. บุญเหลือ พุม่ เล็ก
ร.ท. วุฒิพงษ์ กันเม่น
ร.ต. เดชา พยัคฆพล
ร.ท. อํานาจ ตาลทอง
ร.ท. ราเชนทร์ อ่อนศรี
ร.ต. คงศักดิD เหลานาคํา
ร.ต. สุรพงษ์ ยะสิ น
ร.ต. เทียบ เมืองสังข์
จ.ส.อ. วิโรชน์ เพ็งแก้ว

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02651-80
001-100-2004-03054-79
001-100-2004-04269-58
001-100-2004-06779-78
001-100-2004-00242-00
001-100-2004-02667-54
001-100-2004-02811-88
001-100-2004-03004-74
001-100-2004-03125-67
001-100-2004-04163-77
001-100-2004-04198-06
001-100-2004-04222-44
001-100-2004-05028-14
001-100-2004-05930-56
001-100-2004-06172-13
001-100-2004-06816-07
001-100-2004-06997-03
001-100-2004-07010-99
001-100-2004-07026-18
001-100-2004-07774-36
001-100-2004-10006-96
001-100-2004-12090-20
001-100-2004-13067-67
001-100-2010-00028-01
001-100-2004-00584-83
001-100-2004-00170-33
001-100-2004-05741-85
001-100-2004-06625-69
001-100-2004-12652-39
001-100-2004-12915-35
001-100-2004-00774-97
001-100-2004-12721-78
001-100-2004-00121-80

พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.ร.นรด.
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31

จํานวนเงิน
1,777.34
3,425.69
5,528.30
4,139.90
944.44
503.56
1,473.16
1,261.54
694.89
2,024.56
1,076.37
1,702.15
911.62
2,356.61
3,130.71
1,610.13
2,423.88
1,606.37
811.70
670.40
5,880.46
2,063.94
1,089.69
288.58
5,074.73
8,079.80
26,300.92
2,438.91
2,828.98
1,678.88
8,190.98
11,956.91
8,987.85

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมาน สุขสี
จ.ส.อ. สมคิด เปีK ยจันทึก
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ นําคิด
จ.ส.อ. ต่อพงษ์ แหมา
จ.ส.อ. รับศึก เกิดศรี
จ.ส.อ. จักรกฤช ฟ้ าครอบ
จ.ส.อ. สมศักดิD เพชรสอาด
จ.ส.อ. ชนินทร์ พรหมมินทร์
จ.ส.อ. ปั ญญา น่วมทอง
จ.ส.อ. สุชาติ น้อยกรัด
จ.ส.อ. วันชนะ พรมจันทร์
จ.ส.อ.พิชิตชัย สุวรรณหงษ์
จ.ส.อ. รัตนพร ละครแก้ว
จ.ส.อ. สําราญ กุดกังวล
จ.ส.อ. สมภพ อินทร์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชัยพร ท้วมทองดี
จ.ส.อ. สมยศ คล้ายสกุล
จ.ส.อ.ไพรณรงค์ จันทร์เชย
จ.ส.อ. โสภณ วงษ์สุวรรณ
จ.ส.อ. บัณฑิต ถิ#นสุข
จ.ส.อ. สําลี เปลือยหนองแข้
จ.ส.อ. วิทูล อุดรวงค์
จ.ส.อ. ณัฏฐพงค์ เกียรติสุต
จ.ส.อ. ยุทธนา เผือกพ่วง
จ.ส.อ.วรพนธ์ หมื#นอาจยิมK
จ.ส.อ. วีรศักดิD ศรี เชียงสา
จ.ส.อ. สุปรี ชา มาเลิศ
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ พานทวีป
จ.ส.อ. จิรพงศ์ คุ่ยเอี#ยม
จ.ส.อ. สุคนธ์ ศรี คาํ
จ.ส.อ. จิระพงษ์ วงค์คาํ
จ.ส.อ. สิ ทธินนท์ ปั นธะนะ
จ.ส.อ. อ้น สุขปิ ตา

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00585-08
001-100-2004-00588-54
001-100-2004-01274-19
001-100-2004-01296-48
001-100-2004-02071-40
001-100-2004-02587-55
001-100-2004-02847-05
001-100-2004-03019-78
001-100-2004-03568-53
001-100-2004-03847-59
001-100-2004-03980-17
001-100-2004-05251-70
001-100-2004-05421-31
001-100-2004-05421-40
001-100-2004-05458-73
001-100-2004-05533-40
001-100-2004-05553-66
001-100-2004-06033-99
001-100-2004-06514-39
001-100-2004-06516-33
001-100-2004-06516-88
001-100-2004-06596-35
001-100-2004-06917-83
001-100-2004-09365-52
001-100-2004-09656-42
001-100-2004-10549-61
001-100-2004-11487-29
001-100-2004-12734-23
001-100-2004-13158-44
001-100-2004-13158-62
001-100-2004-13159-69
001-100-2006-00160-41
001-100-2006-00314-48

พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31

จํานวนเงิน
12,267.71
4,029.74
7,228.15
5,814.31
4,581.71
7,907.14
4,716.73
9,261.58
7,065.29
6,617.28
5,735.92
1,143.39
3,169.16
6,973.36
3,101.70
2,138.37
5,902.17
3,308.13
11,250.85
1,455.11
8,088.92
6,449.00
8,571.89
6,917.00
4,436.04
6,388.49
4,231.18
1,815.90
3,046.86
2,516.79
1,600.01
2,066.52
2,078.66

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธวัชต์ชยั เปล่งวรรณ
จ.ส.อ.หญิง ณรัฐตียา เนตินาค
จ.ส.ต. ชูเกียรติ ยิมK นาค
จ.ส.ต. แสวง ทองดี
จ.ส.ต. มารุ ตพงค์ พุม่ นิล
จ.ส.ต. ธวัชชัย ทองเอก
จ.ส.ต. ธิติศกั ดิD พรลภัสชัยสิ ริ
จ.ส.ต. สุนทรสุทธิD พันธุ
จ.ส.ต. ณรงค์ศกั ดิD โพธิDพยอม
จ.ส.ต. นิรัช คุณมี
จ.ส.ต. สวัสดิD ทองดี
จ.ส.ต. ธนพนธ์ แสงทอง
จ.ส.ต. จําลอง สุขทวี
จ.ส.ต. ธนู ทับเพ็ชร์
จ.ส.ต. สมนึก มาฉาย
จ.ส.ต. ยุทธชัย คําแพร
จ.ส.ต. ประพันธ์ มนเทียน
จ.ส.ต. ชาลี ศรี พงษ์
จ.ส.ต. ยอดยิง# คล้ายปาน
จ.ส.ต. เทอดเกียรติ แจ้งสว่าง
จ.ส.ต. พรธเนศร์ ต่อยนึ#ง
ส.อ. นิไกร ปล้องนุ่น
ส.อ. สมชาย บุญก๋ อ
ส.อ. สมภพ ขุนมธุรส
ส.อ. คํารณ นันทสุมาลย์
ส.อ. นิรุตต์ ทองรัตน์
ส.อ. เดชพันธุ์ บุญโสภา
ส.อ. ธวัชชัย บุญคุม้
ส.อ. ปฐวี แนวสวัสดิD
ส.อ. กิตติคุณ อุดรวงค์
ส.ท. สราวุธ น้อยดิษฐ์
ส.อ. ปริ ญญา จงสงวนกลาง
ส.ท. กนก อยูเ่ บิก

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00115-86
001-100-2004-01681-51
001-100-2004-06014-07
001-100-2004-13087-29
001-100-2007-00427-71
001-100-2008-00028-79
001-100-2008-00029-21
001-100-2004-00588-09
001-100-2004-02787-13
001-100-2004-05557-82
001-100-2004-05689-08
001-100-2004-06835-80
001-100-2004-08236-10
001-100-2004-09600-54
001-100-2004-11211-84
001-100-2005-00783-98
001-100-2006-00314-20
001-100-2006-00314-39
001-100-2007-00426-92
001-100-2007-00462-54
001-100-2008-00009-69
001-100-2004-05678-48
001-100-2004-11611-73
001-100-2004-12767-67
001-100-2004-13160-47
001-100-2013-00008-37
001-100-2013-00008-46
001-100-2013-00060-26
001-100-2013-00192-51
001-100-2013-00701-37
001-100-2014-00409-13
001-100-2016-00096-68
001-100-2004-07330-34

พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31

จํานวนเงิน
856.23
3,583.93
5,895.27
4,447.79
981.17
1,097.89
1,493.63
2,552.16
9,085.73
4,709.80
2,019.67
1,905.03
17,104.82
3,048.19
2,456.88
3,350.84
1,698.16
1,877.58
1,592.56
1,765.85
10,131.73
3,798.18
20,431.17
2,662.81
2,850.30
1,328.49
1,228.76
464.21
450.77
757.13
633.56
224.68
4,144.18

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
ส.ท. ธนกร โพธิDสาน
ส.ต. มานิต กลิ#นมาลา
ส.ต. รุ่ งธรรม ด้วงรอด
ส.ต. บรรจบ แสนสุข
พล.อส. ทิว ทองคุย้
พล.อส. พัณทชิต แสงฮวด
พล.อส. อภิทกั ษ์ ทองมูลไพร
ร.ท. ประพันธ์ สมบัติปัน
ร.ท. พิสนั ต์ แสนเขื#อน
ร.ท. สุนทร หลวงแก้ว
ร.ท. นพดล วะริ นทร์
ร.ต. ประสาท กันยะ
ร.ต. ณัฐพงค์ ถิ#นโท
ร.ต. นราสิ ญจน์ คําใบ
จ.ส.อ. จีรนันท์ เจริ ญจิต
ร.ต. เริ งฤทธิD สิ ทธิภารัตน์
ร.ต. ชาคร จันต๊ะยอด
ร.ต. สราวุฒน์ พราหมณ์ธนโชติ
ร.ต. ประเทือง ธรรมใจ
ร.ต. สุรศักดิD เอกจิตร
ร.ต. เกรี ยงไกร อินสองใจ
ร.ต. เจษฎา โคตมี
ร.ต. วัชณรัชช์ หมูกอ้ น
ร.ต. รพ สิ ทธิรัตน์
จ.ส.อ. รัชพล สี หมอก
จ.ส.อ. อดิศกั ดิD ธรรมวงศ์
จ.ส.อ. สมเกียรติ หนูพฒ
ุ ิ
จ.ส.อ. สมบัติ อินสองใจ
จ.ส.อ. สอนชัย เรื องอินตา
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สุดชารี
จ.ส.อ. กษิณพนธ์ บัวเงิน
จ.ส.อ. นพวินทร์ พันธ์คาํ นุรักษ์
จ.ส.อ. วิลาศ กิติยะ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08673-40
001-100-2004-02237-40
001-100-2004-07563-54
001-100-2004-09886-25
001-100-2004-12170-38
001-100-2004-11250-74
001-100-2004-12739-55
001-100-2004-01078-77
001-100-2004-03549-34
001-100-2004-04201-30
001-100-2004-12922-60
001-100-2004-00956-97
001-100-2004-01712-70
001-100-2004-01714-65
001-100-2004-05215-45
001-100-2004-05359-28
001-100-2004-05858-62
001-100-2004-05910-85
001-100-2004-06195-21
001-100-2004-06896-72
001-100-2004-07462-78
001-100-2004-09002-29
001-100-2004-10589-21
001-100-2004-11417-62
001-100-2004-00174-59
001-100-2004-00593-21
001-100-2004-00941-11
001-100-2004-01714-01
001-100-2004-01714-47
001-100-2004-01890-48
001-100-2004-02044-99
001-100-2004-02656-03
001-100-2004-02816-65

พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15

จํานวนเงิน
1,636.11
12,217.82
2,280.00
2,876.33
1,249.24
3,633.84
2,796.57
3,064.61
3,495.62
6,564.81
1,386.37
1,739.73
1,542.44
6,366.41
4,940.86
3,437.60
2,729.96
2,696.40
3,689.48
7,298.14
2,730.34
3,304.12
4,508.73
4,901.05
2,767.26
1,330.95
2,874.54
4,491.62
4,604.05
4,935.70
1,857.82
3,137.82
4,071.45

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
จ.ส.อ. เอกพัน ติ_บบุญศรี
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ แสงเพ็ชร
จ.ส.อ. มนตรี จันทร์ดี
จ.ส.อ. สมชาย สิ งตะนะ
จ.ส.อ. ประยุทธ์ แก้วใหม่
จ.ส.อ. สุรารักษ์ ตาเต็ง
จ.ส.อ. วัฒนชัย สิ งห์อินทร์
จ.ส.อ. พิพฒั น์ ผลประโยชน์
จ.ส.อ. จํารัส แก้วโก
จ.ส.อ. ทํานอง ปิ จดี
จ.ส.อ. นฤพล ตามล
จ.ส.อ. เนตร ศรี ตKือ
จ.ส.อ. พยุง วงศ์พฒ
ุ
จ.ส.อ. โยธิน เชาวน์เสริ มสุข
จ.ส.อ. โรจรัช ชัยโลกา
จ.ส.อ. สกุลเอก ธนธัญญ์ธาดา
จ.ส.อ. วิศนุ ขุนทอง
จ.ส.อ. วิทูลย์ คําแสน
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ ถิ#นอยู่
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ แสนพิช
จ.ส.อ. ปิ ยะณัฐ ปิ จดี
จ.ส.อ. อาณุวฒั น์ แตงก่อ
จ.ส.อ. กฤษฎา ดาวนันท์
จ.ส.อ. กุรุพินท์ สุปินะ
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิD กันธา
จ.ส.อ. ชวนชัย ชาริ กา
จ.ส.อ. ณุวตั พงษ์ สมศักดิD
จ.ส.อ. ธงชัย กอกวังใน
จ.ส.อ. ณรงค์ บุญทิพย์
จ.ส.อ. นพดล โนแปลง
จ.ส.อ. ปกรณ์ ประทุมแก้ว
จ.ส.อ. นิกร สวนขัติ
จ.ส.อ. บุญยเกียรติ งามสม

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03598-32
001-100-2004-03649-04
001-100-2004-04373-16
001-100-2004-05537-11
001-100-2004-05592-01
001-100-2004-05858-44
001-100-2004-05858-99
001-100-2004-05859-05
001-100-2004-05859-78
001-100-2004-05948-33
001-100-2004-05948-88
001-100-2004-05948-97
001-100-2004-05949-85
001-100-2004-05950-72
001-100-2004-05950-90
001-100-2004-06088-80
001-100-2004-06398-71
001-100-2004-07391-08
001-100-2004-08212-41
001-100-2004-08277-04
001-100-2004-08461-16
001-100-2004-08975-54
001-100-2004-08979-34
001-100-2004-08979-70
001-100-2004-08979-89
001-100-2004-08980-49
001-100-2004-08980-94
001-100-2004-09819-32
001-100-2004-10190-65
001-100-2004-10370-43
001-100-2004-10371-31
001-100-2004-11014-72
001-100-2004-11397-49

ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15

จํานวนเงิน
3,798.00
995.10
5,373.24
2,181.84
6,265.65
2,358.59
4,635.87
614.71
3,566.52
4,517.68
1,567.24
1,344.19
1,678.63
1,495.07
3,619.69
4,937.92
2,234.44
6,034.22
4,037.16
1,279.56
1,655.89
2,839.48
2,737.54
1,266.66
1,592.44
2,661.29
1,980.85
2,196.74
3,427.94
6,038.30
3,550.22
3,532.91
5,395.28

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิทย์ ฟองสี จนั ทร์
จ.ส.อ. สรพงษ์ วุฒิกร
จ.ส.อ. ทรงศักดิD ก้างออนตา
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิD ขัดสุยา
จ.ส.อ. ภิญโญ พุทธา
จ.ส.อ. วิวฒั น์ชยั ไชยสลี
จ.ส.อ. สามารถ มาก๋ อง
จ.ส.อ. อิศวฤทธิD ศรี วไิ ชย
จ.ส.อ. ปรัชญา จันทร์ยอด
จ.ส.อ. ชลิต ธัญญเจริ ญ
จ.ส.อ. ณพพร สลีอ่อน
จ.ส.อ. ฐิติพงษ์ อาทิตย์สาม
จ.ส.อ. วีระเชษฐ์ วุฒิสวัสดิD
จ.ส.อ. บุญชู ปิ# นเพชร
จ.ส.อ. พิจิตร บัวเหล็ก
จ.ส.อ. พงศ์ศิริ ศิริแก้ว
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ นนท์ธิชา
จ.ส.อ. สันติ แก้วแดง
จ.ส.อ. อภิชยั คําพาบ
จ.ส.อ. อนุยตุ สุทธหลวง
จ.ส.อ. เอกราช สูงนาฝาย
จ.ส.อ. เอกพจน์ ปาลี
จ.ส.อ. เอกชัย วงค์ม่าน
จ.ส.อ. สว่างพงษ์ ไชยวาริ นทร์
จ.ส.อ. เอกรัฐ วงศ์คาํ
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ ขัตติจิตร์
จ.ส.อ. ศุภกร ธิจกั รแปง
จ.ส.อ. จิระศักดิD นาคอ้าย
จ.ส.อ. เทียนชัย คนการณ์
จ.ส.ท. นพไกร จากน่าน
จ.ส.ท. สุริยา สุรายศ
จ.ส.ท. ชริ นทร์ สุขประกอบ
จ.ส.ต. วุฒิชยั ใหม่ยะ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11695-73
001-100-2004-12099-05
001-100-2004-12648-41
001-100-2005-00247-95
001-100-2005-00254-66
001-100-2005-00258-46
001-100-2005-00263-86
001-100-2005-00267-66
001-100-2005-00751-24
001-100-2006-00276-03
001-100-2006-00276-49
001-100-2006-00276-58
001-100-2006-00281-25
001-100-2006-00286-75
001-100-2006-00289-30
001-100-2006-00289-67
001-100-2006-00289-94
001-100-2006-00291-97
001-100-2006-00292-85
001-100-2006-00292-94
001-100-2006-00295-22
001-100-2006-00295-59
001-100-2007-00250-20
001-100-2007-00254-64
001-100-2007-00256-77
001-100-2008-00146-98
001-100-2009-00099-78
001-100-2009-00099-96
001-100-2009-00279-38
001-100-2006-00407-01
001-100-2010-00342-08
001-100-2011-00050-56
001-100-2011-00382-94

ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15

จํานวนเงิน
4,997.51
4,767.05
5,508.36
1,532.21
2,569.49
4,769.10
2,962.14
2,374.18
1,071.29
1,780.57
778.58
3,259.00
1,604.83
806.46
976.12
2,822.59
706.24
905.99
4,630.48
778.58
1,001.00
2,737.16
811.40
1,157.02
827.33
806.63
1,325.35
2,628.64
1,855.51
410.68
1,067.28
723.21
3,486.81

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. กฤษดา ตายา
จ.ส.ต. ณัฐพล ทักษิณ
จ.ส.ต. ปั ญจพล โนราช
จ.ส.ท. วรวุฒิ สิ งห์นาซาว
ส.อ. ดนัย ระงับพิษ
จ.ส.ต. ภัทรชัย มูลศรี
ส.อ. กฤษฎา มิ#งมณี
ส.ต. กิตติวฒ
ุ ิ จันต๊ะวงค์
ส.อ. อภิชยั อักษรศักดิD
ส.อ. ธนชาติ ขันจะนันท์
ส.อ. จตุภทั ร มัง# คงยศ
ส.อ. ทศพล แซ่เอีKยว
ส.ท. ปวริ ศร์ คีรีสตั ยกุล
ส.ท. ศักดิDสิทธิD แก้ววงศ์
ส.ต. อรรถพร แก้ววิหาร
พ.ท.อวยชัย เอกะกุล
ร.อ. เสน่ห์ นุศาสตร์สงั ข์
ร.อ. ธนนันท์ มานะยิง#
ร.ท. วิรัติ ลาภไธสง
ร.ท. เลอศักดิD ญาติสมบูรณ์
ร.ท. วิชา สัญเพ็ชร
ร.ท. ธนกร ก๋ งหลัก
ร.ต. วัฒนา วงศ์พรหมเมฆ
ร.ต. สราวุธ จันทร์ลา
ร.ต. สุวฒั น์ แสนชารี
ร.ต. ศุภชัย สุนารัตน์
ร.ต. พงษ์พฒั น์ พานสมบูรณ์
ร.ต. พนม มูลเพีย
ร.ต. อนันท์ คูเมือง
ร.ต. เทพฤทธิD ไตยมูล
ร.ต. ประวัติ นอศรี
ร.ต. ทรงชัย สี โชติ
จ.ส.อ. กิตติ รัตนวงศ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00431-35
001-100-2012-00099-36
001-100-2012-00099-54
001-100-2008-00328-16
001-100-2008-00362-01
001-100-2009-00071-10
001-100-2012-00351-35
001-100-2013-00139-92
001-100-2013-00566-96
001-100-2013-00571-45
001-100-2013-00659-95
001-100-2012-00349-96
001-100-2013-00564-92
001-100-2015-00116-46
001-100-2014-00519-73
001-100-2004-09673-76
001-100-2004-00030-30
001-100-2010-00281-82
001-100-2004-01268-81
001-100-2004-03333-66
001-100-2004-03644-45
001-100-2004-10063-80
001-100-2004-00252-27
001-100-2004-01450-71
001-100-2004-06102-92
001-100-2004-06673-51
001-100-2004-08670-76
001-100-2004-10697-87
001-100-2004-11987-06
001-100-2004-12826-43
001-100-2004-12936-85
001-100-2015-00669-65
001-100-2004-00209-58

ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.2 พัน.15
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6

