หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขา
ปัตตานี
ปัตตานี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ลพบุรี
ชลบุรี
เตาปูน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พญาไท
พญาไท
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.43
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทภ.3
ทภ.3
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.41
พัน.สห.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.15 พัน.2
ร.151 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
ศร.พัน.1
รวม 19 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
495,863.14
28,985.77
6,671.12
499,515.38
106,231.68
165,812.73
51,774.22
317,559.43
2,568.15
11,716.16
6,285.45
473,748.33
852.30
304,381.96
119,096.74
164,934.78
191,187.04
145,205.79
196,238.92
3,288,629.09

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24052562
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
ราชบุรี
สนามเสือป่า
ลําปาง
ราชบุรี
สนามเสือป่า
เพชรบูรณ์
พนัสนิคม
เพชรบูรณ์
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พนัสนิคม
กาญจนบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พนัสนิคม
พนัสนิคม
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สูงเม่น
หล่มสัก
นครพนม
ลําปาง
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
นครพนม
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
เชียงใหม่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กคช.กช.
กช.
กพ.ทบ.
กรม ทพ.33
ช.พัน.51
ทภ.1
บ.จทบ.พ.ช.
บชร.1
ป.21 พัน.30
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ม.1
พล.ร.7
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 3
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สร.8
ม.3
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.26
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.3 พัน.3
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
6,377.42
18,072.00
1,941.70
21,387.00
2,215.43
2,407.00
139.34
30,684.00
12,175.67
3,821.00
5,575.61
4,060.55
18,678.48
180,047.36
3,764.00
6,098.80
8,020.00
40,875.97
31,297.00
1,930.00
3,528.88
2,006.00
11,393.00
5,995.00
3,531.00
13,259.00
3,035.69
21,597.09
13,226.21
22,427.50
9,074.00
1,911.00
1,911.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41

สาขา
เพชรบูรณ์
เชียงใหม่
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ราชบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
เพชรบูรณ์

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รร.ช.กช.
รร.ป.ศป.
ร้อย ช.ซบร.หนัก
ศป.
ส.พัน.11 พล.ม.1
รวม 41 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
3,750.00
1,911.00
15,202.00
9,791.82
8,204.33
1,098.50
3,460.40
5,159.00
561,040.75

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
สะพานใหม่-ดอนเมือง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
น่าน
กําแพงเพชร
อยุธยา
ศรีย่าน
ราชบุรี
นครราชสีมา
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ร้อยเอ็ด
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
เตาปูน
นครราชสีมา
กระทุ่มแบน
สระบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครราชสีมา
เพชรบูรณ์
สระบุรี
หล่มสัก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.32
กรม ทพ.35
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ขกท.
ช.1 พัน.52 รอ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ป.3
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.712
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.9 พัน.109
พล.ปตอ.
พล.พัฒนา 2
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.บ.1
พัน.บ.2
พัน.บ.21
พัน.บ.9
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.8
ม.4 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
100,000.00
100,000.00
163,535.15
200,000.00
90,000.00
124,000.00
37,085.12
278,529.91
29,000.00
170,000.00
125,612.13
130,000.00
200,000.00
143,710.23
104,962.14
105,000.00
173,550.19
96,380.96
98,407.29
66,733.58
75,833.72
31,838.95
230,000.00
137,747.93
57,533.56
167,362.10
142,791.39
288,000.00
100,000.00
240,000.00
100,000.00
169,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สาขา
ตาก
เพชรบูรณ์
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
พิษณุโลก
สระบุรี
ศรีสะเกษ

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.4 พัน.2
ศม.
สง.สด.จว.ศ.ก.
รวม 42 หน่วย

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
100,000.00
201,845.97
35,000.00
110,000.00
168,000.00
78,388.95
105,300.02
100,000.00
191,516.55
5,466,665.84

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 24052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ชลบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
ทุ่งสง
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ขอนแก่น
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
ช.2
บ.มทบ.14
บ.มทบ.21
บ.มทบ.23
บชร.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
มทบ.13
ร.8
สลก.ทบ.
รวม 9 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 24 พ.ค. 62
จํานวนเงิน
897.00
1,672.00
825.00
923.00
1,125.00
448.00
440.00
1,654.00
732.00
8,716.00
9,325,051.68