จํานวนเงิน
897.62
4,456.84
909.50
913.07
596.20
3,368.60
1,084.18
636.93
1,706.49
892.58
1,007.64
682.71
1,055.44
263.74
596.52
3,079.93
8,763.89
4,577.70
3,322.67
5,803.11
3,154.74
7,297.13
13,365.83
5,139.63
8,253.85
8,354.81
7,594.59
13,186.04
5,830.70
1,254.38
16,884.92
1,512.95
24,610.21

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สาตสิ นธุ์ ดาบลาอํา
จ.ส.อ. นิรันดร์ คําภักดี
จ.ส.อ.คุณารักษ์ สมประสงค์
ส.อ. ดํารงค์ ศรี อรพิมพ์
จ.ส.อ. มานพ พลเชียงสา
จ.ส.อ.ชัชวิทย์ อัปมะเย
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิD โทเมือง
จ.ส.อ. วิวฒั น์ แสนศรี
จ.ส.อ. เรวัต ผาบชมภู
จ.ส.อ. นริ นทร์ ราชมณี
จ.ส.อ. กิระติ ลมอ่อน
จ.ส.อ.ทิวานนท์ เหลาสะอาด
จ.ส.อ. เอนก พรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วรวุฒิ วุฒิสาร
จ.ส.อ. สรพงษ์ ลาภโชค
จ.ส.อ. ทนุชยั ใจอ่อน
จ.ส.อ. วีระศักดิD ทรงหอม
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ศิริเมือง
จ.ส.อ. ทนาธร ดอนคอนขวา
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร โคตรโยธา
จ.ส.อ.ศรนริ นทร์ มูลเหลา
จ.ส.อ.ปรี ชา บุตรโคตร
จ.ส.อ. อุดร ศรี บุญนาค
จ.ส.อ. ปั ญญา โพธิชาํ นาญ
จ.ส.อ. ไตรภูมิ นาวัลย์
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิD จันทร์ศรี
จ.ส.อ. เดช ทองวร
จ.ส.อ. คมสัน อันภักดี
จ.ส.ต. ภูมิสิทธิD นริ นวงษ์
จ.ส.อ. ชินวัตร เวชพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สราวุธ การปลูก
จ.ส.อ. เอกพจน์ แดงอาจ
จ.ส.อ. กิตติชยั กล้าเกิด

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00241-30
001-100-2004-01581-54
001-100-2004-01943-50
001-100-2004-02079-55
001-100-2004-02790-59
001-100-2004-02878-90
001-100-2004-03152-72
001-100-2004-03991-59
001-100-2004-04000-93
001-100-2004-04091-55
001-100-2004-04272-94
001-100-2004-04412-49
001-100-2004-04756-35
001-100-2004-06531-90
001-100-2004-06923-48
001-100-2004-07073-58
001-100-2004-07355-64
001-100-2004-08269-45
001-100-2004-08270-05
001-100-2004-08270-23
001-100-2004-08270-78
001-100-2004-08612-85
001-100-2004-08941-86
001-100-2004-08951-03
001-100-2004-09764-62
001-100-2004-10065-11
001-100-2004-12608-72
001-100-2004-12729-47
001-100-2006-00281-61
001-100-2007-00179-33
001-100-2007-00254-00
001-100-2008-00143-97
001-100-2008-00261-07

ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6

จํานวนเงิน
5,574.38
7,998.18
6,544.94
18,893.46
4,862.96
2,607.05
4,806.19
9,433.25
5,365.91
5,465.44
5,762.10
3,296.07
20,130.65
3,436.07
2,954.00
3,585.08
4,630.30
2,619.09
4,971.44
2,669.60
4,015.18
8,618.60
4,386.71
3,526.69
11,300.65
2,872.63
8,626.90
4,064.80
3,494.22
2,153.60
2,838.42
1,619.29
2,474.54

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ตูท้ อง
จ.ส.อ. สมชาย ศรี คุณ
จ.ส.อ. คมสันต์ อุดมไชย
จ.ส.อ. ธีรยุทธ แสงคุณเมือง
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ โกษาเฉวียง
จ.ส.อ. มงคล รักษาพันธุ์
จ.ส.ท. อดิศกั ดิD โสภาราษฎร์
ส.อ. ชูศกั ดิD หมัน# กิจ
จ.ส.ต. อรรจณ์ชยศ สิ งห์นอ้ ย
จ.ส.ต. ธีระพงษ์ อาจทุมมา
จ.ส.ต. อรุ ณ มะลิ
จ.ส.ต. ธีระวัฒน์ หี บแก้ว
จ.ส.ต. ปรี ชา ธนะโชติ
ส.อ.ลือชัย พาโสดา
จ.ส.ต. เชิดชัย คําโฮง
ส.อ. พงษ์ยทุ ธ บริ บูรณ์
ส.อ. เก่งยุทธ คนตรง
ส.อ. วรวัฒน์ สุขบรม
ส.อ. เอกดนัย นามพุทธา
ส.อ. เชาวลิต จงเทพ
ส.อ. พรชัย มณี กรรณ์
ส.อ. สุรศักดิD เกนทาง
ส.อ. นพนิติ ชุมนา
ส.อ. จีรศักดิD รักษาเคน
ส.อ.สันติสุข ถุงออด
ส.อ. ดนัย ริ กาํ แง
ส.อ. วรานนท์ นนทสด
ส.อ. สุพจน์ ปวันเทา
ส.อ. พงษ์นิวฒั น์ พิมพะสาลี
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิD เหลือผล
ส.อ. ขุนแผน สี ลาโคตร์
ส.อ. จักรกฤษ ภูชาํ นิ
ส.อ. กฤษดา เบ้าบัวเงิน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00276-10
001-100-2008-00315-43
001-100-2009-00161-09
001-100-2009-00323-83
001-100-2010-00196-16
001-100-2010-00196-61
001-100-2006-00292-76
001-100-2008-00326-21
001-100-2004-04334-35
001-100-2005-00252-17
001-100-2008-00274-16
001-100-2009-00325-32
001-100-2011-00048-53
001-100-2011-00345-17
001-100-2012-00397-06
001-100-2006-00288-79
001-100-2009-00160-93
001-100-2009-00199-20
001-100-2011-00048-99
001-100-2011-00260-13
001-100-2011-00269-25
001-100-2011-00341-91
001-100-2011-00435-42
001-100-2012-00000-78
001-100-2012-00064-52
001-100-2012-00110-65
001-100-2012-00110-83
001-100-2012-00397-97
001-100-2012-00492-08
001-100-2013-00029-96
001-100-2013-00099-80
001-100-2013-00103-93
001-100-2013-00105-79

ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6

จํานวนเงิน
1,095.76
1,943.73
1,696.47
2,404.95
2,841.76
3,200.65
1,599.98
2,824.87
5,932.62
2,324.41
2,226.24
1,906.39
5,552.84
2,278.52
1,958.45
2,073.41
4,239.86
1,425.18
1,223.73
959.13
2,049.01
3,236.31
931.41
1,586.08
5,174.70
1,786.61
1,208.46
1,743.34
682.80
1,203.60
1,313.20
1,555.42
2,200.91

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
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
ส.อ. สมยศ ยามา
ส.อ. ณัฐกิตติD มะโนราช
ส.อ. สถาพร ทองผุย
ส.อ. นันทวัฒน์ แก้วนารี
ส.อ. รัชพล สุขา
ส.ต. สมบูรณ์ ใสสี ดา
ส.อ. กฤษฎา ศรี บุตรตา
ส.อ. ไมตรี สร้อยแก้ว
ส.อ. สิ ทธิชยั อินทะวุธ
ส.อ. อนุพงษ์ ส่งเสริ ม
ส.ท. สยมภู เสนาะบรรจง
ส.ต. วชิระ จันทร์โพธิD
ร.ต. เวชวิสิฐ จันแรง
พ.อ. เชาวลิต ฝักแคเล็ก
พ.อ. ประเสริ ฐ ใจกล้า
พ.อ. พัฒนพล กลิ#นอังกาบ
พ.อ. สุรัตน์ ชุติกานนท์
พ.อ.หญิง กิ#งกมล สาระภิรมย์
พ.ท. ศักดิDศิลป์ กําเนิดสิ นธุ์
พ.ท.วัศย์รุจ ธนัทวรพงศ์
พ.ท. นพดล วงศ์ยงั
พ.ท. ภูริต สุวรรณวงศ์
พ.ท.สมเกียรติ ซึมกลาง
พ.ท. สมพร ภาคลาภ
พ.ท.หญิง อวยพร วงษ์วานิช
พ.ต. ประทีป เทพศาสตรา
พ.ต.ประดิพนั ธ์ วุฒิกิตติวงษ์
พ.ต. สายชล อินตรา
พ.ต. นิยม สุวรรณโชติ
พ.ต. อณัฐธิชยั ทองภู่พงศ์เจริ ญ
พ.ต. สุรศักดิD โคตรแสนลี
พ.ต. พิศณุพงศ์ แป้ นจันทร์
พ.ต. สมชัย ทนไทย

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00424-08
001-100-2013-00563-68
001-100-2013-00572-51
001-100-2013-00636-23
001-100-2014-00244-01
001-100-2014-00244-47
001-100-2014-00245-26
001-100-2014-00593-00
001-100-2014-00593-64
001-100-2015-00105-77
001-100-2014-00597-62
001-100-2014-00599-02
001-100-2017-00502-90
001-100-2004-03415-14
001-100-2004-08062-88
001-100-2004-09259-90
001-100-2004-11876-85
001-100-2004-05509-54
001-100-2004-03269-40
001-100-2004-04449-90
001-100-2004-06494-61
001-100-2004-08535-87
001-100-2004-10049-48
001-100-2006-00079-37
001-100-2004-10047-26
001-100-2004-01912-29
001-100-2004-02359-94
001-100-2004-03341-34
001-100-2004-09257-96
001-100-2004-09817-56
001-100-2004-10046-83
001-100-2004-10048-05
001-100-2004-13005-87

ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
ม.6 พัน.6
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14

จํานวนเงิน
1,656.90
1,921.28
622.61
409.64
986.98
1,772.36
790.21
1,021.35
938.82
540.71
244.21
1,319.28
10,710.71
22,761.08
3,099.58
18,746.56
6,503.41
17,736.51
11,976.27
18,887.18
32,104.33
18,945.01
8,455.57
3,880.78
4,624.49
8,832.64
13,297.10
15,225.06
6,279.62
21,781.22
6,285.18
7,495.15
9,581.14

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

ชื#อบัญชี
พ.ต. วิมล แจ้งสว่าง
ร.อ. ประวัติ อาจสาลี
ร.อ. เชิดศักดิD เปลี#ยนสอาด
ร.อ.หญิง นราทิพย์ ทองกระจ่าง
ร.ท.อดุลย์ แม้นสุรินทร์
ร.ท. นิพนธ์ แจ้งอรุ ณ
ร.ท. สุชาติ บุษย์ดีวงษ์
ร.ท. ประวิทย์ กมลนาวิน
ร.ท. ชาญยุทธ ไชยยะ
ร.ท. จตุรวิชญ์ จุฬาลักษณ์
ร.ท. ดวงแก้ว ธรรมวงศ์
ร.ท. นิศารัตน์ ดีปลอด
ร.ท. พงษ์เทพ อ่องทับนํKา
ร.ท.หญิง ธัญธิตา ลากลาง
ร.ต. สมเกียรติ สุขจิต
ร.ต. ประเทือง จารุ ชยั
ร.ต. อัมพร แสงวรรณ
ร.ต. จักรธารา ศิริประทุม
ร.ต. พนม เมืองช้าง
ร.ต. จารึ ก ปั ญญะปูญ
ร.ต. ทรงชัย ศิริภากาศ
ร.ต. มานะ อยูเ่ ปลา
ร.ต. สุวชิ าน บุญญาปุณณัง
จ.ส.อ. ปิ ยปภัสร์ ด้วงรอด
จ.ส.อ. นุกลู เพ่งสุวรรณ
จ.ส.อ. อาคม จิตรจํา
จ.ส.อ. อดิศร ทองใบหนา
จ.ส.อ. พงศ์พนั ธุ์ วัฒนโยธิน
จ.ส.อ. วิฑูรย์ ลีดี
จ.ส.อ. สุรพันธ์ ปั ญญา
จ.ส.อ. อดิศกั ดิD รัชนีภรณ์
จ.ส.อ. สุพจน์ นวบํารุ งสวัสดิD
จ.ส.อ. สานนท์ สุกใส

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00360-43
001-100-2004-02336-68
001-100-2004-09395-95
001-100-2012-00097-96
001-100-2004-02509-66
001-100-2004-02738-51
001-100-2004-03638-62
001-100-2004-04914-93
001-100-2004-06502-72
001-100-2004-06693-95
001-100-2004-07290-68
001-100-2004-08827-74
001-100-2004-11173-12
001-100-2004-10047-17
001-100-2004-02161-48
001-100-2004-02980-90
001-100-2004-03591-42
001-100-2004-06745-82
001-100-2004-07928-24
001-100-2004-09188-75
001-100-2004-09258-02
001-100-2004-09617-43
001-100-2004-11499-77
001-100-2004-00297-46
001-100-2004-00459-57
001-100-2004-00487-78
001-100-2004-00779-47
001-100-2004-00851-86
001-100-2004-00854-05
001-100-2004-00900-90
001-100-2004-00918-95
001-100-2004-00961-46
001-100-2004-01378-32

มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14

จํานวนเงิน
2,774.51
19,538.22
5,353.37
1,261.91
4,498.74
27,098.51
7,108.71
17,017.13
5,450.34
7,700.01
4,675.41
1,080.00
1,564.97
6,017.65
4,640.03
4,339.28
7,816.44
2,593.94
12,188.83
3,902.66
4,760.67
10,814.17
7,715.44
7,005.29
1,438.46
9,547.67
4,365.98
7,934.29
8,420.72
1,601.01
2,424.74
2,705.53
1,219.94

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไชยา มีแสง
จ.ส.อ.ธวัช ปานฟัก
จ.ส.อ. สุพจน์ แย้มแตงอ่อน
จ.ส.อ. สุขวัฒน์ ประทุมวงศ์
จ.ส.อ. นิพนธ์ ไชยสกุล
จ.ส.อ.นรวัฒน์ชยั สุขประดิษฐ์กลุ
จ.ส.อ. สัญชัย กล่าวรัมย์
จ.ส.อ. วิสิทธิD แบขุนทด
จ.ส.อ. เกษม พูลสวัสดิD
จ.ส.อ. อวยชัย เดชสุภา
จ.ส.อ. บําเพ็ญ พงษ์พนั ธ์
จ.ส.อ. พิษณุ เสมเสวก
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เมืองอําพัน
จ.ส.อ. วิชา หนานแก้ว
จ.ส.อ. ธนกฤต สมนาค
จ.ส.อ. ชูชยั หอมจะบก
จ.ส.อ. วีระพงษ์ มณี โชติ
จ.ส.อ. ณรงค์ มะนาวหวาน
จ.ส.อ. ธนากร ระยับศรี
จ.ส.อ.มนัส ศิริผล
จ.ส.อ. ปรี ชา แพงไพรี
จ.ส.อ. จําลอง เรื องประโคน
จ.ส.อ. ทรงภพ พันธุ์ฤทธิD
จ.ส.อ.นริ ศ สุระสิ ทธิD
จ.ส.อ. ประสิ ทธิD ใจเดช
จ.ส.อ. ธีระ ศิริรักษ์
จ.ส.อ. เฉลิมชัย คนขยัน
จ.ส.อ. วิลยั ทับทิมทอง
จ.ส.อ. นิเวศ จํานงค์
จ.ส.อ. สมชาย พริK งไทย
จ.ส.อ. ประสพ ทรงศิริ
จ.ส.อ. ธนา ทิมขาวประเสริ ฐ
จ.ส.อ. แสงทองแก้ว บุญสระมงคล

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01746-84
001-100-2004-02065-58
001-100-2004-02265-98
001-100-2004-02647-92
001-100-2004-02728-89
001-100-2004-03036-39
001-100-2004-03184-19
001-100-2004-03269-31
001-100-2004-03458-93
001-100-2004-03849-62
001-100-2004-03950-01
001-100-2004-03969-85
001-100-2004-04449-27
001-100-2004-04525-82
001-100-2004-04999-81
001-100-2004-05208-47
001-100-2004-05529-43
001-100-2004-06467-47
001-100-2004-06662-37
001-100-2004-06723-35
001-100-2004-07745-36
001-100-2004-08099-93
001-100-2004-08251-13
001-100-2004-08588-47
001-100-2004-08633-08
001-100-2004-08724-21
001-100-2004-08745-71
001-100-2004-08868-86
001-100-2004-08911-98
001-100-2004-09153-46
001-100-2004-09217-81
001-100-2004-09406-25
001-100-2004-09580-13

มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14

จํานวนเงิน
5,732.74
9,009.48
10,279.14
2,362.84
8,796.83
3,746.31
8,133.99
3,066.70
43,249.18
19,821.20
3,872.20
1,861.82
17,285.35
3,783.48
3,656.14
3,170.40
10,258.42
3,765.22
3,563.82
10,498.69
4,714.16
14,661.23
33,690.73
4,107.62
8,484.19
3,039.03
5,648.93
4,961.90
14,065.87
15,895.18
2,401.92
1,136.33
4,630.73

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. คนอง นนท์ขนุ ทด
จ.ส.อ.สุรชัย มัง# คัง#
จ.ส.อ. พงศ์เทพ บุญเทียม
จ.ส.อ. พนม สิ ทธิเสื อ
จ.ส.อ. สมภพ อินทร์พรหม
จ.ส.อ. กฤตกร จันทร์อาํ ไพ
จ.ส.อ. ณัฏฐภน เฉลิมวงษ์
จ.ส.อ. เฉลิมพร สงวนทรัพย์
จ.ส.อ. วิชยั ศิริโรจน์
ร.ต. สัมเริ ง เนียมเปี# ยม
จ.ส.อ. ชัยนุภาพ บานแย้ม
จ.ส.อ. สยาม หมัดละ
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิD สุตมาตร์
จ.ส.ท. บรรชา เนียมศรี
จ.ส.อ. กมล อภิวนั ทนันท์
จ.ส.อ. นพนเรน ลุนากัน
จ.ส.อ. ภูวดล บุญฟัก
จ.ส.อ. เชษฐา จันทร์ผอง
จ.ส.อ. สมบัติ ทีหวั ช้าง
จ.ส.อ. มนตรี ตรี ภาค
จ.ส.อ. ถนอมสิ น ศรี วไิ ล
จ.ส.อ.หญิง ปทุมพร พลเภา
จ.ส.อ.หญิง อัจฉรา สนสกุล
จ.ส.อ.หญิง เยาวนาฏ สอาดเอี#ยม
จ.ส.ท. ชัยพิทกั ษ์ เตชทองไพฑูรย์
จ.ส.ท. สิ ปปภาส วรรัตน์
จ.ส.ท. อุทิศ ทองทุม
จ.ส.ท. ผลทวี หวังชื#น
จ.ส.อ. วันชาย กันเข็ม
จ.ส.ท.หญิง ยาใจ ชีพนุรัตน์
จ.ส.ต. เกลียว แหวนเพชร
จ.ส.ต. พงศ์รัตน์ กระแสร์ชล
จ.ส.ต. นราชัย จรัญยาอ่อน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09675-34
001-100-2004-09681-26
001-100-2004-10044-16
001-100-2004-10044-25
001-100-2004-10046-29
001-100-2004-10676-82
001-100-2004-10677-34
001-100-2004-10979-84
001-100-2004-11016-21
001-100-2004-11269-12
001-100-2004-11543-22
001-100-2004-11617-84
001-100-2004-11642-68
001-100-2004-11724-43
001-100-2004-11773-87
001-100-2004-11878-70
001-100-2004-12109-10
001-100-2004-12672-82
001-100-2004-12998-10
001-100-2004-13183-19
001-100-2005-00167-14
001-100-2004-05317-82
001-100-2004-08146-67
001-100-2005-00180-68
001-100-2004-02865-27
001-100-2004-03271-98
001-100-2004-06409-10
001-100-2004-10306-88
001-100-2004-12442-72
001-100-2005-00164-04
001-100-2004-02738-24
001-100-2004-05505-47
001-100-2004-06922-05

มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14

จํานวนเงิน
7,123.13
4,424.55
1,832.82
2,917.17
2,748.92
1,755.93
4,228.85
18,380.15
4,989.53
5,693.31
1,297.29
1,219.55
8,961.54
8,821.32
5,127.80
4,186.12
3,722.68
5,004.93
6,628.87
5,425.70
9,477.63
999.96
4,186.51
4,818.67
898.67
3,726.35
3,423.77
9,127.51
4,962.55
2,474.70
8,049.05
2,797.36
4,641.83