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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.ต. ถาวร ขวัญสิ ริทรัพย์
พ.ต. สิ ทธิศกั ดิA แก้วทองประคํา
ร.อ. รัชพล แสงจันทร์
ร.อ. สมใจ สุริการ(อ.)
ร.ท. นพ พรหมยา
ร.ท. จตุพร เพชรภู่
ร.ท. สุภวัฒน์ พรหมวิรัตน์
ร.ท. เทพฤทธิA ยอดสคุณ
ร.ท. ไพวัลย์ หิ รัญรัตน์
ร.ท. นพดล แตบาตู
ร.ท. สุทิน ไชยธานี
ร.ท. เกษม หมัดส๊ะ
ร.ท. ญาณเดช จันทร์ขาว
ร.ท. จรัญ อิ#มจิตร
ร.ต. ภีมพล เพชรทองหลาง
ร.ต. ชัยวัฒน์ กลํ#าฉวี
ร.ต. สมชาย ปิ ลกะพันธ์
ร.ต. สุรศักดิA แก้วอุ่นเรื อน
ร.ต. เศรษฐ์พล บุญเชิญ
ร.ต. ประเกตุ อุปะทะ
ร.ต. วิวฒั น์ ผุสสระ
ร.ต. ชํานาญ เส้งทับ
ร.ต. ไวพจน์ ทิพย์สุราษฎร์
ร.ต. ทรงวุฒิ นพภาษี
ร.ต. สมพร คีรี
จ.ส.อ. สุภาพ เชาวลิต
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ดํามณี
จ.ส.อ. พัฒนา แยกโคกสูง
จ.ส.อ. สมพล ลิOมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สัญญา หนูแก่นเพชร
จ.ส.อ. บรรพจน์ เพชรวา
จ.ส.อ. เข็มเพชร บุดดีคาํ
จ.ส.อ. จตุพร ศรี สุชาติ

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01921-30
001-100-2004-09838-24
001-100-2004-04008-35
001-100-2004-07066-14
001-100-2004-00897-93
001-100-2004-00930-15
001-100-2004-02421-43
001-100-2004-05644-16
001-100-2004-07365-54
001-100-2004-07427-95
001-100-2004-08652-18
001-100-2004-09137-00
001-100-2004-10173-86
001-100-2004-10640-65
001-100-2004-00980-38
001-100-2004-01608-21
001-100-2004-01724-46
001-100-2004-03891-07
001-100-2004-04644-62
001-100-2004-05555-42
001-100-2004-05895-12
001-100-2004-06380-58
001-100-2004-06508-10
001-100-2004-08023-34
001-100-2004-10160-22
001-100-2004-00423-76
001-100-2004-01572-07
001-100-2004-04112-11
001-100-2004-05655-58
001-100-2004-07283-97
001-100-2004-11416-10
001-100-2004-11522-90
001-100-2004-11824-59

กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43

จํานวนเงิน
21,828.45
19,054.49
6,205.15
6,964.94
6,522.96
11,736.72
13,747.88
7,708.50
8,796.58
6,936.86
25,569.14
9,983.92
5,196.98
11,935.08
6,225.78
10,589.22
6,282.10
7,751.02
10,618.63
11,952.28
5,001.08
15,990.51
13,285.69
12,867.27
3,071.03
4,273.33
18,562.28
17,650.53
9,500.37
6,739.46
3,485.40
2,279.52
6,638.18

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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. วิชยั อักษรนํา
จ.ส.อ. โกมินทร์ ชุมศรี
จ.ส.อ. วุฒิชยั หน่อทอง
จ.ส.อ. สมภพ ชูชาติ
จ.ส.อ. สมศักดิA ดํานุย้
จ.ส.อ. สุวรรณพจน์ มุ่งรอบกิจ
จ.ส.อ. ปฏิเวช หนูชู
จ.ส.อ. มงคล เข็มโคกกรวด
จ.ส.อ. วิรัช บุญคง
จ.ส.อ. สมรักษ์ เพชรสี ช่วง
จ.ส.อ. สว่าง สุขรุ่ ง
จ.ส.อ. ชายน้อย สมเลศ
จ.ส.อ. ประยุทธ ชุมหล่อ
จ.ส.อ. วิโรจน์ เครื อแป้ น
จ.ส.อ. ธรรศพงศ์ ก๊กแก้ว
จ.ส.อ. เปาสัน อาแว
จ.ส.อ. ธนุวฒั น์ คุปต์ถวัลย์วงศ์
จ.ส.อ. อิทธิเชษฐ์ ทองมีเหลือ
จ.ส.อ. สุนทร มองเพชร
จ.ส.อ. บุญนิธิ คําเกตุ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย พากเพียร
จ.ส.ท. ณรงค์พนั ธุ์ ศาสคุณ
จ.ส.ท. สุริยนั ต์ รัตนพรรณ
จ.ส.ต. สุพิษย์ นุ่นคง
จ.ส.ท. สิ ทธิศกั ดิA รักศรี ทอง
จ.ส.ท. นพศักดิA หกหนู
จ.ส.ท. มนัส ชีลน#ั
จ.ส.ท. ธนกร เวทโอสถ
จ.ส.ท. อุเชณ สุขอินทร์
จ.ส.ท. วิเชียร มิ#งขวัญ
จ.ส.ท. อดุลย์ สาสังข์
จ.ส.ท. ประกิต สุขมาก
จ.ส.ท. บุญยืน แกล้วกล้า

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12865-51
001-100-2004-12866-12
001-100-2005-00789-36
001-100-2005-00789-45
001-100-2005-00789-54
001-100-2005-00790-05
001-100-2007-00468-29
001-100-2007-00469-44
001-100-2007-00475-54
001-100-2007-00476-42
001-100-2007-00477-67
001-100-2007-00478-82
001-100-2007-00497-83
001-100-2007-00497-92
001-100-2007-00498-35
001-100-2008-00049-65
001-100-2008-00154-02
001-100-2008-00350-99
001-100-2009-00071-92
001-100-2009-00145-09
001-100-2009-00315-33
001-100-2007-00470-31
001-100-2007-00472-53
001-100-2007-00477-94
001-100-2007-00478-91
001-100-2008-00320-10
001-100-2008-00321-35
001-100-2009-00020-36
001-100-2009-00144-66
001-100-2009-00144-75
001-100-2009-00144-84
001-100-2009-00145-36
001-100-2009-00145-45

กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43

จํานวนเงิน
8,956.26
3,395.60
8,470.30
1,539.64
3,326.48
1,466.33
3,094.96
3,161.27
2,160.41
3,111.81
10,687.31
4,143.75
5,085.02
8,086.54
2,134.67
1,277.33
2,303.33
1,391.99
3,732.86
6,409.29
2,482.40
2,552.79
2,886.00
2,703.82
3,061.77
2,159.71
5,914.26
4,278.00
2,639.24
2,045.42
2,630.37
1,394.12
1,750.81

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. วัฑฒนา อ่อนนาล
จ.ส.ท. เจษฎารัฐ วงขะโหนง
จ.ส.ต. พจน์ชริ นทร์ ซ้ายเซีOย
จ.ส.ต. ประสิ ทธิA ทองจีนสังข์
จ.ส.ต. สมภพ จันฝาก
จ.ส.ต. สุวาริ น ยะโก๊ะ
ส.อ. จตุพร เจริ ญสวัสดิA
ส.อ. ธรา คงแก้ว
ส.อ. หาญณรงค์ ชูศิริ
ส.อ. ไพประสิ ทธิA พับบํานาญ
ส.อ. อภิชยั วัฒน์ นามบุญลือ
ส.อ. จิระศักดิA รอดพิศดาร
ส.อ. เลิศพิสิฐ เพชรพรหม
ส.อ. ยมนา หาสะแม
ส.อ. กษิดA ิเดช สงละออ
ส.อ. สามารถ บินลาเต๊ะ
ส.อ. สมศักดิA เพ็ชรโสม
ส.อ. พลากรณ์ ขานโบราณ
ร.ท. ณรงค์ ภูดวงขวา
ร.ต. สนองศักดิA พวกสันเทียะ
ร.ต. อรรถพล พรหมสุวรรณ์
จ.ส.อ. วิรัตน์ สิ ทธิศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. การุ ณ เมฆาวรรณ์
จ.ส.อ. ธนชัย สังข์กลิ#นหอม
ส.อ. ภานุวฒั น์ ทองคํา
ส.อ. เจษฎา ราพเดโช
พ.อ.(พิเศษ) สาธิต ไวยนนท์
พ.อ.(พิเศษ) บรรจบ ฟูวงค์สิทธิA
พ.อ. วันปิ ย แก้วเกษ
พ.อ. วีระพงษ์ เลิศลํOา
พ.อ. สําฤทธิA อินทะศร
พ.อ. เพชร เฉลยพจน์
พ.อ. คึกฤทธิA บุญมาก

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00146-15
001-100-2009-00146-88
001-100-2007-00478-64
001-100-2009-00144-48
001-100-2009-00145-18
001-100-2009-00353-08
001-100-2007-00477-03
001-100-2009-00144-20
001-100-2009-00145-27
001-100-2011-00216-47
001-100-2012-00337-75
001-100-2012-00607-60
001-100-2013-00134-15
001-100-2013-00587-37
001-100-2013-00587-73
001-100-2014-00021-44
001-100-2014-00022-50
001-100-2014-00023-11
001-100-2004-07516-96
001-100-2004-10314-01
001-100-2006-00202-57
001-100-2004-07070-02
001-100-2007-00191-17
001-100-2007-00193-75
001-100-2014-00320-75
001-100-2014-00321-18
001-100-2004-06399-05
001-100-2004-11673-71
001-100-2004-00466-37
001-100-2004-00590-57
001-100-2004-05210-68
001-100-2004-05547-74
001-100-2004-06148-63

กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
กรม ทพ.43
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3

จํานวนเงิน
5,197.02
3,388.75
1,946.80
4,039.19
600.40
1,602.63
4,098.72
1,676.40
4,218.67
1,460.38
1,450.13
2,030.81
2,602.65
862.49
787.65
780.80
1,155.52
2,578.94
5,146.14
14,109.99
1,941.32
2,267.21
971.05
2,190.13
1,037.98
1,321.95
7,932.29
6,707.12
4,994.73
6,008.76
8,207.08
4,916.96
6,340.72