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. เกรี ยงศักดิD เมืองพิล
จ.ส.ต. ประยงค์ หาญดี
จ.ส.ต. นินทร์นาท เมืองจันทร์
จ.ส.ต.หญิง ณิ ศา ยุงพรม
ส.อ. วรรณะ เปล่งศรี
ส.อ. รักเกียรติ แช่มวัฒนา
ส.อ. ภาคย์ ฉายแสง
ส.ท. ฤทธิกร สาระกูล
ส.อ. สถาพร พูลสวัสดิD
ส.อ. สุเทพ ทัดรัตณ์
ส.ท. สุรินทร์ สนิท
ส.อ. นพพนธ์ บุญโญ
ส.อ. จักรกฤษ อิ#มอารี
ส.อ. จํารัส อุมา
ส.อ. กิตติคุณ สุทธิโสม
ส.อ. นพพร กิจติกลุ
ส.อ. อิสระรักษ์ บุญฤทธิD
ส.อ. อภิชิต ฉุนกล้า
ส.อ. ประเสริ ฐ หวังชอบ
ส.อ. วีรพงศ์ มะลิชู
ส.ท. วิทยา แสนบรรดิษฐ์
ส.อ. ภูวนาถ ภักตะไชย
ส.อ. ธีระวัฒน์ วายนต์
ส.อ.หญิง วรวรัญญ์ โมอ่อง
ส.อ.หญิง รัชณี โพธิบุรี
ส.อ.หญิง จันทราพร ศัพท์พนั ธ์
ส.อ.หญิง อมรรัตน์ บํารุ งสุข
ส.อ.หญิง เจนจิรา ณรงค์ศกั ดิD
ส.อ.หญิง เจนจิรา จันทร์หอม
ส.อ.หญิง สุพตั รา เทียมทัน
ส.อ.หญิง อัญชลี พานิกลุ
ส.อ.หญิง หทัยรัตน์ ไวยศิรา
ส.ท. บุญยงค์ พัฒน์ระโยธิน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11787-39
001-100-2004-13156-86
001-100-2008-00374-31
001-100-2006-00003-96
001-100-2004-00213-73
001-100-2004-02325-35
001-100-2004-03020-56
001-100-2004-03861-55
001-100-2004-04306-23
001-100-2004-04884-71
001-100-2004-07816-33
001-100-2004-08167-26
001-100-2004-09588-19
001-100-2004-11723-37
001-100-2006-00305-37
001-100-2007-00231-92
001-100-2009-00449-99
001-100-2013-00288-79
001-100-2013-00610-87
001-100-2013-00661-07
001-100-2014-00216-26
001-100-2014-00218-02
001-100-2016-00619-69
001-100-2009-00155-80
001-100-2009-00450-13
001-100-2010-00458-06
001-100-2010-00458-33
001-100-2010-00465-31
001-100-2011-00089-38
001-100-2011-00124-63
001-100-2013-00660-73
001-100-2013-00661-25
001-100-2004-08381-53

มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14

จํานวนเงิน
14,540.92
4,956.28
841.89
2,372.15
2,085.80
4,102.29
3,865.99
7,756.27
857.16
3,616.87
6,621.54
6,466.89
2,073.70
1,711.91
1,821.90
2,244.07
1,958.59
869.62
778.56
1,157.31
457.30
519.40
394.95
2,460.02
1,235.44
1,302.92
1,945.59
1,748.16
1,068.54
831.43
1,885.51
677.61
4,765.94

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

ชื#อบัญชี
ส.ท. พร้อม พรหมคุณ
ส.ท. วุฒิเดช องค์รักษ์
ส.ท. สุนทร พุม่ พวง
ส.ท. ดนัย ลาลด
ส.อ. กิตติพงษ์ จารุ ทศั น์โรจน์
ส.ท. ฉัตรชัย ใหญ่แก่นทราย
ส.ต. นคริ นทร์ นริ นทร์รัมย์
ส.ต. วีรชัย ริ นรักษา
ส.ต. สมพงษ์ พันธุ์วงศา
พล.อส. ทวีวฒั น์ ชูขนุ ทด
พล.อส. จเด็จ ศิริโวหาร
พล.อส. ศักดา สิ งห์สถิตย์
พล.อส. มนิตร์ มีประสงค์
พล.อส. ดนัยพร วรรณแจ่ม
พล.อส. ปริ ญญา ผันบัวทอง
พล.อส. ปิ ติพงษ์ ภูกองไชย
ส.อ. เดชา สมศรี ธนาเดช
พ.อ.(พิเศษ) นริ ศ รุ จานันท์
พ.อ. สุธนณ์ เต็มตํานาน
พ.อ. อธิเมศร์ ศรุ ติเจริ ญวงศ์
พ.ท. เถลิงศักดิD ภาวานนท์
พ.ท. เวียงชัย สิ นธิทา(อ.)
ร.อ. เฉลียว ตากงูเหลือม
ร.อ.วีระ ฉวีวงษ์
จ.ส.อ. วีรชัย พันธุ์ธรรม
จ.ส.อ.หญิง สุนนั ทวดี อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์
พล.ต.วินยั เจริ ญศิลป์
พ.อ. (พิเศษ) ชูชาติ อุปสาร
พ.อ. ชนัฐนิวฒั น์ เฟื# องงาม
พ.อ. จักรกฤษณ์ เงินดี
พ.อ. ธีรพงษ์ โอวาท
พ.อ. พัชรวัฒน์ นนท์ธีระจรู ญ
พ.อ.หญิง เอืKอพร คิดคินสัน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10043-91
001-100-2004-10045-40
001-100-2004-13066-33
001-100-2010-00008-21
001-100-2010-00461-51
001-100-2015-00559-87
001-100-2004-03272-31
001-100-2004-10045-04
001-100-2004-10046-10
001-100-2004-02271-80
001-100-2004-03271-25
001-100-2004-07370-58
001-100-2004-08715-83
001-100-2004-09020-87
001-100-2004-11294-41
001-100-2011-00131-07
001-100-2004-00050-38
001-100-2004-03754-05
001-100-2004-09864-14
001-100-2004-10491-18
001-100-2004-11748-30
001-100-2004-12938-52
001-100-2004-07922-22
001-100-2004-08966-98
001-100-2004-01389-83
001-100-2004-00890-76
001-100-2004-09499-27
001-100-2004-01616-99
001-100-2004-02550-40
001-100-2004-05821-02
001-100-2004-08187-79
001-100-2004-11984-96
001-100-2004-09595-44

มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
2,825.85
3,809.10
4,732.64
510.68
2,755.04
1,097.35
3,375.43
3,242.86
2,378.89
5,593.55
1,052.91
6,411.06
2,695.23
1,425.58
1,156.51
1,993.54
77,695.51
4,251.70
27,448.31
20,359.30
18,677.55
9,305.59
4,078.72
5,912.83
14,067.38
5,797.74
11,722.63
20,108.26
5,451.04
4,013.93
3,553.16
3,575.26
4,984.09

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

ชื#อบัญชี
พ.ท. กองภพ ตลับทอง
พ.ท. ธัชชัย โสดาพรม
พ.ท. ภราดร นนท์ตุลา
พ.ท. กิติศกั ดิD ภักดีวงศ์
พ.ท. บุญจันทร์ บุบผาถา
พ.ท. เกษมสันต์ ประกอบสุข
พ.ท. ดนัย ตียาพันธ์
พ.ท. สมเกียรติ แก่นคํา
พ.ท. ชาญณรงค์ มุ่งชู
พ.ท.หญิง สิ รวีร์ ชิตทรงสวัสดิD
พ.ท.หญิง วรรณรัตน์ คลํKามีศรี
พ.ต. ประยูร แก่นธาตุ
พ.ต. ถาวร แก้วม่วง
พ.ต. วรวิทย์ สุดตา
พ.ต. วันชัย คณานันท์
พ.ต. วิสุทธิชยั วันใส
พ.ต. วรวิทย์ บัวขาว
พ.ต. ธนภณ พงษ์เสื อ
พ.ต. เรื องชัย มะอาจเลิศ
พ.ต. จิรเดช ทองสา
พ.ต.หญิง ชลทิพย์ สายงาม
พ.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์ รักษาเคน
ร.ท. ยรรยง ทองบุราณ
ร.อ.ชลากร ชัยมีเขียว
ร.อ. รณรงค์ คําเพราะ
ร.ท. สรพงษ์ งอกศรี
ร.ท. ศราวุธ อรรคบุตร
ร.ท. อนุสิทธิD วงศ์ษา
ร.ท. รัฐพล อินทร์กลัน#
ร.ท. ราชัญ ยาวะโนภาส
ร.ท. อาทิตย์ แก้วดี
ร.ท. ประนอม พาชื#น
ร.ท. จําเนียร คําวงษ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02686-91
001-100-2004-04220-59
001-100-2004-05525-27
001-100-2004-07484-52
001-100-2004-08062-42
001-100-2004-09180-24
001-100-2004-09587-30
001-100-2004-12103-18
001-100-2010-00002-65
001-100-2004-10072-19
001-100-2005-00187-21
001-100-2004-01528-68
001-100-2004-01822-94
001-100-2004-06230-38
001-100-2004-07491-96
001-100-2004-08937-98
001-100-2004-10064-87
001-100-2004-10670-99
001-100-2004-11839-62
001-100-2004-12854-91
001-100-2004-09779-66
001-100-2004-11950-64
001-100-2004-07815-18
001-100-2004-08702-92
001-100-2004-10707-47
001-100-2004-00024-39
001-100-2004-01547-41
001-100-2004-03375-11
001-100-2004-03457-69
001-100-2004-03516-90
001-100-2004-10057-25
001-100-2004-11055-20
001-100-2004-11211-39

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
8,330.04
5,917.91
3,907.34
8,708.61
8,165.70
7,701.42
5,689.93
4,631.88
751.46
9,191.69
3,163.44
30,166.34
8,692.63
12,549.60
4,175.45
11,121.03
3,567.69
4,299.83
18,205.21
11,497.36
6,563.77
11,345.26
6,291.71
5,857.40
5,385.86
5,458.70
4,332.92
4,510.56
8,646.55
4,217.73
4,231.01
4,418.60
7,586.21

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551

ชื#อบัญชี
ร.ท. พงพันธ์ คําวัน
ร.ท. สรรพสิ ทธิD วงศ์ประเทศ
ร.ต. วิศิษฐ สามศรี
ร.ต. กัมปนาท ไชยจันทร์
ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจรักษ์
ร.ต. ธนโยธิน สายทอง
ร.ต. รุ่ งเรื อง มากกลาง
ร.ต.รองรัตน์ พรหมลักษณ์
ร.ต.สมชาย ภูมีคาํ
ร.ต. นิรันดร กันทะเชียร
ร.ต.ศรี ธนต์ ส่งเสริ ม
ร.ต.สมพร มะลิพรทองทา
ร.ต.จารึ ก ธรรมสาร
จ.ส.อ. ทวีสุข พาผล
จ.ส.อ. สุคม เทพพันธา
จ.ส.อ. ภาณุ บุญสัตย์
จ.ส.อ. ชนภัทร พรหมศร
จ.ส.อ. ทนงศักดิD ทองคําใส
จ.ส.อ. ชูชาติ มาลากุล
จ.ส.อ. เติมศักดิD หิ นแก้ว
จ.ส.อ. สุทธินนั ท์ แสงทอง
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ เพิ#มภักดี
จ.ส.อ. ทนงศักดิD คงสกุล
จ.ส.อ. ศราวุธ สง่าจิตร
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ วันทาดา
จ.ส.อ. วรชัย ปลุกใจ
จ.ส.อ. ณรงค์ยทุ ธ สาลีงาม
จ.ส.อ. ทรงพล บุตรมะณี
จ.ส.อ. จํานง พึ#งภพ
จ.ส.อ. สุรพินธ์ จําปาแดง
จ.ส.อ. วงศกร โยรี พนั ธ์
จ.ส.อ. สมศักดิD โยธะมาตย์
จ.ส.อ. สถาพร คําศรี

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12110-43
001-100-2005-00471-85
001-100-2004-00844-79
001-100-2004-03803-00
001-100-2004-03808-50
001-100-2004-03897-90
001-100-2004-04059-37
001-100-2004-05307-83
001-100-2004-08554-33
001-100-2004-11119-56
001-100-2004-11361-95
001-100-2004-12202-81
001-100-2004-12506-71
001-100-2004-00043-30
001-100-2004-00137-18
001-100-2004-00155-85
001-100-2004-00352-51
001-100-2004-01179-26
001-100-2004-01296-39
001-100-2004-01300-42
001-100-2004-01555-73
001-100-2004-01678-15
001-100-2004-01789-45
001-100-2004-01917-79
001-100-2004-02372-66
001-100-2004-02404-64
001-100-2004-02499-51
001-100-2004-02543-60
001-100-2004-02791-29
001-100-2004-02791-38
001-100-2004-03057-52
001-100-2004-03144-95
001-100-2004-03203-99

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
1,571.98
3,802.39
10,820.45
16,271.29
4,401.32
2,986.31
3,774.46
4,199.31
5,917.62
4,311.26
4,399.85
18,051.21
2,355.83
11,007.82
8,114.68
3,261.68
2,256.29
3,971.48
3,231.59
4,224.87
3,308.54
2,303.36
4,354.04
2,095.26
5,986.64
7,208.57
5,930.79
9,521.05
4,782.65
3,937.35
2,491.46
11,445.29
2,265.15

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชาญชัย พรานไพร
จ.ส.อ. สุรไกร อ่อนคําลุน
จ.ส.อ. อภิชาติ พรหมศรี
จ.ส.อ. มนูญ พิเนตร
จ.ส.อ. อนันต์ ไชยกุมาร
จ.ส.อ. ทองใส แก้วกํ#า
จ.ส.อ. เฉลิมชัย บุญเติม
จ.ส.อ. สนิท บุญธรรม
จ.ส.อ. เทอดศักดิD สายสว่าง
จ.ส.อ. สมบัติ ทองลาด
จ.ส.อ. สมร บุญประครอง
จ.ส.อ. นพดล ต้นสาย
จ.ส.อ. สันติชยั บุญเรื อง
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิD อาจหาญ
จ.ส.อ. ธีร์ดนัย สะค้าน
จ.ส.อ. จักรกฤษ อกนิษฐานนท์
จ.ส.อ. สมรักษ์ ยอดมาลี
จ.ส.อ. เผด็จ เด่นดวง
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ราษฎรดี
จ.ส.อ. สมคิด นามสี อ่นุ
จ.ส.อ. สมหมาย จิตรมัน#
จ.ส.อ. จักริ น ทองวร
จ.ส.อ. บรรพต เฉื# อยฉํ#า
จ.ส.อ. จีรภัทร์ หงษ์ทอง
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ ผุดผ่อง
จ.ส.อ. มานิจ ชะลูด
จ.ส.อ. สันติ สุกใส
จ.ส.อ. วินยั ผลดี
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ศรี ดาคุณ
จ.ส.อ. สมชาย ปิ# นประยงค์
จ.ส.อ. เด่น ปั ชชา
จ.ส.อ. เสกสิ ทธิD สิ งหนาค
จ.ส.อ. สําเนียง วามสิ งห์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03442-47
001-100-2004-03566-77
001-100-2004-03597-17
001-100-2004-03607-77
001-100-2004-03725-87
001-100-2004-03825-75
001-100-2004-03939-15
001-100-2004-03963-83
001-100-2004-04073-15
001-100-2004-04424-51
001-100-2004-04446-17
001-100-2004-04472-34
001-100-2004-04682-19
001-100-2004-04731-78
001-100-2004-05028-05
001-100-2004-05075-54
001-100-2004-05104-97
001-100-2004-05155-99
001-100-2004-05342-39
001-100-2004-05342-48
001-100-2004-05503-34
001-100-2004-05540-66
001-100-2004-05776-41
001-100-2004-06145-80
001-100-2004-06196-00
001-100-2004-06206-15
001-100-2004-06360-69
001-100-2004-06377-49
001-100-2004-06588-30
001-100-2004-06605-61
001-100-2004-06688-55
001-100-2004-06763-86
001-100-2004-06926-12

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
2,793.21
1,363.74
2,574.73
3,846.87
13,794.98
3,746.82
2,649.23
5,665.42
3,423.59
2,213.58
9,822.47
6,432.97
2,162.31
8,980.74
5,483.50
3,590.20
12,282.71
9,416.63
8,250.25
2,830.94
2,452.28
8,576.43
5,869.00
7,411.32
2,271.58
3,600.92
7,640.09
2,922.63
2,892.37
1,405.59
9,472.65
12,492.83
5,051.62

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธวัชชัย ท่อนเงิน
จ.ส.อ. ณฐกร สิ ทธิธรรม
จ.ส.อ. ทนงศักดิD บุญแล
จ.ส.อ. ชาญชัย ทาทะสุทธิD
จ.ส.อ. สมบูรณ์ จันทร์ผอง
จ.ส.อ. สมจิตร ใจเต็ม
จ.ส.อ. ตรี ภพ บัวหอม
จ.ส.อ. คนองเดช อิสาร
จ.ส.อ. ไกรมิตร เฉื# อยฉํ#า
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ วงศ์วรรณ
จ.ส.อ. อนุศกั ดิD แสงกล้า
จ.ส.อ. บัญหาร บุญช่วย
จ.ส.อ. ชาติชาย ทองเฉลิม
จ.ส.อ. ศิริสิทธิD โสภาณเวช
จ.ส.อ. พิจิตร พุฒโสม
จ.ส.อ. คําพัน กลางกัKน
จ.ส.อ. นมาซ คณะบุตร
จ.ส.อ. แสวง ศิริวงศ์
จ.ส.อ. ปั ญจา อุดมชาติ
จ.ส.อ. ราชันย์ พูลเพิ#ม
จ.ส.อ. สัมฤทธิD โคตะ
จ.ส.อ. สงคราม ไกยสิ ทธิD
จ.ส.อ. ประสิ ทธิD สมหอม
จ.ส.อ. สรไกร พวงศรี
จ.ส.อ. อนุชา นิลพัฒน์
จ.ส.อ. ทินนิกรณ์ กุมภาพงษ์
จ.ส.อ. ตระกูล หงษ์สุข
จ.ส.อ. อนุรักษ์ สาริ บุตร
จ.ส.อ. องอาจ นาคํา
จ.ส.อ. ธนรัชต์ สกุลไทย
จ.ส.อ. มณฑล รามัญวงศ์
จ.ส.อ. สุรชัย ทาศิลา
จ.ส.อ. สุธี แสนวงษา

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07075-16
001-100-2004-07367-30
001-100-2004-07609-04
001-100-2004-07830-84
001-100-2004-07919-40
001-100-2004-08094-61
001-100-2004-08153-01
001-100-2004-08657-31
001-100-2004-08691-62
001-100-2004-08716-62
001-100-2004-08841-07
001-100-2004-09078-79
001-100-2004-09127-47
001-100-2004-09311-68
001-100-2004-09589-43
001-100-2004-09748-62
001-100-2004-09855-76
001-100-2004-09900-82
001-100-2004-09991-17
001-100-2004-10062-56
001-100-2004-10063-53
001-100-2004-10065-66
001-100-2004-10292-75
001-100-2004-10378-12
001-100-2004-10639-05
001-100-2004-10665-31
001-100-2004-10726-66
001-100-2004-10771-02
001-100-2004-10967-27
001-100-2004-10968-24
001-100-2004-11228-19
001-100-2004-11652-21
001-100-2004-11726-29

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
1,329.41
2,948.43
2,809.39
3,586.20
10,756.27
5,306.55
5,243.80
1,633.07
9,733.06
5,321.06
4,936.69
7,563.41
3,919.82
1,690.55
3,613.14
8,563.19
5,401.03
8,269.45
11,866.28
5,765.09
21,183.69
3,555.84
12,153.99
1,639.19
3,376.12
4,554.76
8,650.42
10,218.29
2,528.11
6,405.70
4,908.94
4,776.01
11,535.38

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประชานาถ ตรี วาณิ ชย์
จ.ส.อ. วิทยา สิ ทธิสาตร์
จ.ส.อ. ชัยชนะ พึ#งโพธิD
จ.ส.อ.พิสิษฐ์ ทองแสง
จ.ส.อ. ธีรภาพ คงธาดากุล
จ.ส.อ. ณัฐพล แสนทวีสุข
จ.ส.อ. ณัฏฐพล แสนอ้วน
จ.ส.อ. วิทยา ยืนสุข
จ.ส.อ. ฤทธิDศร ทองทับ
จ.ส.อ. วิรัตน์ โฉมเฉลา
จ.ส.อ. มนตรี สุรภี
จ.ส.อ. โกสิ นธ์ หิ นขาว
จ.ส.อ. กิตติพนั ธ์ แก้วจันทร์
จ.ส.อ. บรรลือ เทียนทอง
จ.ส.อ. เชษฐา สาริ โน
จ.ส.อ.สุทศั น์ การุ ณย์
จ.ส.อ. วิวฒั น์ คําอ่าง
จ.ส.อ. อดิศกั ดิD สมพล
จ.ส.อ. อนุชา ศรี โคตร
จ.ส.อ. อภิชาติ ประทุมพันธ์
จ.ส.อ. วิรัตน์ บุดดีวงศ์
จ.ส.อ. ประวัติ อุปมะโท
จ.ส.อ.วชิระ สมบูรณ์
จ.ส.อ. อภิชยั เวระนะ
จ.ส.อ. พายัพ บุญปก
จ.ส.อ. คมกริ ช สมศรี
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ นิธิเจริ ญจินดา
จ.ส.อ.หญิง บุณยดา มิ#งขวัญ
จ.ส.อ.หญิง ประภาวดี ทองสา
จ.ส.ท. ศราวุธ อินทะเสน
จ.ส.ท. สุริยนั ต์ บุตรี
จ.ส.ท. พีระพงษ์ ชมภูจนั ทร์
จ.ส.ท.กษิดD ิเดช สวัสดิDพนั ธ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11845-18
001-100-2004-12363-16
001-100-2004-12474-82
001-100-2004-13218-09
001-100-2005-00299-85
001-100-2005-00506-84
001-100-2006-00182-70
001-100-2006-00193-67
001-100-2006-00322-16
001-100-2006-00334-19
001-100-2006-00378-77
001-100-2006-00384-87
001-100-2006-00387-15
001-100-2006-00390-51
001-100-2006-00404-64
001-100-2006-00498-45
001-100-2007-00227-68
001-100-2007-00372-01
001-100-2007-00372-29
001-100-2007-00404-63
001-100-2008-00066-80
001-100-2008-00170-39
001-100-2008-00171-09
001-100-2008-00239-33
001-100-2008-00287-25
001-100-2009-00054-04
001-100-2013-00726-03
001-100-2004-02367-35
001-100-2004-04823-16
001-100-2004-05794-63
001-100-2004-05977-60
001-100-2004-10174-01
001-100-2006-00017-57

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
2,862.93
3,076.19
5,354.38
3,447.66
2,840.71
3,067.10
3,965.43
2,698.41
7,386.94
1,822.15
4,345.57
4,531.01
7,682.70
7,814.42
2,619.87
1,895.16
2,388.91
5,918.11
3,302.88
1,174.38
3,188.95
1,808.00
2,107.99
4,307.92
6,856.14
1,828.50
1,314.15
3,084.74
29,963.46
1,819.31
2,954.26
2,265.57
1,223.05

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท.จักรวาล โจระสา
จ.ส.ท. คมสันต์ วรรณลี
จ.ส.ท. เสกสิ ทธิD คูณีรัตน์
จ.ส.ท.หญิง บุญมี โพธิจกั ร
จ.ส.ต. มนู ศรี แสวง
จ.ส.ท. สะอาด สมาทอง
จ.ส.ต. ถาวร สะอาด
จ.ส.ต. ไชยา ใจภพ
จ.ส.ต. สุรศักดิD สาสาร
จ.ส.ต. รัชชาพงษ์ เหล่าบุตรดี
จ.ส.ต. ปกาศิต ร่ วมศรี
จ.ส.ต. ศิรวิชญ์ ศรี ภกั ดี
ส.อ. สงวน ทางชอบ
ส.อ. จักรเพชร สุนินทบูรณ์
ส.อ. ประพจน์ พากเพียร
ส.อ. อภิศกั ดิD พิมพ์วงศ์
ส.อ. สุริยา วิษาพรม
ส.อ. ปฏิวตั ิ ทศกรรณ์
ส.อ. โอภาส นูกอง
ส.อ. วิทยา ชนะกุล
ส.อ. พีรวัส ชัยโก
ส.อ. วสันต์ พรหมจรรย์
ส.อ. บุญมี แสงตะวัน
ส.อ. นิติศกั ดิD เมืองเหนือ
ส.อ. คณิ ศร หงษา
ส.อ. สุวทิ ย์ ถาวรบุญ
ส.อ. ถนอม ไชยโย
ส.อ. กันต์ บุญครอง
ส.อ. ไมตรี นูกอง
ส.อ. นิวฒั น์ ไชยชาติ
ส.อ. ทวีศกั ดิD บุตรรัตน์
ส.อ. บุญดี ทันวิมา
ส.อ. จักรี โคตพงษ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00035-23
001-100-2008-00389-80
001-100-2010-00106-51
001-100-2007-00146-44
001-100-2004-02069-29
001-100-2004-02502-67
001-100-2004-03520-15
001-100-2004-06374-93
001-100-2004-08225-05
001-100-2004-09916-47
001-100-2006-00026-22
001-100-2007-00303-41
001-100-2004-00127-64
001-100-2004-00762-49
001-100-2004-01033-67
001-100-2004-01151-68
001-100-2004-01286-67
001-100-2004-01340-57
001-100-2004-03356-01
001-100-2004-03764-77
001-100-2004-04710-46
001-100-2004-04773-05
001-100-2004-07025-02
001-100-2004-07804-03
001-100-2004-08440-39
001-100-2004-08951-58
001-100-2004-08958-66
001-100-2004-09202-69
001-100-2004-09534-98
001-100-2004-10097-30
001-100-2004-10909-36
001-100-2004-11041-96
001-100-2004-11051-59

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
6,855.18
863.55
782.22
9,652.18
4,227.32
5,394.78
6,531.49
7,359.29
4,472.68
2,820.59
2,226.14
1,230.94
2,200.29
8,283.74
2,613.37
14,129.52
1,895.24
3,410.81
1,990.81
1,606.87
3,087.06
1,526.70
4,487.07
3,333.07
4,665.95
1,841.07
1,739.86
2,980.04
5,840.57
3,724.61
2,656.20
4,604.00
1,279.36

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

ชื#อบัญชี
ส.อ. มณเทียร พรรณาภพ
ส.อ.รังสันต์ ชํานาญ
ส.อ. ธีรพงศ์ แก้วพรหม
ส.อ. ธีรวัฒน์ เนียมศรี
ส.อ. เทวินทร์ คําภาทู
ส.อ. ทัศนัยน์ สารพัฒ
ส.อ. ยอดธง ธรรมเจริ ญ
ส.อ. อัศวเดช ศุภโกศล
ส.อ. วุฒิชยั มะลีจนั ทร์
ส.อ. อรรคเดช ฮงสี
ส.อ. อดิพงค์ แก้วทอง
ส.อ.วุธิชยั สื# อสวน
ส.อ. ยุทธนา วงศ์เคน
ส.อ. สุชาติ ศรี โท
ส.อ. ธวัชชัย ทองจันทร์
ส.อ. อิสระ ภักดีโชติ
ส.อ. ธีะรพงษ์ ห่อสี
ส.อ. ธานี ผิวนวล
ส.อ. พงษ์พิทกั ษ์ ไตรยมาตย์
ส.อ. วรวิทย์ พิมวาปี
ส.อ. บรรพต เพ็ชร์แท้
ส.อ. สุรศักดิD นิระพันธ์
ส.อ. อัมพร จิตแก้ว
ส.อ. อาทิตย์ ประหยัดยา
ส.อ. จุฑาพร สื บจันทา
ส.อ. สยาม กงภูเวช
ส.อ. ทศพล แสนกล้า
ส.อ. ธวัชชัย ทับทิมหิ น
ส.อ. ณัฐพล วารสุข
ส.อ. อิฐิพงษ์ วงษาลี
ส.อ. ธณสุวมิญ แก้ววารี
ส.อ. แกล้วกล้า ชาบุญเรื อง
ส.อ. เอกรัฐ ชื#นมะเริ ง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12080-03
001-100-2004-12639-85
001-100-2005-00502-04
001-100-2006-00454-50
001-100-2007-00146-08
001-100-2007-00212-64
001-100-2007-00225-55
001-100-2007-00405-33
001-100-2008-00227-30
001-100-2008-00231-46
001-100-2008-00372-46
001-100-2009-00014-35
001-100-2009-00020-63
001-100-2009-00237-74
001-100-2009-00267-35
001-100-2009-00463-31
001-100-2010-00027-22
001-100-2011-00162-56
001-100-2011-00240-51
001-100-2011-00543-62
001-100-2012-00040-83
001-100-2012-00252-80
001-100-2012-00426-67
001-100-2012-00472-46
001-100-2012-00516-56
001-100-2012-00579-79
001-100-2012-00582-97
001-100-2013-00094-12
001-100-2013-00182-34
001-100-2013-00606-53
001-100-2014-00579-95
001-100-2015-00377-14
001-100-2015-00669-56

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
8,059.50
1,262.21
4,930.12
3,495.45
927.84
2,692.24
4,465.51
1,896.11
2,895.39
1,610.62
2,366.22
3,793.16
2,942.46
1,624.14
3,316.34
1,531.25
2,175.17
1,453.30
1,903.88
695.24
1,665.04
2,918.83
1,062.78
3,579.47
1,095.99
908.37
560.99
1,560.67
897.07
826.22
811.47
826.17
268.17

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

ชื#อบัญชี
ส.อ.หญิง นงคราญ ศรี สุโหง
ส.ท. ณรงค์ ทูลศิลป์
ส.ท.ประวิทย์ จันทนะชาติ
ส.ท. รัฐพล ปั จฉิ มาเอกพล
ส.อ. สมเกียรติ เมฆวิมล
ส.ท. พุฒ ทองอ่อน
ส.ท. ไชโย บุญชิต
ส.ท.หญิง ภัคนันท์ แก้วประสาร
ส.ต.วิษณุ เจริ ญวัย
ส.ต. ปราโมทย์ ลครวงษ์
ส.ต. สิ ทธิศกั ดิD ภักดีลน้
ส.ต. กฤษณะ หานุสิงห์
พล.อส. ชัยอนันต์ จําปารัตน์
พล.อส. ปรี ชา ปานเจริ ญ
พล.อส. ภานุชิต ทองหอม
พล.อส. ไพฑูรย์ ศิริจนั ทร์
พล.อส. ทองจันทร์ สื บเนื#อง
พล.อส. ปองภพ ณะวงษา
พล.อส. กิตติพล บุญจรัส
พล.อส. กําแหง คะตะวงศ์
พล.อส. โสภณ คําพูล
พล.อส. สุรินทร์ บุญกว้าง
พล.อส. พินิจ เผ่าศิริ
พล.อส. วิมล หว่างเค็ง
พล.อส. ชัยสิ ทธิD บุระสี
พล.อส. ยุทธการ ดุจดา
พล.อส. ณรงค์ฤทธิD บุตรแก้ว
พล.อส. เฉลิมพล ขันโท
พล.อส. ทรงศักดิD หาวัน
พล.อส. จีระวัฒน์ จันทะคาด
พล.อส. นัฐพงษ์ กุมภาพงษ์
พล.อส. จิรวัฒน์ ศรี บริ บูรณ์
พล.อส. ประกาย ภูตะมาตย์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00099-46
001-100-2004-01838-59
001-100-2004-06313-47
001-100-2004-09088-23
001-100-2004-12381-92
001-100-2004-13210-49
001-100-2010-00440-56
001-100-2014-00580-00
001-100-2004-02204-88
001-100-2004-06668-57
001-100-2004-12051-58
001-100-2015-00076-61
001-100-2004-05764-57
001-100-2004-06374-48
001-100-2004-07508-28
001-100-2004-08557-98
001-100-2004-08647-14
001-100-2004-09399-57
001-100-2004-12615-34
001-100-2004-12659-29
001-100-2004-12717-53
001-100-2004-13093-66
001-100-2006-00458-49
001-100-2007-00409-86
001-100-2010-00195-00
001-100-2013-00019-88
001-100-2013-00020-20
001-100-2013-00020-39
001-100-2013-00025-07
001-100-2013-00116-93
001-100-2013-00121-42
001-100-2015-00379-18
001-100-2015-00706-49

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
1,695.99
3,690.24
4,038.39
2,401.95
950.59
2,725.67
908.50
1,158.72
3,467.42
2,629.50
3,925.70
788.55
6,819.24
2,109.45
754.58
1,670.48
4,051.01
1,379.21
1,623.65
3,306.91
1,390.06
5,248.99
1,506.93
1,227.31
1,004.53
950.29
632.07
701.36
1,880.50
2,205.99
2,266.88
629.21
1,478.54

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

ชื#อบัญชี
พ.อ.(พิเศษ) จรัญ บุญสอาด
ร.อ. ขจร ไทยชน
ร.อ. ศุภกฤต แก้วพิน
ร.ท. ประเสริ ฐศักดิD ทองวรรณ
ร.ท. วรเทพ เพ่งพิศ
ร.ท. เกรี ยงไกร อินทร์คาํ
ร.ท. สุเทพ สี สุข
ร.ท. นิวตั ร ทรงเรณู
ร.ท. สุนทร เตียบฉายพันธ์
ร.ท. รักจริ ง คํานนอินทร์
ร.ท. สุพฒั น์ แกมชัยภูมิ
ร.ท. ฐิติพนั ธ์ ชโลธร
ร.ท. ทองแดง เทือกโฮม
ร.ท. ปราโมทย์ อินทร์พิทกั ษ์
ร.อ. วราห์ พลัดเกตุ
ร.ท. บุญเพ็ง เย็นขัน
ร.ท. วิญ^ู สงวนรักษ์
ร.ต. กิตติศกั ดิD จรู ญศรี
ร.ต. วรพงษ์ ช้างพงษ์
ร.ต. สมชาย ลือดาว
ร.ต. สรศักดิD วงศ์อนุ
ร.ต. พิภพ ทองจันทร์
ร.ต. ชัยวัฒน์ อินทรศิริ
จ.ส.อ.(พิเศษ) วิรุจ นําภา
จ.ส.อ. สุริยา วิเศษแก้ว
จ.ส.อ. ธีรวุฒิ ลุนลาดชิด
จ.ส.อ. นรภัทร พรหมวงศ์
จ.ส.อ. อนุสรณ์ บุญปลอด
จ.ส.อ. สราวุธ สุขรี
จ.ส.อ. อนุชาติ สงวนรักษ์
จ.ส.อ. ณัฐกรณ์ ทรงภักดี
จ.ส.อ. ธวัชชัย สกุลอ๊อด
จ.ส.อ. สุพฒั นา รักษาราษฎร์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10718-61
001-100-2004-01148-77
001-100-2004-03028-07
001-100-2004-00646-42
001-100-2004-02501-60
001-100-2004-02683-45
001-100-2004-03329-05
001-100-2004-05137-68
001-100-2004-05208-83
001-100-2004-06226-77
001-100-2004-06846-59
001-100-2004-07275-01
001-100-2004-11259-13
001-100-2004-11262-86
001-100-2004-11703-02
001-100-2004-11933-30
001-100-2004-12625-51
001-100-2004-04718-42
001-100-2004-06274-41
001-100-2004-07484-25
001-100-2004-10944-64
001-100-2004-12898-86
001-100-2015-00592-57
001-100-2005-00003-15
001-100-2004-00125-97
001-100-2004-00126-12
001-100-2004-00126-21
001-100-2004-01290-73
001-100-2004-01841-68
001-100-2004-03346-20
001-100-2004-03494-91
001-100-2004-04040-99
001-100-2004-04275-31

มทบ.41
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
250,545.68
5,644.05
6,799.36
11,490.17
3,842.33
5,747.95
2,604.88
4,355.83
1,740.52
11,060.76
3,644.96
3,293.63
9,726.65
11,570.73
3,995.75
6,066.70
7,721.86
5,027.48
3,953.95
5,747.09
1,611.86
3,096.17
239.51
2,040.22
664.82
3,848.38
2,783.17
1,898.86
3,330.25
1,059.72
5,777.56
6,387.02
3,182.47

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พิชยั ยุทธ เพียรพิทกั ษ์
จ.ส.อ. นิคม ต่อศิลป์
จ.ส.อ. จักรชัย นิกรวัฒน์
จ.ส.อ. หัสดิน ปานทิพย์
จ.ส.อ. วิทยา สุนทรชัย
จ.ส.อ.จริ งใจ ชโลธร
จ.ส.อ. วรวุฒิ นามวัฒน์
จ.ส.อ. ภูเบศ บัวชื#น
จ.ส.อ. จารึ ก ด้วงพร้อม
จ.ส.อ. ปั ญญา ลัภโต
จ.ส.อ. ยุทธนา เมฆหมอก
จ.ส.อ. เชวงศักดิD แก้วอนันต์
จ.ส.อ. สหรัฐ อุปถัมภ์
จ.ส.อ. สง่า เบืKองบน
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั เอี#ยมต้นวงศ์
จ.ส.อ. อดุลย์ คชแสง
จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรี ไพร
จ.ส.อ. ทวีวฒั น์ ศรี อ่อน
จ.ส.อ. เสริ นทร์ พวงกุล
จ.ส.อ. นันทพัทธ์ ไชยพันธ์
จ.ส.อ. ภาณุวฒั น์ จิตตรง
จ.ส.อ. ยศวริ ศ จดคํา
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ไชยสัตย์
จ.ส.อ. สมศักดิD มิตรสูงเนิน
จ.ส.อ. ไกรกิตติ ไชยศิลป์
จ.ส.อ. พิทยาธร ทิพย์โสตร์
จ.ส.อ. ธนชัย หาญชัย
จ.ส.อ. สื บพงษ์ อินทรสําราญ
จ.ส.อ. ประหยัด เขียวคําปั น
จ.ส.อ. ประจักษ์ สิ งหาไชย
จ.ส.อ. ประพัฒน์ พลพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สุรินทร์ เหล่าคะเณย์
จ.ส.อ. สุริยา ทองอ่อน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04522-63
001-100-2004-04666-82
001-100-2004-06013-55
001-100-2004-06378-64
001-100-2004-08176-28
001-100-2004-08689-32
001-100-2004-08968-29
001-100-2004-09283-68
001-100-2004-09514-18
001-100-2004-09988-44
001-100-2004-10173-77
001-100-2004-10896-11
001-100-2004-10917-68
001-100-2004-10926-06
001-100-2004-11243-30
001-100-2004-11304-38
001-100-2004-11368-49
001-100-2005-00002-90
001-100-2005-00172-72
001-100-2005-00172-90
001-100-2005-00757-53
001-100-2006-00133-18
001-100-2006-00254-92
001-100-2006-00404-82
001-100-2007-00080-23
001-100-2007-00125-58
001-100-2007-00280-18
001-100-2007-00280-36
001-100-2007-00281-33
001-100-2008-00120-52
001-100-2008-00120-70
001-100-2008-00121-04
001-100-2008-00121-22

ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
3,234.82
14,650.78
2,655.39
6,355.90
8,541.45
2,081.22
2,913.85
6,629.13
7,999.31
5,156.51
7,757.38
9,534.23
7,239.69
2,956.44
1,199.59
1,499.03
2,050.11
3,281.09
6,193.08
8,308.61
2,898.05
2,354.67
1,834.66
2,902.18
7,025.81
3,142.74
1,531.85
1,575.91
2,072.19
2,063.09
3,419.21
1,101.69
1,215.32

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สหรัฐ ทองจันทร์
จ.ส.อ. ศุภชัย เอี#ยมสอาด
จ.ส.ท. อชิรวิชญ์ พลพะนาน
จ.ส.ท.มนตรี มาสี
จ.ส.ท. ศราวุธ เกตุภานิช
จ.ส.ท. ไพบูลย์ นารี
จ.ส.ท. รัจกริ ช อัปกาญจน์
จ.ส.ท. กิตติภูมิ สุมาลย์
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ ธนีเพียร
จ.ส.ต. เดชา รัตนโสภา
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ผิวผ่อง
ส.อ. อภิเชษฐ ทองนวล
ส.อ.ธีระพงษ์ เกลีKยงเกลา
ส.อ. วรพล พุม่ วัง
ส.อ. ธีระพงษ์ ริ กาํ แง
ส.อ. พงศ์พลั ลภ เอนก
ส.อ. กฤช ไพรสันเทียะ
ส.อ. ณัฐกิตติD ศรี โพธิDตา
ส.อ. เสกสรรค์ ศรี พรมมา
ส.อ. ฐาปกรณ์ เพชรละเอียด
ส.อ. ธนพล สี หานาริ นทร์
ส.อ. ยุทธนา ชมเชย
ส.อ. ภานุวฒั น์ พักละ
ส.อ. ภราดร คําสิ งห์
ส.อ. สุชานนท์ แคล้วศรี
ส.อ. ฉัตรชัย โตสงคราม
ส.อ. อรรถวุฒิ บุญใหญ่
ส.อ. สมชาติ บุญประสงค์
ส.อ. จักรกริ ช สัญญะเพียร
ส.อ. อัครเดช กันชม
ส.อ. เอกภพ สนศรี
ส.อ. ชัยนคร ชายคํา
ส.อ. สกุลชัย มาตราช

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00335-68
001-100-2009-00335-95
001-100-2006-00254-83
001-100-2007-00280-90
001-100-2008-00092-98
001-100-2008-00093-68
001-100-2008-00120-34
001-100-2008-00121-13
001-100-2009-00161-54
001-100-2004-13117-41
001-100-2006-00404-37
001-100-2007-00281-51
001-100-2008-00120-43
001-100-2011-00204-53
001-100-2012-00367-72
001-100-2012-00368-06
001-100-2012-00383-72
001-100-2013-00022-60
001-100-2013-00022-79
001-100-2013-00285-23
001-100-2013-00386-09
001-100-2013-00386-18
001-100-2014-00066-36
001-100-2014-00066-45
001-100-2014-00066-63
001-100-2014-00567-01
001-100-2014-00568-17
001-100-2015-00008-71
001-100-2015-00008-80
001-100-2015-00440-88
001-100-2015-00441-12
001-100-2015-00441-94
001-100-2015-00442-00

ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,341.35
899.35
405.38
1,029.27
3,979.94
1,908.05
785.40
4,226.30
1,725.80
484.21
4,992.57
375.74
1,009.86
245.95
1,627.78
1,038.30
799.49
3,331.91
193.33
925.33
1,248.85
174.24
266.11
1,108.71
753.53
144.20
380.82
559.94
963.19
121.95
655.98
2,020.03
650.31