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
พ.อ. อัศวิน ดุสิตรัตนกุล
พ.อ. ยศทอง อัคราธรรม(อ.)
พ.อ. รุ่ งโรจน์ เสรี กลุ วิเวทย์
พ.อ. สมรรถชัย แปงสาย
พ.อ. วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์
พ.อ. รณชัย พูส่ อน
พ.อ. อภิเชษฐ ชุ่มวารี
พ.ท. ธีรทัศน์ บุญเกิด
พ.ท. ประดิษฐ์ สุคนั ธวรัตน์
พ.ท. สุรศักดิA คล้ายสุข
พ.ท. กระแส เพ็งนิ#ม
พ.ท. ประเสริ ฐ คําพิบูลย์
พ.ท. วิเชียร ขันทอง
พ.ท. วัสน์พล ธราพรสวัสดิA
พ.ท. อุดม ถูกนึก
พ.ท. สุรพงษ์ นวลจันทร์
พ.ต. ชํานาญ วงศ์รักษา
พ.ต. เสรี ทองคู่
พ.ต. ธนกร นาคน้อย
พ.ต. ธนาคร ชื#นอยู่
พ.ต. วรัญWู เจียงภู่
พ.ต. อาทิตย์ เป็ งคํา
พ.ต.หญิง ปรี ยาภัสสร กรณี ย ์
ร.อ. มานิต บุญแก้ว
ร.ท. ประสาน มีบุญ
ร.ท. สมชาติ บัวทอง
ร.ท. ประพันธ์ กันทะวัฒน์
ร.ท. ชาญณรงค์ พูลเกษร
ร.ต. สหัส สวยรักษ์(อ.)
ร.ต. สิ น แสงนาค
จ.ส.อ. อนุพงศ์ นาคน้อย
จ.ส.อ. โสภณ มัน# เขียว
จ.ส.อ. สมยศ รักเรื อง

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06295-37
001-100-2004-07507-12
001-100-2004-08656-70
001-100-2004-10713-48
001-100-2004-11253-02
001-100-2004-12333-55
001-100-2004-12338-14
001-100-2004-01392-92
001-100-2004-03277-63
001-100-2004-08325-02
001-100-2004-09102-08
001-100-2004-09501-09
001-100-2004-09932-74
001-100-2004-11118-95
001-100-2004-11530-31
001-100-2004-12067-68
001-100-2004-02314-66
001-100-2004-04181-44
001-100-2004-04241-90
001-100-2004-08200-93
001-100-2004-09952-18
001-100-2007-00063-44
001-100-2004-05193-19
001-100-2004-08671-28
001-100-2004-01150-61
001-100-2004-04010-56
001-100-2004-08584-30
001-100-2004-10404-72
001-100-2004-02807-72
001-100-2004-11670-34
001-100-2004-00132-04
001-100-2004-00635-19
001-100-2004-01160-60

ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3

จํานวนเงิน
4,051.73
10,873.48
2,505.29
3,641.42
8,113.52
17,132.53
14,160.99
2,616.20
13,277.23
14,364.18
8,196.82
10,778.15
13,931.55
4,238.72
5,554.50
52,744.03
13,634.36
10,623.68
4,222.92
3,887.98
2,476.89
3,190.79
3,363.57
9,032.17
11,134.52
8,243.65
2,012.32
4,403.77
13,026.08
15,502.80
5,348.24
5,939.82
2,425.15

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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. ธรรศนุ ธรรมเนียม
จ.ส.อ. ฤทธิชยั สิ งห์สุวรรณ
จ.ส.อ. ปรเมศ คร้ามศรี
จ.ส.อ. จักริ นทร์ วงค์วาร
จ.ส.อ. ภิรมย์ ภู่รอด
จ.ส.อ. วันชัย นันทะสี
จ.ส.อ. ศรชัย ม่วงมา
จ.ส.อ. ปั ญจลักษณ์ เครื อศิริยงค์
จ.ส.อ. สุทธิโรจน์ ณรุ จวรกิตติA
จ.ส.อ. ชาติชาย ชัยกิจ
จ.ส.อ. พิษณุ ชูกลิ#น
จ.ส.ต. ปฐม โพธิAทอง
จ.ส.อ. ชูชีพ ศรี อ่อนทอง
จ.ส.อ. รัฐธนพัฒน์ พุทธนบุตรวงศ์
จ.ส.อ. เดชา เขียวขํา
จ.ส.อ. นพวิทย์ กลิ#นกรุ ด
จ.ส.อ. อรรถพร ประสาททอง
จ.ส.อ. ประจวบ รักวุน่
จ.ส.อ. จีรพงษ์ เพ็ญโพธิA
จ.ส.อ. ธรรมวิชญ์ บุญมีจงประเสริ ฐ
จ.ส.อ. บรรเจิด อรัญสวรรค์
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ทาธวัช
จ.ส.อ. สามารถ ภู่อ#าํ
จ.ส.อ. พีระพงษ์ แก้วชมภู
จ.ส.อ. ภาคภูมิ กลิ#นสาคร
จ.ส.อ. สมชาย สวยรักษ์
จ.ส.อ. ภัสรศักย์ พัฒนสุมณี
จ.ส.อ. บรรยง รอดประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ยุทธพล เชืOอบุญจันทร์
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ วงศ์ชยั
จ.ส.อ. พรรณเชษฐ นิ#มสุวรรณ
จ.ส.อ. สุวรรณชัยนาจ ไกรกิจราษฎร์
จ.ส.อ. แวว กองเกิน

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01586-86
001-100-2004-01721-54
001-100-2004-02021-45
001-100-2004-02055-59
001-100-2004-02073-44
001-100-2004-02889-32
001-100-2004-03945-52
001-100-2004-04432-29
001-100-2004-05272-93
001-100-2004-05522-80
001-100-2004-06323-46
001-100-2004-06334-33
001-100-2004-07088-25
001-100-2004-07212-42
001-100-2004-07585-29
001-100-2004-08357-30
001-100-2004-09111-28
001-100-2004-09402-90
001-100-2004-10849-80
001-100-2004-10903-16
001-100-2004-11255-51
001-100-2004-11358-04
001-100-2004-11807-25
001-100-2004-12261-24
001-100-2004-12745-65
001-100-2004-12874-99
001-100-2004-13193-36
001-100-2005-00620-87
001-100-2005-00766-55
001-100-2005-00788-66
001-100-2006-00155-10
001-100-2006-00368-69
001-100-2006-00401-63

ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3

จํานวนเงิน
1,462.40
5,603.94
4,034.46
2,460.91
4,400.67
2,465.74
12,378.92
1,626.46
4,189.38
4,607.40
857.13
1,193.76
4,200.83
3,060.21
4,729.80
5,201.57
6,693.88
3,065.60
7,458.85
4,466.26
11,604.10
2,673.20
1,959.37
2,192.50
3,368.70
6,210.16
1,349.60
1,676.39
3,314.94
1,417.36
3,037.80
818.89
684.99

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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. ภัทราวุธ ปทุมวัน
จ.ส.อ. ธรรมนูญ ธูปทอง
จ.ส.อ. นันทวุฒิ ภาพติXบ
จ.ส.ท. รัชพล บุญเจือ
จ.ส.ท.หญิง ภาริ ษา ธนบุญโชติ
จ.ส.ท.หญิง ณัฏฐ์พฒั น์ สุทธิวรกุล
จ.ส.ต. อรรถชัย สุวรรณขจร
จ.ส.ต. วิจารย์ พันธ์หว้ ยเสี ยม
จ.ส.ต. จักรภพ เยก้อนทอง
จ.ส.ต. ธนากูล มิ#งจงเจริ ญ
ส.อ. สุรเชษฐ์ สวยรักษ์
ส.อ. ณัฐพล สายทอง
ส.อ. กฤษฐิพนั ธ์ กิตติโรจนสกุล
ส.อ. มนัสชัยณ์ กูลเล็ก
ส.อ. อัฐเนตร น่วมเจริ ญ
ส.อ. ธีทรัศ งามขํา
ส.อ. ยุทธภูมิ ไกรฤทธิA
ส.อ.หญิงวิมาลา หมื#นศรี
ส.ท. สยามรัฐ เงินแจ้ง
ร.ท. จักรชัย เอกศิริ
ร.ท. ธนสิ ษฐ์ ทรัพย์ศิริ
ร.ท. เจริ ญศักดิA จันทร์เจริ ญ
ร.ท. นรันดร์ วันทนานุวงศ์
ร.ท. วัลลภ เจนรอบ
ร.ท. พงษ์นริ นทร์ เชืOออ่อน
ร.ท. อนุกลู ผลบุญ
ร.ต. เอกภพ เพ็งเพชร
ร.ต. ยนต์ทจิตร์ สมภักดี
ร.ต. ปรี ชา พานทอง
ร.ต. เกียรติศกั ดิA เกตุทอง
จ.ส.อ. อิทธิพล ประภาสวัสดิA
จ.ส.อ. อดุลย์ สุขกระจ่าง
จ.ส.อ. ก้าน บุญทิม

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00435-12
001-100-2008-00028-88
001-100-2008-00186-21
001-100-2007-00062-92
001-100-2008-00188-52
001-100-2008-00382-45
001-100-2006-00451-86
001-100-2007-00279-30
001-100-2008-00399-16
001-100-2010-00419-25
001-100-2011-00181-48
001-100-2012-00045-60
001-100-2012-00206-56
001-100-2013-00470-41
001-100-2013-00473-97
001-100-2014-00318-18
001-100-2014-00318-63
001-100-2008-00391-29
001-100-2014-00385-56
001-100-2004-01670-00
001-100-2004-03998-12
001-100-2004-04001-45
001-100-2004-06874-34
001-100-2004-07227-91
001-100-2004-07350-23
001-100-2005-00345-34
001-100-2004-03243-04
001-100-2004-04380-78
001-100-2004-10410-82
001-100-2004-11954-26
001-100-2004-00609-38
001-100-2004-00623-70
001-100-2004-01626-34

ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ทภ.3
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
2,784.41
2,220.40
2,397.40
5,719.82
1,416.67
876.47
950.02
1,103.89
1,144.94
1,324.81
1,979.38
1,773.71
853.27
178.96
1,373.22
693.74
1,758.80
2,908.70
505.01
8,699.81
7,232.11
9,158.47
5,565.08
4,888.87
2,822.47
2,288.00
6,443.72
1,108.74
9,542.26
2,247.52
2,162.82
3,471.87
1,154.46

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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. ชาติชาย เพ็งยอด
จ.ส.อ. นริ นทร์ เสริ มศรี
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิA กิจสมโภชน์
จ.ส.อ. นัททพงษ์ ชัยพิบูลย์
จ.ส.อ. แดนชัย ขันหิ น
จ.ส.อ. เที#ยง กลิ#นหอม
จ.ส.ต. วินยั กุละศรี ธงชัย
จ.ส.อ. ฐนกร ศรี วชิ ยั
จ.ส.อ. เดชา เทียนขํา
จ.ส.อ. พิพฒั น์ เทศใจ
จ.ส.อ. รณกร ขุนอินทร์
จ.ส.อ. สมยศ รักวงษ์
จ.ส.ท. ชัยวัฒน์ พลไพร
ร.ท. รณชัย อิ#มใจพงษ์
ร.ท. สนธยา ยกติXด
ร.ท. อํานาจ สังข์ทอง
ร.ต. อัษฎางค์ ธุวะนาคะ
ร.ต. จิระวุฒิ สุวรรณวงศ์
ร.ต. พะเยาว์ แสงฉาย
ร.ต. ชวลิต ศรี โสภา
ร.ต. ประพันธ์ คันธศร
ร.ต. กัมพล นพฤทธิA
ร.ต. ประวิทย์ จินชิน
ร.ต. เกรี ยงศักดิA ตระกูลรุ่ งวิเศษ
ร.ต. ชัยวัฒน์ มหานิสสาท
ร.ต. ถวิล อุประถา
ร.ต. บัวพันธ์ แข็งแรง
จ.ส.อ. พัทธพล ภาคโพธิA
จ.ส.อ. อภิชาติ กุลพงษ์
จ.ส.อ. อมร คล้ายมาลี
จ.ส.อ. กฤษณะ ชินวงษ์พรหม
จ.ส.อ. ไพโรจน์ คงกิจไพศาล
จ.ส.อ. จักรพงษ์ มณี กรรณ์

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01626-52
001-100-2004-01627-77
001-100-2004-07336-18
001-100-2004-07715-66
001-100-2004-08600-55
001-100-2004-09236-82
001-100-2004-10137-33
001-100-2004-10390-23
001-100-2004-12185-50
001-100-2004-12528-73
001-100-2004-13135-45
001-100-2006-00497-39
001-100-2007-00123-90
001-100-2004-05630-37
001-100-2004-12095-52
001-100-2004-12116-90
001-100-2004-00404-75
001-100-2004-01099-81
001-100-2004-01734-90
001-100-2004-01806-76
001-100-2004-04015-42
001-100-2004-06565-59
001-100-2004-08406-44
001-100-2004-09285-35
001-100-2004-10733-37
001-100-2004-11711-16
001-100-2004-12136-25
001-100-2004-00040-02
001-100-2004-01813-74
001-100-2004-01966-40
001-100-2004-02041-07
001-100-2004-02375-85
001-100-2004-05277-34

ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.

จํานวนเงิน
2,510.54
3,385.82
2,187.75
1,872.37
4,599.66
2,743.84
3,146.57
4,249.35
5,171.04
3,779.57
3,559.03
1,515.29
724.65
6,528.56
2,645.86
4,511.96
1,457.42
7,395.27
4,380.83
1,332.71
6,609.33
6,006.20
1,651.45
4,170.14
9,718.56
1,458.41
5,495.26
3,351.10
4,937.03
3,407.95
1,675.07
1,509.32
2,012.85

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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. สุวฒั น์ เพิ#มสมบูรณ์
จ.ส.อ. ขจรเกียรติ ยศสมบัติ
จ.ส.อ. วิชาญ โรจน์ณรงค์
จ.ส.อ. เอกชัย พุทธ์แก้ว
ร.ต. นิกร กิ#งทอง
จ.ส.อ. ไพโรจน์ นีละเมฆ
จ.ส.อ. ศุภกร หิ นโทน
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ สุนทะวงศ์
จ.ส.อ. พิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จ.ส.อ. อภิชยั แหร่ มเรื องศรี
จ.ส.อ. อํานวย ศิริมงคล
จ.ส.อ. ทวี ป้ องสี ดา
จ.ส.อ. วัลลภ จาดเงิน
จ.ส.อ. สมชาติ เขียวรัมย์
จ.ส.อ. นินนั หลงชิน
จ.ส.อ. เอนก คําลือชา
ส.อ. ประมล ลามิล
ส.อ. บัณฑิต สาลี
ส.อ. สุเทพ อินทร์ศร
ร.ท. ธนากร วรบุตร
ร.อ. พงษ์สรรค์ นะทะศิริกลุ
ร.ท. สมเกียรติ สุขสนธิสมบูรณ์
ร.อ. มานิต ศรี ภกั ดี
ร.อ. ชัยณรงค์ เรื อนมงคล
ร.ต.ทศพล ซึมกลาง
ร.ท. พงษ์สวัสดิA สุคนธชาติ
ร.ท. อุทร กองสดี
ร.ท. ธวัช ไกรคุม้
ร.ต.พิชิตพล ขํากิ#ง
ร.ต. ทนงศักดิA ศักดิAสถาพร
ร.ท. นิธิศ ศรี พรหมมา
ร.ท. แสงอรุ ณ พึ#งชัยภูมิ
ร.ต. ชานนท์ ยิง# รัมย์

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07397-55
001-100-2004-07447-75
001-100-2004-08075-97
001-100-2004-08085-50
001-100-2004-08108-38
001-100-2004-08697-55
001-100-2004-09259-36
001-100-2004-09328-75
001-100-2004-09761-16
001-100-2004-10945-34
001-100-2004-11198-06
001-100-2004-11370-60
001-100-2004-12150-94
001-100-2004-10794-29
001-100-2004-11584-89
001-100-2007-00157-22
001-100-2011-00286-40
001-100-2011-00287-29
001-100-2012-00427-37
001-100-2004-01105-52
001-100-2004-01697-70
001-100-2004-01832-02
001-100-2004-04819-46
001-100-2004-05830-04
001-100-2004-00294-54
001-100-2004-02465-47
001-100-2004-02866-33
001-100-2004-05929-32
001-100-2004-06770-75
001-100-2004-08927-35
001-100-2004-09361-09
001-100-2004-09700-33
001-100-2004-10694-13

ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ปตอ.2 พัน.4
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21

จํานวนเงิน
13,147.26
2,855.73
9,409.72
3,325.57
1,234.03
1,787.18
2,599.62
1,637.17
3,012.67
2,057.98
8,081.24
11,011.78
3,848.63
1,955.30
17,213.42
1,666.60
247.95
248.03
217.57
51,774.22
6,945.85
5,235.92
5,488.56
6,617.59
1,427.13
1,346.03
7,548.44
10,984.07
8,479.78
9,755.00
10,520.60
7,183.98
5,268.23

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
ร.ท.จํารู ญ ปาธิสุทธิA
ร.ต.สวัสดิA โตนดไธสง
ร.ต. นิมิตร บุตะเขียว
จ.ส.อ. สุรกานต์ พันธุ์ดี
ร.ต. ชุมพล หาญธงชัย
ร.ต. รังสรรค์ พิริยะกุล
ร.ต. ปฏิภาณ ตัOงไพโรจน์วงศ์
ร.ต. พิสยั ผาสุข
ร.ต. จิระพงษ์ จอกสูงเนิน
ร.ต.สัมพันธ์ แผนสนิท
ร.ต. ณรงค์เดช อุตมา
ร.ต. ศิริชยั รัตนโสภา
จ.ส.อ. อมรเทพ จําเริ ญพงษ์
จ.ส.ต. พิเชษฐ แจ้งจิตร
จ.ส.อ. ชัยมนัส ไชยสิ นธ์
จ.ส.อ. ปรี ชา พาภักดี
จ.ส.อ. ทองเลื#อน สอนแก้ว
จ.ส.ต. สมหมาย พินิจหิ รัญกุล
จ.ส.อ. กิตติชยั นามวิเศษ
จ.ส.อ. วิสรร จันทร์ภูมิ
จ.ส.อ. วิเชียร ทวีจิตร
จ.ส.อ. ยุทธพล จงพาภพ
จ.ส.อ. วีระพล มะณี กระโทก
จ.ส.อ. จิระศักดิA หมื#นหัส
จ.ส.อ. เลิศณรงค์ ดารานิเวช
จ.ส.อ. อุทยั เรื องจํารัส
จ.ส.อ. รณกร ชาญฤทธิA
จ.ส.อ.อานันท์ บัวเมือง
จ.ส.อ. ดามพ์ โสมขุนทด
จ.ส.อ. วิชาญ สุวรรณปั กษ์
จ.ส.อ. แสวง เจริ ญเกียรติ
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ป่ าสูง
จ.ส.อ. ธีระชัย จัดแก้ว

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12436-35
001-100-2004-12944-99
001-100-2004-00043-12
001-100-2004-00073-46
001-100-2004-01027-02
001-100-2004-04406-66
001-100-2004-06148-72
001-100-2004-07211-90
001-100-2004-09203-93
001-100-2004-09262-36
001-100-2004-10693-43
001-100-2004-11367-33
001-100-2004-01918-67
001-100-2004-03852-53
001-100-2004-04469-34
001-100-2004-05008-34
001-100-2004-05871-25
001-100-2004-06349-46
001-100-2004-06657-79
001-100-2004-06784-54
001-100-2004-07624-52
001-100-2004-07676-42
001-100-2004-07743-32
001-100-2004-07959-55
001-100-2004-08476-56
001-100-2004-08633-26
001-100-2004-08855-77
001-100-2004-10426-47
001-100-2004-10694-04
001-100-2004-11494-45
001-100-2004-12295-10
001-100-2004-12299-63
001-100-2004-12686-98

พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21

จํานวนเงิน
14,362.83
9,851.15
1,830.08
16,973.44
552.80
8,529.90
1,652.51
6,530.08
12,647.47
8,709.68
5,562.60
1,873.24
12,981.58
1,605.29
8,433.38
4,414.71
5,797.80
6,033.74
4,045.06
3,090.79
8,367.04
5,180.34
1,957.38
4,533.04
4,732.40
6,094.79
2,893.81
5,337.71
4,493.56
1,726.19
3,329.43
11,164.00
3,721.76

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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. สําเริ ง หวลกระโทก
จ.ส.อ. สุริยา บุตรตุ
จ.ส.ต. เพชร กล่อมสําโรง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ พลยุทธ
จ.ส.อ. ทรงพล ชีกว้าง
จ.ส.อ. รัฐพล บูรณะกุล
จ.ส.อ. สมัย มุ่งภู่กลาง
ส.อ. ศักดามล นาคทน
จ.ส.ต. ศิวกร นิ#มใหม่
จ.ส.อ. ดรุ พล คําประสงค์
จ.ส.อ. วชิรเวโรจน์ วชิรากุล
จ.ส.ต. เฉลิมพล แร่ กาสิ นธุ์
จ.ส.อ. วิชาญ แดงสกุล
จ.ส.อ. วิพล ล้นเหลือ
จ.ส.อ. จตุรพงศ์ พันธุ์ดี
ส.อ. สุพจน์ ดาบชูชยั
ส.ท. สุขหรรษา แจ่มเจริ ญ
ส.อ. มนต์ชยั อาจปรุ
ส.ต. ศุภการ เอืOอมเก็บ
ร.อ. ธนภัทร ปัO นสังข์
จ.ส.ท. สรคม ผลยาม
จ.ส.อ. วรรณชัย วัธนวงส์ศิริ
จ.ส.อ.หญิง ธนานิษฐ์ พงษ์อรุ ณรังสี
จ.ส.อ. สมชาย คุม้ ทิศ
ร.อ. ศรายศ ลือจันดา
ร.อ. เมธิวจั น์ พลฤทธิA
ร.อ. อภิสิทธิA โค้วเจริ ญสุข
ร.ท. ทรงศักดิA เพชรเสถียร
ร.ท. สุทธิศกั ดิA แสนทวีสุข
ร.ท. ไพโรจน์ ตัOงรุ่ น
ร.ท. ศิริศกั ดิA ไชยชาติ
ร.ท. สรศักดิA ไสวงาม
ร.ต. สุวชิ ยั เทียมกระโทก

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13145-62
001-100-2005-00177-86
001-100-2005-00611-58
001-100-2006-00409-69
001-100-2006-00436-29
001-100-2006-00531-49
001-100-2007-00152-09
001-100-2005-00792-81
001-100-2006-00268-80
001-100-2009-00009-77
001-100-2009-00037-16
001-100-2009-00211-56
001-100-2009-00235-61
001-100-2010-00103-32
001-100-2011-00543-53
001-100-2007-00146-17
001-100-2010-00044-83
001-100-2016-00014-35
001-100-2016-00015-23
001-100-2004-11579-30
001-100-2004-04389-80
001-100-2004-10898-42
001-100-2004-01680-54
001-100-2004-10375-39
001-100-2010-00219-49
001-100-2012-00359-31
001-100-2012-00410-11
001-100-2004-00417-57
001-100-2004-03606-43
001-100-2004-04634-18
001-100-2004-09687-91
001-100-2008-00317-38
001-100-2004-02576-13

พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.ร.มทบ.21
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.11 มทบ.11
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21

จํานวนเงิน
1,768.12
397.82
822.03
6,247.85
1,578.85
2,970.18
2,005.49
1,569.86
2,277.77
2,455.53
1,671.47
771.74
502.48
1,987.65
733.43
2,145.28
526.82
593.92
722.38
1,122.36
1,221.02
6,533.98
2,568.15
2,838.80
4,954.61
3,028.46
2,942.18
8,702.80
2,973.10
8,478.20
1,166.91
1,259.57
4,169.53

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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
ร.ต. แสวง ชุนรัมย์
ร.ต. อาทร งีสนั เทียะ
ร.ต. สมรส โพธิAทอง
ร.ต. ธีระพันธ์ โกศลบุญมี
ร.ต.หญิง อารี รัตน์ แสนจันทร์
จ.ส.อ. บุญพร้อม ราชหงษ์
จ.ส.อ. ปรี ชา มิยะวงศ์
จ.ส.อ. วิฑูรย์ สาระธรรม
จ.ส.อ. บุญชู พันสุเภาดี
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ บุญโสพิส
จ.ส.อ. บัลลังย์