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

ชื#อบัญชี
ส.อ. อิสระ ละออ
ส.อ. ร่ มเกล้า ฤทธิDจนั อัด
ส.อ. สกุลศักดิD ลักขะณะ
ส.อ. คณิ ตศร บุญญานุกลู
ส.อ. ณัฐพงษ์ คงต่อ
ส.ท. ณัฐวุฒิ ประนัดถานัง
ส.ท. ชัยภัทร แพฟื น
ส.ท. อนุสรณ์ อ่อนสี
ส.ท. ธนบดี มานะจิตรรุ่ งเรื อง
ส.ท. กริ ช มุมทอง
ส.ท. เฉลิมชัย อินตะนัย
ส.ท. วีระชัย พูลเพิ#ม
ส.ท. ณัฐสิ ทธิD อินทยศ
ส.ท. สุขเกษม ศรี จนั ทร์
ส.ท. มหาภาค ชูแจ้ง
ส.ท. สุเมธ กิจสวรรค์
ส.ท. ยอดรัก กัมมันตะคุณ
ร.ท.ณัฎฐกฤศ ถมคํา
ร.ท.มนัส สนอ่อง
ร.ท.สวาท เมืองลอย
ร.ท.สุวฒั น์ ศรี สมบัติ
จ.ส.อ. ยุทธนา ด้วงประสิ ทธิD
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ปานสุด
จ.ส.อ. สงวน กลิ#นจันทร์
จ.ส.อ. สิ ทธิพร ผ่องด้วง
จ.ส.อ. วิศณุ แก้วชม
จ.ส.อ. จุมพล ผุริจนั ทร์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิD ไขศรี
จ.ส.อ. ประพันธ์ พิกลุ เงิน
ส.อ. ศิริชยั คงโพธิD
จ.ส.อ. วรวุฒิ เขียวทอง
จ.ส.อ. จักรพงษ์ แสงศรี จนั ทร์
จ.ส.อ.สิ ทธิพนั ธุ์ ทีพอ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00442-19
001-100-2015-00443-25
001-100-2015-00443-52
001-100-2016-00364-13
001-100-2016-00396-50
001-100-2013-00028-08
001-100-2014-00066-54
001-100-2015-00073-06
001-100-2015-00073-60
001-100-2015-00445-74
001-100-2017-00652-47
001-100-2017-00653-53
001-100-2017-00654-32
001-100-2017-00661-94
001-100-2017-00663-34
001-100-2017-00674-58
001-100-2015-00009-05
001-100-2004-10238-28
001-100-2004-10721-70
001-100-2004-11530-77
001-100-2004-11537-58
001-100-2004-00930-79
001-100-2004-03821-31
001-100-2004-04026-48
001-100-2004-08649-09
001-100-2004-12024-07
001-100-2004-12084-10
001-100-2005-00241-11
001-100-2006-00084-77
001-100-2006-00240-59
001-100-2007-00142-19
001-100-2007-00332-50
001-100-2008-00269-12

ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3

จํานวนเงิน
831.82
760.82
565.30
534.81
87.71
193.33
2,083.00
695.70
620.57
332.72
34.14
34.14
34.14
30.12
34.14
25.08
869.65
3,534.85
6,150.30
7,666.21
10,455.76
5,570.53
1,291.37
18,385.70
4,035.87
7,745.22
4,001.53
2,887.21
2,035.60
491.10
550.44
1,962.82
2,685.27

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ศุภพงษ์ บัวแก้ว
จ.ส.อ.พีระพล นิมานนท์
จ.ส.ต.เดชากาจ พลรักษา
ส.ท. พงศกร ผลพัฒนกุล
ส.อ. อุเทน พุฒจาด
ส.อ.ภัทรกร ศรี กลุ ถิรา
ส.อ. ชัชวาล พรมมา
ส.อ. กันตินนั ท์ กลิ#นเพย
ส.อ. อิศรานุวฒั น์ คําเจริ ญ
จ.ส.อ. สมโภชน์ สมบูรณ์
ส.อ. อภินนั ท์ สัพโส
ร.ท. คมกิต ปลัง# กลาง
ร.ท. ถาวร พูลสุข
ร.ท. วรพล แก้วมะเริ ง
ร.ท. ศิริวฒั น์ เอืKอเฟืK อกลาง
ร.ท. นิติพนู โลบ้านไผ่
ร.ท. คมธัช สุภาคดี
ร.ท. ทองดี พิมพ์เชืKอ
ร.ท. เชิดชัย บุญพันธ์
ร.ท. ขวัญชัย เทียนพลกรัง
ร.ท.ณัฐวุฒิ ประนามเก
ร.ท.ปิ ยะ แจ่มใส
ร.ต. คนึง วิเศษอักษร
ร.ต. ประทีป ไพบูลย์
ร.ต. ไพบูลย์ ภูพานทอง
ร.ต. อนุชา ฝาชัยภูมิ
ร.ต. เจริ ญ ตรี นุชหมื#นไวย
ร.ต. พงษ์เทพ จุลเนตร
ร.ต. สุทธิศกั ดิD ชุบสุวรรณ
ร.ต. คมเดช กาญจนทองคุณ
ร.ต. กิตติพล สารนอก
จ.ส.อ. ชายแดน แดงวิชยั
จ.ส.อ. สุรพล คล้ายโอภาส

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00281-19
001-100-2011-00256-98
001-100-2010-00292-24
001-100-2012-00010-68
001-100-2012-00674-35
001-100-2014-00181-72
001-100-2015-00670-98
001-100-2016-00068-83
001-100-2017-00360-23
001-100-2004-08608-06
001-100-2012-00640-03
001-100-2004-01700-59
001-100-2004-03928-19
001-100-2004-04119-01
001-100-2004-05472-88
001-100-2004-07660-69
001-100-2004-07832-06
001-100-2004-08443-85
001-100-2004-09588-00
001-100-2004-09803-68
001-100-2004-11877-91
001-100-2004-12247-73
001-100-2004-03766-62
001-100-2004-04849-16
001-100-2004-08020-88
001-100-2004-08879-55
001-100-2004-09072-04
001-100-2004-12693-23
001-100-2004-12938-07
001-100-2004-13198-59
001-100-2006-00269-14
001-100-2004-00252-36
001-100-2004-00362-05

ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.14 พัน.3
ร.151 พัน.2
ร.25 พัน.1
ร.3
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2

จํานวนเงิน
2,287.85
1,646.61
1,537.56
235.25
2,013.89
1,036.65
720.33
119.63
20,270.50
112,487.56
85,172.19
6,416.84
6,736.94
3,608.50
8,969.95
5,651.98
1,527.17
6,992.07
12,741.50
9,552.47
9,332.04
6,440.80
9,082.96
36,678.64
13,652.29
8,246.04
19,017.21
13,652.40
20,275.71
13,478.77
723.75
8,821.95
2,150.57

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.ศานิต อุ่นธวงษ์
จ.ส.อ. วุฒิ ซานอก
จ.ส.อ.ณรงค์ กว้างนอก
จ.ส.อ.มงคล ลมูลวงค์
จ.ส.อ.วีรศักดิD กรกระโทก
จ.ส.อ. สิ ริชยั เพ้ยจันทึก
จ.ส.อ. มณฑล อนุกลู
จ.ส.อ. ธวัชชัย ใช้ไหวพริ บ
จ.ส.อ. พิชยั ศรี หว้ ยไพร
จ.ส.อ. วุฒิกรณ์ วงศ์สุวรรณ
จ.ส.อ.สันยา ศรี มาลัย
จ.ส.อ. วิศณุ เรณูรส
จ.ส.อ. ณัฐวิทย์ บัวพิทกั ษ์
จ.ส.อ. ไพทูลย์ กิ#งนอก
จ.ส.อ. ชูศกั ดิD ชูรัตน์
จ.ส.อ. สราวุธ สุทธลักษณ์
จ.ส.อ. ปริ วฒั น์ มะหามะณี
จ.ส.อ. สมาน งามผักแว่น
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ เชืKอสูงเนิน
จ.ส.อ. ชวัลวิทย์ ทีสระคู
จ.ส.อ. อุดร โคตะมะ
จ.ส.อ.พิเชษฐ พึ#งโคตร
จ.ส.อ. บัณฑิต อินทร์พิทกั ษ์
จ.ส.อ. อัมพร ดอนวิชา
จ.ส.อ. ประกอบ งึดสันเทียะ
จ.ส.อ. สุริยนต์ แก้วอินทรชัย
จ.ส.อ. จักรกฤษ โชติกลาง
จ.ส.อ. สุภาพ พัว# พันศรี
จ.ส.อ. วุฒิศกั ดิD ปิ# นโสภณ
จ.ส.อ.ศรพระราม บุญศรี
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิD ฉิ มรัมย์
จ.ส.อ. ศุภวัฒน์ ฉ่างกระโทก
จ.ส.อ. โกศล ฤทธิเดช

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00813-93
001-100-2004-00880-77
001-100-2004-02610-14
001-100-2004-02824-97
001-100-2004-03375-66
001-100-2004-03922-80
001-100-2004-04292-10
001-100-2004-04563-66
001-100-2004-04904-21
001-100-2004-04986-54
001-100-2004-05053-43
001-100-2004-05919-88
001-100-2004-06312-59
001-100-2004-06406-82
001-100-2004-06505-46
001-100-2004-06701-33
001-100-2004-06968-21
001-100-2004-07362-71
001-100-2004-07904-73
001-100-2004-08032-81
001-100-2004-08549-20
001-100-2004-08965-37
001-100-2004-09121-72
001-100-2004-10708-80
001-100-2004-11157-21
001-100-2004-11359-47
001-100-2004-12088-72
001-100-2004-12269-48
001-100-2004-12620-92
001-100-2004-13174-80
001-100-2005-00277-01
001-100-2005-00317-77
001-100-2005-00788-57

ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2

จํานวนเงิน
3,737.51
9,636.87
15,012.65
7,912.80
10,410.07
5,451.97
6,423.42
2,314.56
21,814.53
3,987.68
1,718.90
21,080.91
8,613.31
5,902.11
13,936.85
2,425.49
1,115.20
15,287.98
4,092.27
2,597.13
3,626.40
4,435.38
4,823.23
4,321.05
3,426.80
7,737.55
4,974.62
6,418.09
5,298.98
2,155.58
4,226.55
4,533.07
5,732.72

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร บุญอ้อย
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ ขําแจ้ง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สายลาม
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ แป้ นหมื#นไวย
จ.ส.อ. ประสพ กิ#งลัดดา
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิD โพธิDศรี
จ.ส.อ. อานนท์ ทองอนงค์
จ.ส.อ. สุนทร ทองลา
จ.ส.อ. จรัญ กล้าหาญ
จ.ส.อ. อัษฎาวุฒิ สายเนตร
จ.ส.อ. วรพงศ์ หรั#งน้อย
จ.ส.อ. อานนท์ โยมไธสง
จ.ส.อ. สมบูรณ์ บุญกองชาติ
จ.ส.อ. สมพร อยูแ่ ท้กลู
จ.ส.อ. นพพร พวงประโคน
จ.ส.อ. พงศธร ปะตังถาโต
จ.ส.อ. เด่นศักดิD เถื#อนยศ
จ.ส.อ. วิษณุ สมบัติวงค์
จ.ส.อ. ณรงค์วชิ มีศกั ดิD
จ.ส.อ. กฤต บอนรัมย์
จ.ส.อ.อรรถพล กิตติศกั ดิDโสภณ
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ พานตะศรี
จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ ใจเปีK ย
จ.ส.อ. ธนบดินทร์ คําบุญเรื อง
จ.ส.อ. วีระยุทธ ฝ่ ายนา
จ.ส.อ. จักรภัทร วรรณโสภากุล
จ.ส.อ. ธนพัฒน์ วอสูงเนิน
จ.ส.อ. สกล ไขกัญหา
จ.ส.อ. อภิสิทธิD โกยชัย
จ.ส.อ. สันติสุข เจริ ญการ
จ.ส.ต. สุทศั น์ มีสวาทนอก
จ.ส.ท. ธีระยุทธ บุญมามอญ
จ.ส.ท. มนตรี ตุม้ คํา

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00837-98
001-100-2005-00838-04
001-100-2006-00119-58
001-100-2006-00119-76
001-100-2006-00127-80
001-100-2006-00130-35
001-100-2006-00269-41
001-100-2006-00408-80
001-100-2007-00070-42
001-100-2007-00081-48
001-100-2007-00086-43
001-100-2007-00089-53
001-100-2007-00094-75
001-100-2007-00095-81
001-100-2007-00105-50
001-100-2007-00106-02
001-100-2007-00125-03
001-100-2007-00405-88
001-100-2007-00406-03
001-100-2007-00406-30
001-100-2007-00406-67
001-100-2007-00406-76
001-100-2007-00406-85
001-100-2007-00406-94
001-100-2008-00030-18
001-100-2008-00295-66
001-100-2008-00295-93
001-100-2009-00312-87
001-100-2009-00320-28
001-100-2010-00407-31
001-100-2008-00294-14
001-100-2009-00307-92
001-100-2009-00400-45

ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2

จํานวนเงิน
3,864.25
1,545.78
5,415.37
4,010.64
5,735.27
6,463.64
2,862.22
406.30
4,184.94
3,164.16
2,911.94
3,638.78
4,899.25
2,621.87
3,376.62
4,608.57
2,890.41
815.10
2,268.35
1,705.20
3,477.39
2,482.55
4,306.74
2,182.41
4,932.12
2,741.56
2,944.04
885.43
5,303.55
1,985.92
3,274.50
1,645.53
1,254.55

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. อภิชาติ วงษา
จ.ส.ท. บุญฤทธิD ดังใหม่
จ.ส.ต. เสริ มศักดิD แน่นอุดร
จ.ส.ต. ฉัตรภูมริ นทร์ ชมพุทธ
จ.ส.ต. พิศณุ บินนอก
จ.ส.ต. ณรงค์ คงสอดทรัพย์
จ.ส.ต. นิติกรณ์ สี ยางนอก
จ.ส.ต. วิหารรัตน์ มีสุข
จ.ส.ต. อดิพงษ์ กันยาวงค์
จ.ส.ต. ปรัชญา ทองเพ็ชร
จ.ส.ต. สิ งห์ชยั เอีKยงแจ้ง
ส.อ. สัญญา ช้อยสระน้อย
ส.อ. อธิราช แก้วบุญเรื อง
ส.อ. สิ ทธิกร อุกาวงศ์
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิD บุญราช
ส.อ.ลิขิต เถาพิลาด
ส.อ. ปิ ยะวัฒน์ วะราบุตร
ส.อ. จรัส สานคล่อง
ส.อ.ศรุ ต สายสมบูรณ์
ส.อ. นนทชัย ไขทะเล
ส.อ. ยงยุทธ จวงไธสง
ส.อ. ธีรวัฒน์ หวังลาภ
ส.อ. ปั ญญา ยุระศรี
ส.อ. พยุพล คําสะสม
ส.อ. เกรี ยงไกร ไชยกันยา
ส.อ. พุฒิกรณ์ ราชบุรี
ส.อ. ชาญชัย ชุมพล
ส.อ. อรรถพร จันทร์แจ่มภพ
ส.อ. ชาลีน สุวภาพกุล
ส.อ. ประจวบวิทย์ โกรกสําโรง
ส.อ.ณัฐกานต์ กลิ#นสูงเนิน
ส.อ. เกรี ยงไกร พัดเพ็ง
ส.อ. สุทธินนั ท์ พุม่ พฤกษ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00155-59
001-100-2010-00404-30
001-100-2007-00405-42
001-100-2007-00406-21
001-100-2009-00253-47
001-100-2009-00313-39
001-100-2009-00349-65
001-100-2010-00407-22
001-100-2010-00408-29
001-100-2011-00083-81
001-100-2011-00084-51
001-100-2007-00405-60
001-100-2008-00299-73
001-100-2009-00188-24
001-100-2010-00402-72
001-100-2011-00084-60
001-100-2011-00226-91
001-100-2011-00322-54
001-100-2011-00445-50
001-100-2011-00446-48
001-100-2012-00363-92
001-100-2013-00063-81
001-100-2013-00065-30
001-100-2013-00066-82
001-100-2013-00438-96
001-100-2013-00440-17
001-100-2013-00658-43
001-100-2014-00101-43
001-100-2014-00101-70
001-100-2014-00102-04
001-100-2014-00313-95
001-100-2014-00599-11
001-100-2014-00604-30

ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2

จํานวนเงิน
1,438.41
2,891.76
4,130.13
2,837.71
3,906.71
2,218.13
1,286.52
1,905.84
2,819.65
1,610.49
2,081.52
2,588.47
2,796.49
1,738.64
2,380.69
2,013.74
1,840.35
3,719.10
3,672.23
1,583.95
480.00
1,315.82
1,349.12
1,638.69
2,360.40
1,934.23
2,069.64
1,811.18
1,801.40
2,542.74
153.29
1,435.87
826.58

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

ชื#อบัญชี
ส.อ. ชาติชาย อบกลาง
ส.ท. วศิน เศวตวงษ์
ส.ต. กษิศิศ ภูริศรี
ส.ต. ไชยพศ ธรรมสาร
ส.อ. ภาคภูมิ เอี#ยมเอมรัตน์
จ.ส.อ.หญิง วรรณี ย ์ เมืองชู
ร.ท. กรกฎ สิ ริโชติธนสกุล
ร.ท. กฤศกร วงษ์เจริ ญ
ร.ท. บุญเรื อง รอดวินิจ
ร.ท. ศราวุธ คุณดิลกญาดา
ร.ต. อุเทน แป้ นกระโทก
ร.ต. ประเสริ ฐศักดิD แจ่มกลาง
ร.ต. สมศักดา หงษ์ภกั ดี
ร.ต. เจษฎางค์ พันธ์สอาด
ร.ต. ณัฐพงศ์ ฝาชัยภูมิ
จ.ส.อ. สําราญ กิจรุ่ งพิพฒั น์
จ.ส.ท. ประจวบ ศรี ปัญญา
จ.ส.อ. จักรชัย คชสูงเนิน
จ.ส.อ. อภิชยั บุญประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สวัสดิD ยิง# เจริ ญ
จ.ส.อ. เสถียร ตะนุเรื อง
จ.ส.อ. อัมริ นทร์ บุตรดี
จ.ส.อ. สรายุธ แสงรัศมีเพ็ญ
จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ จันทิสาร
จ.ส.อ. เรื องศักดิD ไชยคําภา
จ.ส.อ.ประเสริ ฐ ฝากเซียงซา
จ.ส.ท. บุญจง ปิ# นหอม
จ.ส.ท. ศุภวัฒน์ สร้อยมะณี
จ.ส.ต. ไตรภพ เพ็ชราม
ร.ท. ฉัตรณรงค์ ทองมีมา
ร.ท. กําพล คล้ายสุวรรณ
ร.ต. พงษ์ศกั ดิD บัวคํา
ร.ต. ทัศนัย วัชรพุทธ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00509-19
001-100-2014-00101-52
001-100-2014-00099-70
001-100-2016-00101-23
001-100-2015-00382-18
001-100-2004-00995-14
001-100-2004-00192-62
001-100-2004-07053-14
001-100-2004-07688-36
001-100-2004-13206-15
001-100-2004-00350-48
001-100-2004-00973-30
001-100-2004-01048-89
001-100-2004-11396-15
001-100-2004-12634-35
001-100-2004-01379-57
001-100-2004-01411-90
001-100-2004-03820-34
001-100-2004-04041-41
001-100-2004-05042-83
001-100-2004-07036-99
001-100-2004-07220-38
001-100-2004-07264-32
001-100-2004-07280-87
001-100-2004-08955-92
001-100-2004-12842-43
001-100-2008-00123-99
001-100-2008-00344-43
001-100-2009-00173-75
001-100-2004-03857-12
001-100-2004-08431-55
001-100-2004-03261-71
001-100-2004-03764-40

ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.4
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 2
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3

จํานวนเงิน
479.42
879.74
519.78
468.16
4,222.26
83,174.45
5,691.84
9,224.69
9,920.42
1,457.30
10,028.42
3,085.01
16,539.17
6,038.53
7,313.87
6,145.32
4,138.28
10,313.15
8,088.29
12,818.70
8,248.02
809.03
4,833.48
6,336.23
7,091.94
12,277.48
3,864.31
3,827.33
3,149.50
25,493.35
4,572.40
8,445.17
4,426.58

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079

ชื#อบัญชี
ร.ต. ปั ญญา แจ้งเอี#ยม
ร.ต. นฤนารถ ทิพย์เนตร
จ.ส.อ. สุรศักดิD สุปินานนท์
จ.ส.อ. ประสพ สิ นเช้า
จ.ส.อ. อนันต์ แจ่มดี
จ.ส.อ. สุนทร จัน# เปี# ยม
จ.ส.อ. ทวี เทพจันดา
จ.ส.อ. ภิญโญ เลี#ยมสมบัติ
จ.ส.อ. สันติธรรม รัตนวราหะ
จ.ส.อ. บุญยาว หอมแก่นจันทร์
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พันธ์ชยั
จ.ส.อ. เทวัญ มัน# หมาย
จ.ส.อ. ประทีป มีชยั
จ.ส.อ. ธนพล รอดวงษ์
จ.ส.อ. สุนทวัท อนุ
จ.ส.อ. วัทนาการ พันธ์เฉย
จ.ส.อ. ธนายุทธ พริ กทิม
จ.ส.อ. บุญธรรม สารบุญเป็ ง
จ.ส.อ. เกียรติคุณ นุชพ่วง
จ.ส.อ. วัลลภ แย้มมาก
จ.ส.อ. อานนท์ แก้วอ่วม
จ.ส.ต จรัญ ราษฎรยินดี
จ.ส.ต. มลเฑียร พันธุ์ชื#น
จ.ส.ต. รัตนชัย แซมี
ส.อ. กฤษกร เจริ ญพร
ร.อ. สุพิศ พังยาง
ร.อ. สมรัฐ สาระจิตต์
ร.ท. วิโรจน์ ห้าวหาญ
ร.ต. พนํา ธงพลังแสง
จ.ส.อ. ทรงพร สิ ทธิรักษ์
จ.ส.อ. เชษสาธร สุตราม
จ.ส.อ. สุรพล ศรี พิทกั ษ์
จ.ส.อ. ธวัชชัย ประสงค์เงิน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06434-21
001-100-2004-10008-09
001-100-2004-00131-43
001-100-2004-00399-92
001-100-2004-01049-59
001-100-2004-01304-31
001-100-2004-03097-21
001-100-2004-03518-21
001-100-2004-04756-44
001-100-2004-05054-59
001-100-2004-06886-64
001-100-2004-07494-60
001-100-2004-07495-30
001-100-2004-07596-25
001-100-2004-08184-78
001-100-2004-09420-49
001-100-2004-09590-76
001-100-2004-11947-00
001-100-2004-12305-52
001-100-2004-13227-92
001-100-2005-00464-41
001-100-2004-01049-31
001-100-2004-06666-99
001-100-2012-00081-04
001-100-2004-00076-56
001-100-2004-00428-44
001-100-2004-06852-41
001-100-2006-00323-40
001-100-2004-07104-13
001-100-2004-00083-72
001-100-2004-05860-92
001-100-2004-06401-23
001-100-2004-06894-96

ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 3
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4

จํานวนเงิน
6,286.99
12,714.97
5,217.97
13,368.06
5,331.55
4,700.79
11,306.97
7,519.52
5,935.63
12,442.51
4,495.82
1,258.41
1,770.69
7,873.48
7,255.43
11,948.81
8,606.17
7,703.21
6,348.49
1,375.36
1,923.90
6,243.29
2,395.95
2,133.02
1,022.47
21,332.46
13,114.35
1,908.19
20,885.86
9,403.16
4,981.28
4,450.85
24,029.13

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สําเริ ง นัยบุตร
จ.ส.อ. ประจบ อยูพ่ ิทกั ษ์
จ.ส.อ. พยนต์ เอี#ยมสะอาด
จ.ส.อ. ประวิทย์ ต้นแจง
จ.ส.อ. ณรงค์ นิลสุข
จ.ส.อ. สมทบ เพ็งประพันธ์
จ.ส.อ. กมล ชูเจริ ญ
จ.ส.อ. เฉลิมพล อกนิษฐวงศ์
จ.ส.อ. พงศกร แสงสุวรรณ
จ.ส.อ.ชํานาญ ภัทธิยากูล
จ.ส.อ.รัชตะ ทองเกืKอ
ส.อ. เชตภากร ศรี พKืนพล
ร.ต. วิชยั โตแย้ม
พ.ต. จุฑา จุฑาเทศ
ร.ท. ธณัษป์ รวี เขียวละออ(อ.)
ร.อ. มังกร สดสุข
ร.อ. วัฒนา เจริ ญยิง#
ร.ท. ณกรณ์ เหมทอง
ร.ท. สิ รภพ สี อุดร
ร.ต. อนุสร บุญเรื อง
ร.ต. ศิริมงคล มีไผ่ขอ
ร.ต.ชาติชิต ใหม่วงษ์
ร.ต. มะนัด พุมมา
ร.ต. ถาวร ดวงปาโคตร
ร.ต. สวงค์ ศิริลกั ษณ์
ร.ต. บรรจง หมอนทอง
จ.ส.อ. ปั ญญา จันทร์ฉุน
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ อินทร์ประยงค์
จ.ส.อ. เอกชัย ตุม้ ทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ ลําจวน
จ.ส.อ. ภัทรพงศ์ มีสุข
จ.ส.อ. ศรชัย ศรี ทองเมือง
จ.ส.อ. อุเทน ภักดี

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08519-23
001-100-2004-08787-17
001-100-2004-09183-07
001-100-2004-09442-05
001-100-2004-09466-56
001-100-2004-09971-82
001-100-2004-11694-30
001-100-2004-12334-61
001-100-2004-13225-16
001-100-2006-00016-78
001-100-2006-00330-48
001-100-2012-00675-96
001-100-2004-06146-32
001-100-2004-00838-05
001-100-2004-04035-77
001-100-2004-11910-77
001-100-2004-12505-38
001-100-2004-03875-07
001-100-2004-03994-41
001-100-2004-00088-31
001-100-2004-05313-66
001-100-2004-05444-12
001-100-2004-07524-64
001-100-2004-07669-35
001-100-2004-07783-74
001-100-2004-11788-63
001-100-2004-00241-58
001-100-2004-00386-29
001-100-2004-00403-32
001-100-2004-00430-92
001-100-2004-00950-22
001-100-2004-00990-55
001-100-2004-01127-54

ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ปจว.ที# 4
ศศท.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.

จํานวนเงิน
10,249.60
2,216.05
10,303.32
13,315.82
8,203.77
8,754.11
4,389.04
20,748.44
7,250.14
2,456.83
6,217.97
1,914.53
552,419.28
13,310.32
7,400.07
10,911.16
3,176.08
5,982.30
22,385.94
12,458.85
3,599.37
1,342.34
4,553.39
16,900.78
4,378.46
6,859.64
1,890.25
2,632.20
3,997.33
1,362.61
2,394.58
7,796.84
6,533.89

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. รัตนะ สี หลิ#ง
จ.ส.อ. วิชยั เนตรนิล
จ.ส.อ. บุญรุ่ ง ลําจวน
จ.ส.อ. วิโรจน์ สกุลเดช
จ.ส.อ. คณิ นนิฏฐ์ ณรงควันทน์
จ.ส.อ. วิศวกร พิมพ์สอน
จ.ส.อ. วัชรพล ขันทอง
จ.ส.อ.พันฤทธิD กรป้ องกัน
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ พันธะเสน
จ.ส.อ. คณิ ศร นาคมี
จ.ส.อ. รวย ปลีนารัมย์
จ.ส.อ. มงคล ปานทอง
จ.ส.อ. อํานาจ บัวเรื อง
จ.ส.อ. บัญชา ทองติ#ง
จ.ส.อ. สุรศักดิD สังข์ทอง
จ.ส.อ. เรื องชัย เรื องพระยา
จ.ส.อ. มงคล บรรเทิงสุข
จ.ส.อ. สมคิด บุญกลับวิเศษกุล
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิD แสนดวงดี
จ.ส.อ. ธนบดี คําฮด
จ.ส.อ. ไพศาล แจ้งจิตร์
จ.ส.อ. ชนินทร์ สหพุฒิ
จ.ส.อ.สามารถ มีใจเจือ
จ.ส.อ. นพดล โพธาราม
จ.ส.อ. เอนก นิ#งนึก
จ.ส.อ. นพดล สุขประเสริ ฐ
จ.ส.ต. ฐาน์กวิน โชติวชิรพันธุ์
จ.ส.ต. วันชัย ทองเภา
ส.อ. อาคม สมานพันธุ์นุวฒั น์
ส.อ. กิตติพงษ์ สุทธา
ส.อ. ฑีฆายุ ขันตี
ส.อ. ภานุวฒั น์ แสนพันธุ์
ส.อ. เมธี สิ ทธิประชาชัย

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01179-08
001-100-2004-02014-92
001-100-2004-02085-83
001-100-2004-03191-71
001-100-2004-05238-62
001-100-2004-05740-88
001-100-2004-05847-11
001-100-2004-06018-14
001-100-2004-06554-53
001-100-2004-06962-65
001-100-2004-07064-47
001-100-2004-07324-51
001-100-2004-07339-00
001-100-2004-07347-14
001-100-2004-07705-94
001-100-2004-07856-39
001-100-2004-08462-04
001-100-2004-08489-01
001-100-2004-09086-65
001-100-2004-10143-52
001-100-2004-10682-83
001-100-2004-11506-09
001-100-2004-11910-40
001-100-2004-11910-95
001-100-2004-11912-35
001-100-2004-12718-50
001-100-2004-11912-44
001-100-2010-00034-20
001-100-2004-08296-69
001-100-2004-11911-56
001-100-2005-00820-72
001-100-2007-00299-74
001-100-2010-00242-38

ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.

จํานวนเงิน
1,904.26
7,688.62
4,678.53
14,488.37
5,011.65
4,090.76
2,554.46
4,387.56
4,021.46
6,048.95
3,594.55
11,621.41
5,181.66
2,053.37
4,905.40
6,464.43
2,535.78
2,015.30
5,719.46
2,628.04
9,349.86
1,052.54
3,832.78
2,547.78
4,895.06
5,087.71
4,942.16
1,723.08
2,183.63
1,501.06
1,791.26
1,912.60
267.03

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
2146
2147
2148
2149
2150
2151

ชื#อบัญชี
ส.อ. อภิวฒั น์ พูนประสาร
ส.อ. ลิขิต เทกะมล
ส.อ. ณัฐวัตร พยุงวงศ์
ส.อ. ยุทธนา พลอยพันธ์
ส.ท. พิสิทธิD บุญวิจิตร
ร.ต. ประเสริ ฐ อินทฤทธิD

เลขที#บญั ชี
001-100-2012-00243-97
001-100-2014-00324-55
001-100-2014-00413-65
001-100-2014-00414-35
001-100-2017-00631-97
001-100-2004-09744-19

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62
หน่วย

ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
สง.ปรมน.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 2,151 ราย

จํานวนเงิน
3,373.64
512.81
1,851.90
146.46
34.13
34,556.99
12,839,348.98

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
พ.ท. เรื องฤทธิD เสาวพนธ์
จ.ส.ท.รัชภู พิเศษกุล
ส.ท. วิชญชล เกืKอกลิ#น
ร.อ. วัชริ นทร์ ศรี มุกข์
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิD ขาวเหลือง
จ.ส.อ. ไพศาล พะยอม
ส.อ. รณชัย กุลขํา
ส.อ. พัชรเดช เย็นทัว#
ส.อ. ยุทธนา ศรี ตะชัย
จ.ส.ต. อนุพงศ์ ไชยจํานงค์
จ.ส.ท. สว่าง ดอกบัว
จ.ส.ท. วรวุฒิ วงศ์นิลประดับ
จ.ส.ท. อิดดาเหร็ ด จิสวัสดิD
จ.ส.อ. ภาณุ ชูจีน
จ.ส.อ. พรเทพ วงษ์สกุล
จ.ส.อ.ปรี ชา อินทร์จนั ทร์
จ.ส.ต.. องอาจ อุ่นเจริ ญ
ส.อ. เอกชัย ไชยม่อม
ส.อ. พงษ์พิทกั ษ์ ร่ วมคํา
ส.ต. วรานันท์ สงรักษ์
จ.ส.ต. ธวัช จีนจูด
ส.อ. ธวัชชัย เชาวแพทย์
จ.ส.อ. สายฝน แก้วดวงงาม
ส.อ. ธวัชชัย บัวเผือก
ส.อ. ฐีรวัฒน์ ปานวัชราคม
ส.อ. อภิวฒั น์ เดชอุดมเจริ ญผล
ส.ท. วราศักดิD บุญมา
ร.ต. เรื องศักดิD ซื#อสัตย์
ส.อ. เพ็ญชัยศรี เกิดด้วง
จ.ส.อ. หัตถชัย สุวรรณา
จ.ส.อ. ภาคิน ภคกรชัยทัศ
จ.ส.อ. ณัติพงศ์ ประนิล
ส.อ. มงคล กรอบสูงเนิน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00088-65
001-101-2016-00160-38
001-101-2019-00111-55
001-101-2007-00042-02
001-101-2009-00034-23
001-101-2006-00301-47
001-101-2015-00244-54
001-101-2016-00156-04
001-101-2016-00253-82
001-101-2018-00072-87
001-101-2019-00099-56
001-101-2019-00099-65
001-101-2019-00099-74
001-101-2012-00009-70
001-101-2008-00891-23
001-101-2015-00124-68
001-101-2014-00004-91
001-101-2015-00175-88
001-101-2016-00415-93
001-101-2019-00098-77
001-101-2012-00463-43
001-101-2014-00215-82
001-101-2012-00201-32
001-101-2009-00192-75
001-101-2019-00093-63
001-101-2019-00093-90
001-101-2012-00081-49
001-101-2008-00036-91
001-101-2006-01064-40
001-101-2007-00742-92
001-101-2008-00116-36
001-101-2016-00340-61
001-101-2012-00245-36

กรม ทพ.36
กรม ทพ.36
กรม ทพ.36
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม สน.พล.ร.15
กรม สน.พล.ร.15
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
กอง สพบ.พล.ปตอ.
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
7,068.00
2,293.00
1,911.00
4,585.00
6,373.00
1,911.00
2,102.00
2,369.00
1,280.00
2,961.00
2,484.00
1,968.00
2,388.00
2,980.00
4,814.00
2,426.00
1,500.00
2,331.00
2,006.00
1,100.00
1,396.00
2,006.00
4,508.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
2,293.00
2,445.00
2,789.00
3,071.32
4,547.00
2,070.00
3,190.00

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
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. กฤษณะ กลิ#นสุคนธ์
ส.อ. สุวฒั น์ นามโคตร
จ.ส.อ. วิทยา เกลีKยงพร้อม
จ.ส.อ. วรพันธ์ ครุ ฑางคะ
พ.ท. นพสิ ทธิD ฟักหอม
ร.อ. ชาญชัย คงพินิจ
ส.อ. อาธร ไพรพาฤทธิD
ส.อ. วิชยั สุทธิประภา
พ.อ.(พิเศษ) คธาพงษ์ รมยานนท์
พ.ท. ชํานาญ มาลา
ร.ต. นิติธร อินทะวงษ์
จ.ส.อ. สฤษฎ์ สุปัด
จ.ส.อ. เสริ มศิลป์ มาลาศิริ
จ.ส.อ. สุวชิ า โกศินานนท์
จ.ส.อ. ทรงศักดิD ศิริพนั ธุ์
ร.ท. พงษ์นริ นทร์ เชืKออ่อน
จ.ส.อ. อดุลย์ สุขกระจ่าง
ส.อ. ธวัชชัย สุกขี
ร.อ. อภิวชิ ญ์ ทองม่วง
จ.ส.ต. สุเมธ คล้ายสุขพงษ์
จ.ส.ท. ประสิ ทธิD ตุม้ เรื อง
ส.ต. สนธยา ม่วงงาม
ส.อ. อํานาจ จิตรเกลีKยง
ร.ต. ทวีศกั ดิD สุโรรัมย์
จ.ส.อ. มาโนช ศรี จนั ทร์
ร.ต. ยุทธนา เกิดดี
จ.ส.อ. เริ งศักดิD ฤทธิDเดช
จ.ส.อ. ภิรมย์ ชุ่มเกษม
จ.ส.อ. ธนากร พหลยุทธ
จ.ส.อ. อาคม บุตรแพง
จ.ส.อ. สยุมภู ลาวงษา
จ.ส.ต. ประยูร นนทะวงษ์
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เต๊ะซัน

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2012-00351-43
001-101-2016-00090-83
001-101-2019-00112-43
001-101-2005-00339-78
001-101-2005-00744-25
001-101-2012-00214-41
001-101-2012-00214-50
001-101-2019-00093-72
001-101-2008-00241-17
001-101-2019-00080-63
001-101-2005-00054-16
001-101-2013-00284-52
001-101-2019-00080-54
001-101-2009-00061-74
001-101-2019-00104-66
001-101-2009-00084-82
001-101-2019-00084-52
001-101-2019-00084-43
001-101-2008-00848-45
001-101-2016-00219-06
001-101-2019-00081-88
001-101-2019-00081-97
001-101-2010-00347-11
001-101-2016-00026-73
001-101-2005-01009-88
001-101-2015-00039-74
001-101-2012-00040-91
001-101-2015-00088-18
001-101-2019-00083-91
001-101-2011-00124-26
001-101-2011-00245-55
001-101-2012-00185-44
001-101-2015-00108-59

คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
จบ.
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
นปอ.
นปอ.
นปอ.
นปอ.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
นรด.
บ.มทบ.13
บ.มทบ.13
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712

จํานวนเงิน
3,916.00
3,534.00
2,293.00
3,305.00
3,439.00
2,216.00
698.00
1,911.00
3,152.00
1,870.00
3,190.00
931.00
3,822.00
2,171.00
793.35
2,866.00
1,396.00
1,911.00
4,222.00
2,694.00
1,419.00
2,171.00
4,336.00
2,369.00
1,140.00
9,532.00
3,954.00
5,228.00
1,911.00
5,349.00
5,960.00
3,859.00
1,911.00

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
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
พ.ต. วุฒิพนั ธ์ ทองสุข
จ.ส.อ. ดนตรี พุฒศรี
จ.ส.อ. คมสัน วงค์ศุภโชค
จ.ส.อ. สมชาย สุขอุม้
จ.ส.ท. รักชาติ รวบรวม
ร.อ. เพ็ชร ไชยบาล
ร.ต. วิรัตน์ รอดวิจิตร์
ร.ต. หรั#ง พบพิมาย
ร.ต. ธงไชย อาศัยผล
จ.ส.อ. สังวร เปี ยศิริ
จ.ส.อ. สุวชั ชัย ยิมK แย้ม
จ.ส.อ. จตุพกั ต์พิเชษฐ ดิษฐอยู่
ส.อ. เอกชัย เกตุชยั มาศ
จ.ส.อ. จริ นทร์ มากัน
จ.ส.ท. สมบัติ ฉาบทับทิม
จ.ส.อ. ชาญชัย ขําสุนทร
จ.ส.อ. ชาญชัย ขําสุนทร
จ.ส.อ. อลงกรณ์ มาด้วง
ส.ท. อํานาจ ดัดเพ็ชร์
จ.ส.อ. สุเมธ อุ่นละไม้
จ.ส.อ. อรทัย สิ งห์ทอง
ส.อ. จักรกฤษณ์ วงค์ชยั วุฒิ
จ.ส.ต. สนทยา สุขสําราญ
ส.อ. คฑาวุฒิ บุรีรักษ์
ร.ท. อัสดง จันทิมา
ส.อ. ชัยณรงค์ ดาวจันอัด
จ.ส.ต. สมบัติ ลายทอง
ส.อ. สุรพล งวนหอม
จ.ส.อ. สิ ทธิ อินทนํKาเงิน
จ.ส.อ. สายัณห์ แจ้งจันอัด
ส.อ. กฤษดา กลางณรงค์
ส.อ. วิทยา เล่าเรื อง
ส.อ. วิราช ศุภลักษณ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00714-19
001-101-2006-00056-28
001-101-2012-00351-25
001-101-2015-00152-61
001-101-2016-00270-25
001-101-2009-00404-51
001-101-2005-00109-59
001-101-2011-00246-07
001-101-2008-00277-98
001-101-2010-00132-31
001-101-2005-00184-92
001-101-2005-00273-93
001-101-2008-00415-94
001-101-2011-00058-24
001-101-2011-00123-92
001-101-2011-00148-95
001-101-2011-00148-95
001-101-2012-00420-28
001-101-2013-00379-64
001-101-2013-00470-68
001-101-2016-00194-60
001-101-2014-00341-51
001-101-2015-00314-36
001-101-2015-00278-95
001-101-2007-00907-04
001-101-2007-00340-18
001-101-2005-00087-32
001-101-2007-00264-35
001-101-2011-00307-87
001-101-2019-00093-09
001-101-2019-00092-93
001-101-2019-00093-36
001-101-2019-00093-81

ป.72
ป.72
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.722
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.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.72 พัน.723
ป.พัน.7 พล.ร.7
ปตอ.1
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6
ปตอ.1 พัน.6

จํานวนเงิน
2,999.00
4,375.00
2,484.00
3,248.00
2,445.00
4,375.00
5,635.00
4,566.00
3,802.00
8,280.00
2,866.00
3,821.00
2,675.00
4,145.00
4,394.00
1.00
6,628.00
2,235.00
2,063.00
3,057.00
2,006.00
2,560.00
1,987.00
2,006.00
3,821.00
1,911.00
3,821.00
1,815.00
2,171.00
2,063.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
ร.ต.อัคราชย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
จ.ส.อ. ชัยเวทย์ อาจหาญ
จ.ส.อ. สุภกั ต์ ศิริวฒั น์
จ.ส.อ. สมควร มาลาหอม
จ.ส.ท. อํานาจ หุนตระกูล
จ.ส.ต. สาคร วันดีวงศ์
จ.ส.อ. สุรัตน์ แจ้งสว่าง
จ.ส.อ. วิรัตน์ อามาตย์มนตรี
ส.อ. คมสัน แสนสวาท
พ.ต. สมศักดิD มีฤทธิD
ร.ท. เสวก สงค์อุ่ม
ร.ท. สุริยา สมเครื อ
ร.ต. ประมวล นุชอยู่
ร.ต. ณรงค์ศกั ดิD สี หนาท
ร.ต. สุรพล พึ#งสําราญ
จ.ส.อ. จักรกฤษ ขันธิพล
จ.ส.อ. จเด็จ พิมพ์สงวน
จ.ส.อ. จรัส สมสี
พ.ท. ศุภกร พงศ์แก้วสุกแท้
จ.ส.อ. วันชัย ชูรัตน์
จ.ส.อ. พรชัย อัตตะ
จ.ส.อ. วีรเดช กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. เอกชัย เสี ยงสนัน#
ส.อ. ศรานุพงษ์ ต๊ะหล้า
ร.ต.สุทธิพงษ์ ราโคโชติ
จ.ส.อ. จักราวุธ รัตนดิษฐ์
จ.ส.ต. ธีระยุทธ บุญคง
จ.ส.ต. ธนากร แก้วกูล
จ.ส.ท. คุณากร กิ#งคํา
จ.ส.ต. อนุรักษ์ โคตรเสนา
จ.ส.ต. สมนึก พุธนอก
ส.อ. ณัฐพล อุทธิยา
ส.อ. กิตติกาย อิทธิจนั ทร์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2007-00095-08
001-101-2004-00489-71
001-101-2005-01300-77
001-101-2012-00121-88
001-101-2012-00122-67
001-101-2006-00321-81
001-101-2017-00080-38
001-101-2019-00093-27
001-101-2019-00093-18
001-101-2006-00926-15
001-101-2005-01193-93
001-101-2011-00090-51
001-101-2005-01449-64
001-101-2015-00152-89
001-101-2019-00081-51
001-101-2011-00325-27
001-101-2015-00256-02
001-101-2019-00081-60
001-101-2019-00093-54
001-101-2019-00093-45
001-101-2009-00608-99
001-101-2006-00666-29
001-101-2015-00151-82
001-101-2016-00255-22
001-101-2005-01060-89
001-101-2011-00430-28
001-101-2012-00279-31
001-101-2013-00064-96
001-101-2015-00063-42
001-101-2016-00257-53
001-101-2017-00113-51
001-101-2012-00079-00
001-101-2012-00485-63

ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.1 พัน.7
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ป.
พล.ปตอ.
พล.ปตอ.
พล.พัฒนา 4
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
2,675.00
1,911.00
954.00
2,006.00
1,024.00
1,911.00
2,484.00
1,911.00
1,911.00
3,248.00
3,630.00
3,343.00
2,484.00
2,216.00
2,961.00
2,808.00
2,197.00
2,235.00
2,293.00
2,866.00
4,776.00
3,057.00
2,999.00
276.10
4,394.00
3,324.00
4,184.00
2,713.00
2,598.00
2,827.00
2,331.00
2,159.00
2,732.00

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
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. สามารถ วงษ์บุญนาค
ร.ท. เศกศักดิD เหนี#ยวละ
จ.ส.ท. ศราวุฒิ ยอดลี
จ.ส.อ. นันทพรรณ์ อินทรทะกูล
จ.ส.อ. สุรัติ อิ#มสําราญ
จ.ส.อ. นิยม สมาคม
จ.ส.อ. เจษฎากร ทองเทวฤทธิD
จ.ส.อ. ไพโรจน์ บัวทรัพย์
พ.ต. อํานาจ ไพราม
ร.อ. มารุ ต พราหมณ์สละ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ โพธิยา
จ.ส.อ. เกษมสันต์ ขวัญนาค
จ.ส.อ. ชาตรี คุม้ เขต
จ.ส.อ. อนนท์ หิ นคํา
จ.ส.อ. พงษ์เจริ ญ คงเจริ ญถิ#น
ส.ท. โอภาส สี สาเอี#ยม
พ.ต. นนทพัทธ์ คํานนท์
ร.ท. สมควร สุขนิล
จ.ส.อ. เทิดศักดิD ทิพย์ลุย้
จ.ส.อ. ฮําดี ยาแต
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ ซื#อตรง
จ.ส.ท. ปฎิมากร สวัยษร
จ.ส.ต. สมฤทัย นามขันธ์
ส.อ. โชคชัย เจริ ญรอด
ส.อ. กัมพล สาระวัน
ส.อ. ปิ ตุรงค์ เชืKอเจ็ดตน
ส.อ. จตุพร คงเต็ม
ส.อ. พิชญะ คงสวัสดิD
ส.อ. เกรี ยงศักดิD ชัยเขมจิตต์
ส.ท. ศราวุฒิ ด้วงปาน
ส.ท. บุรินทร์ ศรประสิ ทธิD
พ.ต. ฉัตรไชย ชอบธรรม
ร.ต. จารุ ภูมิ นนท์ขนุ ทด

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00099-29
001-101-2014-00107-99
001-101-2006-00517-97
001-101-2015-00040-70
001-101-2015-00256-66
001-101-2016-00131-92
001-101-2016-00218-81
001-101-2019-00082-12
001-101-2010-00160-89
001-101-2010-00133-10
001-101-2005-00300-05
001-101-2015-00095-43
001-101-2019-00082-85
001-101-2007-00162-43
001-101-2019-00099-38
001-101-2019-00099-47
001-101-2006-00924-75
001-101-2004-00495-45
001-101-2008-00683-79
001-101-2014-00125-02
001-101-2008-00680-87
001-101-2008-00688-92
001-101-2016-00256-10
001-101-2014-00216-43
001-101-2019-00097-98
001-101-2019-00098-04
001-101-2019-00098-22
001-101-2019-00098-40
001-101-2019-00098-59
001-101-2019-00098-13
001-101-2019-00098-31
001-101-2006-00187-38
001-101-2006-00457-32

พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.พัฒนา 4
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สร.1
พัน.สร.13
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
มทบ.13
มทบ.13

จํานวนเงิน
1,628.00
4,069.00
3,630.00
3,741.00
698.00
3,190.00
4,776.00
1,911.00
5,922.00
3,248.00
1,911.00
1,512.00
1,396.00
3,074.00
2,163.00
1,911.00
4,405.93
4,012.00
2,484.00
861.00
1,617.42
2,388.00
2,675.00
4,394.00
1,911.00
2,484.00
2,254.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
6,781.00
7,259.00

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมชาย จันทร์ข#ิน
พ.ท. สมพร ไชยวงศ์
พ.ท. จรรโลง มณี สม
จ.ส.อ. ศุภกร บุญเรื อง
จ.ส.อ. วศิน สุคนธมณี
จ.ส.อ. วิทยา แก้วใจ
จ.ส.อ.หญิง จิณณ์ณณัช หริ นทรเวช
จ.ส.ต. อรรถกรณ์ นิ#มแสวง
ส.ท. นัฐพงษ์ มูลกาศ
พ.ต. ชเนต เบ็ญจพันธ์
ร.อ. ณรงค์ศกั ดิD เกตุสุวรรณ์
ร.ต. ประเสริ ฐ บรรจงชีพ
ร.ท. เสด็จ ชูแก้ว
จ.ส.อ. ชินพัฒน์ ไกรสวัสดิD
ร.ต. ปฏิภาณ แก้วมาก
ร.ท. สมจิตร์ พงษ์ภู่
จ.ส.อ. จิตร์ อินแก้ว
จ.ส.ต. เดโช บุญยิง#
จ.ส.อ. ชูศกั ดิD แฉล้มภักดิD
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ท้องที#
พล.อส. ธรไชญาณ์ ศุภรทวี
พ.ต. ประวิทย์ ตาลสุข
ร.ต. เกษม บุษดี
จ.ส.อ. สมพล พ่อคนตรง
จ.ส.ต. ปรี ชา ศักดากุล
ร.อ. ณรงค์ ชาติไทย
จ.ส.อ. วันทา อ่อนน้อม
จ.ส.ท. เชาวลิต ออกแมน
จ.ส.อ. กรุ ง มังกร
จ.ส.ต. สุทธิชาติ งอนกระโทก
ส.อ. ดนุพล ดวงจันทร์
ส.อ. ฉายทอง ดลเลี#ยม
ร.อ. อาณัติ ปุริสา

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2004-00387-25
001-101-2006-00598-50
001-101-2011-00010-13
001-101-2006-00887-28
001-101-2009-00474-54
001-101-2010-00091-86
001-101-2019-00115-35
001-101-2019-00111-64
001-101-2015-00067-13
001-101-2010-00591-72
001-101-2014-00206-62
001-101-2005-00409-32
001-101-2007-00076-70
001-101-2010-00142-67
001-101-2017-00287-77
001-101-2018-00213-20
001-101-2005-00459-82
001-101-2008-00595-39
001-101-2008-00595-66
001-101-2019-00100-04
001-101-2019-00100-13
001-101-2019-00082-67
001-101-2010-00585-53
001-101-2019-00082-76
001-101-2010-00586-05
001-101-2016-00342-65
001-101-2005-00604-77
001-101-2013-00256-31
001-101-2016-00219-88
001-101-2019-00082-49
001-101-2017-00123-69
001-101-2019-00082-30
001-101-2014-00061-85

มทบ.13
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
มทบ.42
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.31 รอ.

จํานวนเงิน
2,904.00
4,902.00
4,871.00
15,014.00
2,280.00
5,732.16
1,911.00
2,484.00
1,911.00
9,933.00
1,838.00
6,075.00
1,930.00
4,652.00
2,675.00
2,866.00
2,904.00
2,866.00
2,866.00
745.00
1,930.00
2,866.00
3,057.00
2,171.00
2,274.00
2,484.00
3,821.00
2,866.00
2,484.00
791.00
2,102.00
1,911.00
40.10

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
ร.ท. กษิดD ิเดช เจริ ญทรัพย์ปัญญา
จ.ส.อ. ธนาวุฒิ ม่วงทอง
จ.ส.อ. วสันต์ เวชยันต์วาณิ ชชัย
จ.ส.อ. จีระพงษ์ ไพรทูลย์
ส.อ. สมภพ เที#ยงเรื อง
ร.ต. เฉลิมพล หนูสวัสดิD
ส.อ. เฉลิมพงษ์ มะลิวรรณ
ส.ต. ธีรยุทธ วงศ์เดช
จ.ส.อ. เกียรติภูมิ ภูมิศกั ดิD
จ.ส.อ. รณชิต สนิทใจ
จ.ส.อ. อนุศกั ดิD แอหลัง
จ.ส.อ. อนุชิต ตาเดอิน
จ.ส.ต. มูฮมั มัดอาลี แวกือจิ
ส.อ. วสันต์ หมาดลียนั
จ.ส.ท. อนุชา คล้ายมณี
ส.อ. สยุมภู เผ่าคนชม
ส.อ. วิระ คิKวนาง
ส.อ. ธีระชัย ไชยเทศ
จ.ส.อ. อนุรักษ์ คงเพชรศักดิD
จ.ส.อ. วิเชียร รอดเกษา
ส.อ. วุฒิพงศ์ แสงเขียว
ส.อ. มานะ เนตรสว่าง
ส.อ. เชาวลิต บุญเครื อ
ส.อ. วิรัตน์ ฟูเขียว
ส.อ. เกษม สงรักษ์
ส.ท. สรชัช ขันตี
จ.ส.อ. เจษฎา มูลอ้าย
จ.ส.อ. ชูชาติ มิ#งภูษา
ส.อ. สุพนั ธสิ ทธิD วิมาลา
ร.อ. ประสิ ทธิD มะโนเสาร์
จ.ส.อ. สง่า ปึ งกัน
พ.ต. พนม สุสูงเนิน
ร.อ.หญิง พรนิภา หลวงทุ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00054-28
001-101-2005-00869-16
001-101-2008-00720-62
001-101-2019-00083-37
001-101-2019-00083-46
001-101-2008-00852-33
001-101-2016-00113-25
001-101-2019-00105-18
001-101-2006-00230-68
001-101-2011-00423-57
001-101-2017-00114-49
001-101-2017-00200-85
001-101-2019-00098-68
001-101-2019-00054-82
001-101-2012-00227-41
001-101-2006-00231-10
001-101-2008-00749-90
001-101-2009-00116-80
001-101-2017-00198-12
001-101-2019-00055-25
001-101-2019-00103-05
001-101-2019-00103-32
001-101-2019-00103-50
001-101-2019-00103-87
001-101-2019-00104-11
001-101-2019-00099-83
001-101-2006-00839-36
001-101-2006-00644-45
001-101-2019-00111-46
001-101-2005-00600-79
001-101-2005-00791-92
001-101-2005-01123-36
001-101-2018-00010-98

ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.5
ร.5
ร.5
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
ร.7
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล

จํานวนเงิน
1,911.00
34.31
3,897.00
2,326.00
2,171.00
4,470.00
639.29
931.00
5,731.00
3,821.00
2,866.00
3,630.00
2,293.00
3,248.00
4,413.00
2,293.00
2,235.00
1,721.00
2,178.00
2,159.00
37.15
37.15
32.85
28.52
1,155.71
1,911.00
1,911.00
4,860.00
1,911.00
2,675.00
34.31
2,942.00
884.00

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
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
ร.ต. อนุชา อาจนาฝาย
ร.ต. ภาณุพงศ์ ละมูลละม่อม
ส.อ. อภิชาติ ทองน่วม
จ.ส.อ. สมยศ สิ ทธิพงษ์
จ.ส.อ. วิรัช น้อยดา
จ.ส.อ. มาโนช กลางมณี
จ.ส.อ. นพรัตน์ ขันแก้ว
จ.ส.อ. สุวชิ า เฮงสิ น
จ.ส.อ.หญิง นันทพร ปิ# นแก้ว
ร.ท. จเร วงศ์เสน่ห์
จ.ส.ต. พัทยา วิชยั วุฒิ
ส.อ. อนุสรณ์ หน่อยโพ
ส.อ. สมคิด เยแป
พ.ท. วิสุทธิD กลางคํา
ร.อ. สุรสิ ทธิD เหล็กศิริ
ร.อ. สิ ริชยั ร่ มพุดตาล
ร.ต. ชวรัตน์ สิ งโตอ่อน
ร.ต. ภาณุพงศ์ ณรงค์ศกั ดิDศรี
จ.ส.อ. กติกา ชื#นหัตไทย
จ.ส.ต. กิตติศกั ดิD สังข์ทอง
จ.ส.อ. รังสรรค์ โคตรภูเวียง
จ.ส.อ. วันชาติ พิมพา
ส.อ. พิเชฏฐ พรหมลี
จ.ส.อ. วิชยั เงากระจ่าง
ส.อ. ณัฐดนัย พูลสวัสดิD
ส.อ ณฐกร บริ บูรณ์ทรัพย์
จ.ส.ต.อภิรักษ์ ถาวงค์
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ ศิวะโสภา
ส.ท. ปิ ยณัฐ เลิศอนันต์
ส.อ. กฤษณพงษ์ แก้วลาด
พ.ท. อนิรุต กังวาลย์
จ.ส.อ. บุญเกิด หวังเจริ ญ
พ.อ. นพอนันต์ โภคินภควัฒน์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00971-88
001-101-2019-00081-79
001-101-2005-00779-54
001-101-2005-01440-89
001-101-2007-00030-45
001-101-2007-00289-56
001-101-2015-00092-97
001-101-2016-00050-96
001-101-2012-00186-41
001-101-2010-00624-59
001-101-2019-00025-82
001-101-2019-00075-50
001-101-2019-00115-17
001-101-2008-00530-85
001-101-2017-00140-75
001-101-2016-00232-14
001-101-2005-01337-46
001-101-2008-00491-89
001-101-2010-00077-71
001-101-2009-00254-52
001-101-2009-00366-07
001-101-2010-00133-92
001-101-2010-00195-45
001-101-2013-00252-15
001-101-2017-00104-77
001-101-2016-00130-59
001-101-2013-00215-56
001-101-2019-00097-89
001-101-2015-00059-72
001-101-2019-00097-70
001-101-2019-00107-49
001-101-2016-00223-30
001-101-2011-00143-09

รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพ.อานันทมหิ ดล
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
รร.ส.สส.
วทบ.
วทบ.
ศปภอ.ทบ.

จํานวนเงิน
6,113.00
2,256.00
791.00
3,615.80
4,776.00
1,949.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
2,293.00
100.00
1,911.00
31.17
3,840.00
3,954.00
3,152.00
3,420.00
1,047.00
3,878.00
2,293.00
2,312.00
1,628.00
3,605.00
466.00
652.00
5,959.33
1,628.00
628.00
814.00
884.00
3,821.00
2,171.00
5,960.00

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
ร.ต. ประวัติ ธิบดีเดช
ส.อ. ธิติพงษ์ พันธ์กลู
จ.ส.อ.ประเด่น ชื#นใจ
จ.ส.อ. ประจักษ์ ปัK นสุด
พ.ท. บันลือศักดิD อินทะวงศ์
พ.ต. สมบูรณ์ ลัดดางาม
ร.ต. วีรยุทธ เนียมหอม
จ.ส.อ. ทรงพล เอี#ยมทิม
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร รัตนวรรณ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เกิดก้าน
จ.ส.อ. บัญญัติ เงินแพ
จ.ส.อ. วรภาส เดชกล้า
จ.ส.อ. ตระกูล ห้องแซง
จ.ส.อ. ไพรัช สามเกลียว
จ.ส.อ. นฤเทพ สามนปาล
จ.ส.ต. วทัญ^ู สุขษาสุณี
ส.อ. ปิ ยะชาติ รู ปเตีKย
ร.ต. สุทธิราช วงษ์ทอง
จ.ส.อ. ประจักษ์ เฮงวิวฒั น์
จ.ส.อ. วินยั น้อยดัด
ส.อ. ชัยวุฒิ นิลรักษ์
จ.ส.อ. บุญส่ง สําอางค์
พ.อ. ชยกร วิรัชชกุล
พ.ท.ศรศิลป์ ศิลปสมศักดิD
พ.ท. เกรี ยงไกร ปลัง# กลาง
พ.ท. สุรศักดิD หล้ากํ#า
พ.ต. นิพนธ์ ศรี ไพโรจน์
ร.ต. ธีรยุทธ มิวนั เปีK ย
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิD เอนกแสน
จ.ส.อ. ประจักษ์ สุกมุ าลย์
ส.อ. กฤษณชัย คมเฉลียว
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิD ถิ#นทิพย์
จ.ส.อ.หญิง วรรณฑิภา รัตนมโนรมย์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2009-00483-83
001-101-2012-00193-30
001-101-2012-00194-46
001-101-2017-00241-79
001-101-2011-00178-29
001-101-2005-01224-03
001-101-2016-00272-10
001-101-2016-00389-79
001-101-2004-00397-33
001-101-2008-00842-61
001-101-2011-00215-94
001-101-2015-00140-95
001-101-2016-00198-31
001-101-2019-00084-16
001-101-2019-00084-25
001-101-2014-00140-50
001-101-2019-00084-07
001-101-2012-00392-00
001-101-2008-00713-55
001-101-2019-00080-36
001-101-2019-00080-45
001-101-2016-00067-58
001-101-2010-00061-89
001-101-2006-00100-28
001-101-2008-00875-78
001-101-2019-00099-92
001-101-2005-01276-02
001-101-2006-00939-15
001-101-2004-00143-27
001-101-2005-00532-00
001-101-2005-00540-69
001-101-2008-00043-80
001-101-2008-00855-34

ศปภอ.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ศศท.
ส.1พัน.101
สตน.ทบ.
สตน.ทบ.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.
สส.

จํานวนเงิน
2,159.00
2,293.00
2,675.00
1,911.00
9,933.00
5,081.00
2,159.00
1,256.00
9,064.16
2,407.00
2,280.00
4,051.13
2,930.37
1,861.00
2,293.00
5,832.40
1,163.00
3,974.00
2,808.00
2,675.00
1,094.00
2,675.00
2,770.00
3,821.00
300.00
1,047.00
3,763.00
3,057.00
2,675.00
4,145.00
2,484.00
2,293.00
1,163.00

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
298
299

ชื#อบัญชี
ส.อ. ทศพล สว่างแก้ว
ส.อ. พรเทพ แสงพันธ์

เลขที#บญั ชี
001-101-2013-00350-18
001-101-2016-00043-34

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62
หน่วย

สส.
สส.
รวม เงินฝากเกิน 299 ราย

จํานวนเงิน
2,083.00
3,024.00
844,169.03

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ส.อ. กฤตภาส ชุติมนั ต์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สมเกียรติ นิลอาชา
จ.ส.อ. ชิติสรรค์ ชัยมณี ตระกูล (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เอกธเนศ รัตนโรจน์
ส.อ. อธิเบศน์ อามาตย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ประวิทย์ ชาติรัก (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. พงศกร หงษ์ทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธนายุต วรวุฒิ ณ อยุธยา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทรงไทย นาจรู ญ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พีรพล ปกครอง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ดุษฎี คงพัฒน์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. พุฒิธร สมวงศ์
ส.อ. ประคอง ลอยหา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิD สัมมาโภชน์
พ.ต. ไพบูลย์ พรรณาภพ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วีรพงษ์ กล้าจอหอ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. จรัญญา ขวัญทรง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุชา โพธิDงาม (คํKาประกัน 1 ราย)
พ.ต. พรเทพ ประเทศ
ร.ต. กฤติพงศ์ สุขสําราญ
ร.ท. สกนธ์ เมืองเกษม
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ อินเหล่าใหญ่
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ชุมแวงวาปี (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธนศักดิD สิ งห์สีทา (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. วิรัตน์ วรรณพัด (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พงศกร เย็นเกษม (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. วิชิตพงษ์ พรรณขาม
ร.ต. บรรจง กลิ#นจันทร์
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ เสวีวลั ลภ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. หาญยุทธ พุทธรักษา
ร.ท. สมภพ ตระหง่าน (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุรเดช นิลดาศรี
จ.ส.อ. กิติศกั ดิD ศรี แก้ว

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00744-54
001-300-2019-00741-80
001-300-2019-00745-06
001-300-2019-00731-90
001-300-2019-00741-35
001-300-2019-00749-04
001-300-2019-00747-82
001-300-2019-00734-37
001-300-2019-00734-46
001-300-2019-00746-76
001-300-2019-00746-58
001-300-2019-00717-67
001-300-2019-00746-67
001-300-2019-00732-42
001-300-2019-00720-85
001-300-2019-00748-34
001-300-2019-00749-68
001-300-2019-00738-35
001-300-2019-00743-75
001-300-2019-00732-88
001-300-2019-00732-15
001-300-2019-00747-19
001-300-2019-00747-73
001-300-2019-00743-84
001-300-2019-00728-36
001-300-2019-00735-34
001-300-2019-00729-42
001-300-2019-00745-33
001-300-2019-00741-26
001-300-2019-00745-24
001-300-2019-00746-85
001-300-2019-00743-20
001-300-2019-00739-78

กบร.กช.
กร.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ขส.
กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม บ.
กรมพัฒนา 2
กรมพัฒนา 2
กอง สพบ.พล.ปตอ.
ขส.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.602
ช.11 พัน.602
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.2 พัน.201
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.6 พล.ร.6

จํานวนเงิน
150,000.00
45,120.77
207,634.84
48,047.58
73,718.62
104,350.42
100,000.00
69,853.98
150,000.00
200,000.00
115,453.05
61,329.15
82,679.73
100,000.00
159,812.74
470,771.95
100,000.00
73,940.58
62,536.67
67,647.27
200,000.00
92,618.03
129,387.28
88,718.62
147,499.99
124,940.91
120,000.00
120,000.00
64,498.04
113,643.62
150,000.00
154,494.09
50,000.00

หน้าที# : 78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อรรถวุฒิ ธรรมโม (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สกล แท่งทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รัตนะ ชลธี
จ.ส.อ. ศักดิDชาย สมสะอาด (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรี บุญล้อม (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. กิตปภัทร์ ชื#นชม (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ทวีสิน ป้ อมหิ น (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ปิ ยชาติ ศูนยะคณิ ต (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ เฉลิมจิตต์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ยิง# ยศ สุริยา (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท. วินยั พรหมภินนั ท์
จ.ส.อ. ชิษณุ หงษ์สี (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. พลศักดิD หยังดี
จ.ส.อ. มงคล เพิ#มพร
พ.ต. นราธิป สุธรรม (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ณัฐวุฒิ ถนัดไร่ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ประศาสตร์ ศรี มนั ตะ
จ.ส.อ. อนุชา ศรี อุ่นดี
จ.ส.อ. อุดม นุ่นสุวรรณ
ส.อ. อํานาจ โยธะคง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พรอนันต์ ราชพลี
จ.ส.อ. สุพจน์ จรัสจันทร์
ร.ต. นิรุตนิD ภาโนมัย (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อภิเดช ฤาชา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิD สกุลสุข (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. กาญจนพงษ์ แนวกําพล (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สื บสกุล พันธุ์ไทย (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ศักดิDศรี ศรี สงคราม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ พานรอง
ร.ท. วิชยั คุม้ ศรี ไวย (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธนาพงษ์ จิตรอ่อน (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภานุพนั ธ์ รัตนปั ญญา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ จันทร (คํKาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00740-01
001-300-2019-00723-13
001-300-2019-00723-04
001-300-2019-00723-22
001-300-2019-00723-31
001-300-2019-00722-89
001-300-2019-00722-98
001-300-2019-00730-66
001-300-2019-00737-01
001-300-2019-00734-55
001-300-2019-00739-87
001-300-2019-00725-99
001-300-2019-00738-62
001-300-2019-00745-42
001-300-2019-00744-63
001-300-2019-00742-78
001-300-2019-00734-00
001-300-2019-00742-14
001-300-2019-00717-12
001-300-2019-00728-81
001-300-2019-00732-33
001-300-2019-00743-48
001-300-2019-00731-63
001-300-2019-00722-43
001-300-2019-00730-57
001-300-2019-00730-48
001-300-2019-00738-44
001-300-2019-00738-53
001-300-2019-00733-94
001-300-2019-00737-83
001-300-2019-00729-51
001-300-2019-00733-67
001-300-2019-00734-82

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
ช.พัน.6 ร้อย 1
ช.พัน.6 ร้อย 1
ทน.3
ทภ.1
ทภ.3
ทภ.4
บชร.2
บชร.4
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.2 รอ.
ป.3
ป.3 พัน.13
ป.4 พัน.104
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.71
ป.71 พัน.711
ป.72 พัน.721
ป.72 พัน.721
ป.9
ป.9
ป.9
ป.9
ป.9 พัน.9
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
พล.ม.1

จํานวนเงิน
116,341.23
203,000.00
94,000.00
60,878.06
109,635.14
100,000.00
100,000.00
234,000.00
102,775.05
126,000.00
365,038.25
51,694.67
113,819.88
259,412.03
118,000.00
73,052.80
31,802.87
100,000.00
70,181.96
71,492.73
52,491.41
54,502.58
71,814.78
88,837.83
100,000.00
63,243.71
46,576.55
100,000.00
90,390.35
60,061.33
100,000.00
100,000.00
124,000.00

หน้าที# : 79

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ส.อ. วุฒิชยั เจริ ญผล (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วุฒิชยั คํามูล
ส.อ. วราพงษ์ ทิพวันนา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เกรี ยงไกร อุดนอก (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เกรี ยงไกร พัวเจริ ญ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมศักดิD สุนทรปัK น (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยงยุทธ สังข์แก้ว (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ธีรศักดิD อาษาธง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วสันต์ กันยะ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อําพล สดรัมย์
ส.อ. สุวคุณ สุวสั ส์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. อัศวิน อุ่มจิตร (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ชมธูป
ร.ท. ประดิษฐ์ พึ#งสว่าง
ร.อ. ชนะสิ ทธิD ติดประมาณ
จ.ส.อ. ศุภชัย นัดสันเทียะ (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ท. ณัฐพล ศิรินาค
จ.ส.อ. วิชยั ดอมไธสงธาดา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิD ใสสระน้อย (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อริ ยะ อริ ยะวงค์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ณฐวรรธ ทรัพย์วราภรณ์ (คํKาประกัน 1 ราย)
ส.อ. วราธร สิ งห์ยม (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ทิว ทองคุย้ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีรศักดิD สมสนุก
ร.ต. ธีรโชติ ตุมา (คํKาประกัน 1 ราย)
ร.ต. จํารัส พหลยุทธ
จ.ส.อ. ธนศักดิD อร่ ามศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทรงพยัคฆ์ สุขาวาปี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไกรสร ดอนเจดีย ์
จ.ส.อ. วีระ ราชกิจ
จ.ส.อ. สุเทพ กลัน# หอม
ร.ต. มนูญ ปรองดอง
ร.ต. ชาติชาย สายพันธุ์

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00731-81
001-300-2019-00729-79
001-300-2019-00749-86
001-300-2019-00735-61
001-300-2019-00735-70
001-300-2019-00736-31
001-300-2019-00730-20
001-300-2019-00730-11
001-300-2019-00722-70
001-300-2019-00732-06
001-300-2019-00728-54
001-300-2019-00733-12
001-300-2019-00744-09
001-300-2019-00730-02
001-300-2019-00719-52
001-300-2019-00735-07
001-300-2019-00730-75
001-300-2019-00729-15
001-300-2019-00735-16
001-300-2019-00736-13
001-300-2019-00749-59
001-300-2019-00729-33
001-300-2019-00738-08
001-300-2019-00743-57
001-300-2019-00733-03
001-300-2019-00719-25
001-300-2019-00733-30
001-300-2019-00737-74
001-300-2019-00718-91
001-300-2019-00719-07
001-300-2019-00719-16
001-300-2019-00727-48
001-300-2019-00727-57

พล.ร.4
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.จจ.รอ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.บ.2
พัน.บ.2
พัน.บ.21
พัน.บ.3
พัน.บ.9
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.22 บชร.2
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.3
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สห.31
ม.2 พัน.10
ม.3 พัน.18
ม.5 พัน.24 รอ.
ม.7 พัน.8
ม.7 พัน.8
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.

จํานวนเงิน
105,000.00
154,000.00
92,356.00
80,000.00
112,000.00
148,645.75
135,000.00
73,085.67
65,198.67
75,000.00
90,933.15
180,000.00
100,000.00
200,000.00
109,643.45
91,441.72
45,000.00
114,326.93
42,230.77
59,306.58
80,000.00
109,000.00
50,661.50
94,623.87
80,000.00
52,338.27
97,128.33
100,000.00
70,000.00
50,000.00
214,970.65
220,000.00
200,000.00

หน้าที# : 80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
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. สราวุธ กานาค (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. วันชัย ปั ตใจ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พงษ์เทพ นาคเกิดพะเนาว์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชัชพร ชูชยั มังคลา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วชิระเทพ เทพปั น (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภาสกร เรื องทอง
ส.ท. ชัยชนะ เหลืองอ่อน (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เมธาวี บุญปาน (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง กมลวรรณ กิมเฮียะ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมชาย พริK งไทย
ส.ท. ฤทธิกร สาระกูล
จ.ส.ท. มานพ ชุนฬหวานิช (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สิ ทธิเดช สังวาลย์เพ็ชร (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุชาติ ทองโชติ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เถกิงศักดิD หลวงไกร (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วัฒนชัย แรงกสิ วทิ ย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธรรมนาถ เย็นฉํ#า (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ประมวล จันทะแสง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธาตรี ลาดเงิน (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สุรเดช อินทร์สาํ ราญ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พงษ์ศกั ดิD กระจา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิชยั หมีหมอก (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ โพธิสอาด (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. จักรพงษ์ คําจุลลา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. อานันต์ มะโนวรณ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุชาติ แตงไทย (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุรสี ห์ สุพฒั น์ (คํKาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ภิญโญ บุญอินทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ท. สุวรรณ ยะบุญ
ร.ท. สุดิษฐ์ จัดดี
พ.ต. ธนกร แย้มคล้าย
ร.ท. วิรัชพงศ์ ผาสุข
จ.ส.อ. สมหมาย กลิ#นบุญ (คํKาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00727-66
001-300-2019-00727-75
001-300-2019-00727-84
001-300-2019-00727-93
001-300-2019-00732-24
001-300-2019-00745-15
001-300-2019-00747-55
001-300-2019-00731-72
001-300-2019-00734-91
001-300-2019-00741-99
001-300-2019-00742-87
001-300-2019-00732-97
001-300-2019-00720-12
001-300-2019-00729-60
001-300-2019-00736-77
001-300-2019-00744-45
001-300-2019-00736-86
001-300-2019-00720-76
001-300-2019-00718-19
001-300-2019-00737-92
001-300-2019-00747-37
001-300-2019-00719-89
001-300-2019-00719-98
001-300-2019-00740-10
001-300-2019-00740-29
001-300-2019-00740-38
001-300-2019-00741-08
001-300-2019-00744-81
001-300-2019-00745-88
001-300-2019-00745-79
001-300-2019-00733-85
001-300-2019-00739-69
001-300-2019-00734-64

ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.22 ศม.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.14
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.31
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33

จํานวนเงิน
99,741.21
86,818.72
130,352.17
66,516.22
100,000.00
28,000.00
114,000.00
100,000.00
105,000.00
150,000.00
96,636.06
107,977.95
87,009.56
60,819.73
81,397.51
104,000.00
100,000.00
149,509.93
147,918.27
140,000.00
104,271.11
73,420.16
66,954.89
79,577.86
88,070.56
74,835.82
130,000.00
123,955.26
250,000.00
66,522.04
165,362.17
61,842.44
186,462.29

หน้าที# : 81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
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. ธนพล ศรี ประชุม (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ณรงค์ สี สตั ย์ซื#อ
ส.อ. ณรงค์กร เมืองใจมา (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สรชัช ธนเชืKอปาน
จ.ส.อ. วัชระ แก้วงาม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทรงเกียรติ ช่วยเกิด
จ.ส.ท. สิ ทธิชยั นุ่นแก้ว (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พิทกั ษ์ ฉากพิมาย (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธนกฤต อารมย์ชื#น (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ท. อนุชิต ศิลปี
ส.อ. ชานนท์ สงัดศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัชระ นุ่นเดช (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิษณุพงษ์ เพชรผ่อง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อิทธิพล อนันต์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เดชเดโช สุวรรณคีรี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อดุลย์ สําราญ (คํKาประกัน 2 ราย)
พล.อส. ธีระพงษ์ นิลสังข์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ธนาเศรษฐ์ กล้าหาญ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ดามหาราช (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. สุพตั ร์ นักธรรม
จ.ส.ต. เดชากาจ พลรักษา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ประวิทย์ ส่งพิมาย (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชาตรี อุทาหรณ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สุชาติ ใจกล้า (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ทรรศพณ มะลิวลั ย์
ร.ต. มาหามะสัมสูดิง ดือเระ
จ.ส.อ. ณัฐกร แก้วแกมเกษ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อดิศกั ดิD ไชยศรี สุทธิD (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ประสิ ทธิD จันทรประทักษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. ไพริ น อินนอก (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. พูนสิ น คําทอง
จ.ส.ต. อลงกรณ์ พรมหูต (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ชนินทร์ศร โชติทอง

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00743-66
001-300-2019-00734-19
001-300-2019-00719-34
001-300-2019-00741-62
001-300-2019-00747-64
001-300-2019-00746-49
001-300-2019-00742-23
001-300-2019-00717-94
001-300-2019-00735-43
001-300-2019-00735-52
001-300-2019-00717-85
001-300-2019-00740-47
001-300-2019-00740-65
001-300-2019-00740-56
001-300-2019-00744-27
001-300-2019-00746-30
001-300-2019-00749-77
001-300-2019-00746-94
001-300-2019-00742-50
001-300-2019-00717-03
001-300-2019-00739-05
001-300-2019-00733-49
001-300-2019-00730-39
001-300-2019-00747-91
001-300-2019-00748-07
001-300-2019-00748-16
001-300-2019-00721-37
001-300-2019-00721-55
001-300-2019-00721-64
001-300-2019-00721-46
001-300-2019-00734-28
001-300-2019-00747-46
001-300-2019-00731-54

มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.42
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ยก.ทบ.
ร.12 พัน.1 รอ.
ร.12 พัน.2 รอ.
ร.14 พัน.3
ร.151 พัน.1
ร.152 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
ร.153 พัน.3
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.2 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
27,319.87
95,518.34
111,070.81
300,000.00
129,515.35
52,080.81
100,000.00
79,478.46
113,728.92
97,000.00
99,140.03
51,694.67
103,101.84
56,045.18
178,000.00
196,000.00
100,000.00
63,209.83
100,000.00
219,856.05
100,000.00
157,000.00
116,670.62
204,075.98
126,124.18
40,452.32
168,000.00
162,673.13
156,972.82
120,347.44
60,000.00
122,036.76
80,000.00

หน้าที# : 82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เสริ มศักดิD ศรี ภิรมย์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. ศักดิDเขตต์ บุญพิทกั ษ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ทวีศกั ดิD ดอนจันทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. เอกชัย ลือหล้า (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุเมธ ขวัญเมือง (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. สุเมธ ขวัญเมือง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ องอาจ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. เดชณรงค์ ฉิ มสุข (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. จักรกฤษ พูนขุนทด (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วิษณุ สมบัติวงค์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ขวัญชัย คําหาบ
จ.ส.อ. ชริ ศ บุญมีเล็ก (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ภาษิต แย้มเจริ ญ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. กฤษฎา สุดจิตร (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. มเหศักดิD หมุนจํานงค์
ส.อ. เปรม สามคุม้ พิมพ์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.ต. สุกฤษฎิD หนูศรี (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. นพพร ท้าวด่อน (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. พิชยั บุญล้น (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ฉัตรชัย อริ นแก้ว (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อนุทิตย์ หารโสภา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ดํารงค์ คล่องคล้ายทวิ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. วัลลภ บุญหมัKน (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. มังกร วิทาทาน
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ จิตสัตยากุล (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ต.หญิง ธัญลักษณ์ สุขจิตร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง ธัญวรัตน์ แก่นจันทร์ (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง ปาณิ สรา จันทร์ประสาร
ส.อ. ทนงศักดิD แสงแป้ น (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ.หญิง วาสนา จันทร์ทอง
ส.อ. ผดุงเกียรติ วิชยั (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. วิจิตร์รุ่งเรื อง พุทธเจริ ญ (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. นิพนธ์ คงชนะ

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00746-03
001-300-2019-00718-00
001-300-2019-00742-41
001-300-2019-00749-13
001-300-2019-00749-22
001-300-2019-00749-22
001-300-2019-00736-22
001-300-2019-00728-72
001-300-2019-00736-04
001-300-2019-00726-50
001-300-2019-00730-93
001-300-2019-00731-09
001-300-2019-00731-27
001-300-2019-00731-18
001-300-2019-00739-23
001-300-2019-00739-32
001-300-2019-00729-06
001-300-2019-00718-28
001-300-2019-00748-25
001-300-2019-00738-71
001-300-2019-00735-98
001-300-2019-00739-41
001-300-2019-00739-96
001-300-2019-00733-58
001-300-2019-00741-17
001-300-2019-00743-39
001-300-2019-00746-12
001-300-2019-00746-21
001-300-2019-00731-45
001-300-2019-00742-05
001-300-2019-00749-31
001-300-2019-00749-40
001-300-2019-00744-90

ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25 พัน.1
ร.29
ร.29 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.2
ร.5 พัน.3
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.3
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.7 พัน.5
ร.8
รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยาฯ
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.4 พัน.2

จํานวนเงิน
50,485.59
104,141.84
142,979.79
78,420.91
0.03
142,288.03
130,000.00
144,923.31
105,840.04
62,140.76
151,113.06
113,036.53
340,000.00
120,000.00
106,000.00
105,000.00
133,350.67
88,142.14
38,094.37
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
78,844.05
100,000.00
100,000.00
72,593.16
95,797.39
60,445.91
64,573.84
100,000.00
48,047.58
80,000.00

หน้าที# : 83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

ชื#อบัญชี
ร.อ. เพลิน วีระพงษ์
พ.อ.หญิง จิตติมา หิ รัญรัศมี (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิD ปัK นจันทร์
จ.ส.อ. ยุทธนา ไทยแท้
ส.ท. เสรี ผ่องภักต์ (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ธีระพงษ์ ภิรมย์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิD สี นาคล้วน
ร.ต. สมพงษ์ วงษ์สวัสดิD
พ.อ.หญิง จริ ญญา เครื อวัลย์
จ.ส.อ. ณรงฤทธิD หน่อทอง
ร.ต. บรรลือ สามารถ
จ.ส.อ. คมจิตร ศรี สุก (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.อ. บัณฑิต สําเภา
จ.ส.ต. วัชริ นทร์ มาตรา (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ยา สมพิทกั ษ์ (คํKาประกัน 1 ราย)
จ.ส.อ. ปริ ญ ศิริรักษ์ถากุล (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ท. ไพรัตน์ พรหมรัตน์สกุล (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. พลยศ แตงอ่อน (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. นพดล วงศ์นิล (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ใกล้โพธิD (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.อ. สัญญา เทียมทอง
จ.ส.อ. ภัทรวุฒิ ปั ญญาประทีป
จ.ส.อ. พลภัทร แก้วทอง (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ไพริ น โพธิสาร (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมพร รักพวก
จ.ส.อ. อุทยั แววสูงเนิน
ร.ท. กิตติชยั กาญจนาภา (คํKาประกัน 2 ราย)
ส.ท. วีรเดช เกตุหอม (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. อรรถพล คลี#บาํ รุ ง (คํKาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ธนัชพงศ์ บัวสาร (คํKาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สมพร กึกก้อง
ร.อ. พงษ์ศกั ดิD ต้นโพธิD
จ.ส.อ. สุทศั น์ แสนทัด (คํKาประกัน 2 ราย)

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00717-21
001-300-2019-00719-70
001-300-2019-00745-51
001-300-2019-00745-60
001-300-2019-00733-76
001-300-2019-00741-71
001-300-2019-00732-51
001-300-2019-00732-79
001-300-2019-00745-97
001-300-2019-00740-83
001-300-2019-00744-36
001-300-2019-00740-92
001-300-2019-00743-93
001-300-2019-00742-96
001-300-2019-00722-16
001-300-2019-00730-84
001-300-2019-00744-72
001-300-2019-00738-80
001-300-2019-00735-25
001-300-2019-00736-95
001-300-2019-00747-28
001-300-2019-00737-56
001-300-2019-00727-39
001-300-2019-00729-24
001-300-2019-00726-23
001-300-2019-00731-36
001-300-2019-00747-00
001-300-2019-00733-21
001-300-2019-00728-09
001-300-2019-00726-78
001-300-2019-00719-61
001-300-2019-00742-69
001-300-2019-00744-18

รพศ.5 พัน.1
รร.จปร.
รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
รร.ร.ศร.
รร.ส.สส.
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย สห.พล.ร.9
ศซบ.ทบ.
ศบบ.
ศปภอ.ทบ.2
ศปภอ.ทบ.2
ศฝ.นศท.มทบ.22
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศพม.
ศร.
ศศท.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสร.
ส.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.21 ทภ.1
ส.พัน.24 ทภ.4
ส.พัน.3 พล.ร.3
สง.ปรมน.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ต.ร.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.ม.ห.
สง.สด.จว.ย.ส.

จํานวนเงิน
90,587.88
64,147.18
150,000.00
60,000.00
100,000.00
60,201.43
625,635.70
80,399.04
94,142.16
100,000.00
140,000.00
92,701.08
120,000.00
185,000.00
62,771.85
72,934.19
163,000.00
150,000.00
140,930.65
85,681.86
250,000.00
111,758.59
121,148.96
100,000.00
200,000.00
78,047.58
250,000.00
100,000.00
108,708.82
103,161.21
76,274.52
221,162.25
90,071.39

หน้าที# : 84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 22 เม.ย. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 22042562
ลําดับ
232
233
234
235
236

ชื#อบัญชี
พ.ต. รัฐพงษ์ ภักดีงาม
ร.ท. อนุวฒั น์ มุขพริK ม (คํKาประกัน 2 ราย)
พ.ต. ชณัฐ อิสมัญ
จ.ส.อ. ประพันธ์ ดิษผึKง
จ.ส.อ. กมณชัย ตระกูลบุญถนอม (คํKาประกัน 2 ราย)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 22 เม.ย. 62
หน่วย

001-300-2019-00739-50
001-300-2019-00737-47
001-300-2019-00732-60
001-300-2019-00735-89
001-300-2019-00742-32

สง.สด.จว.ล.บ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สตน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 236 ราย
รวมเช็คเลขที# 22042562 2,686 ราย
รวมสัง# จ่ายทัKงหมด 2,686 ราย

จํานวนเงิน
203,263.44
132,141.84
46,863.49
39,866.58
139,000.00
26,823,578.48
40,507,096.49
40,507,096.49

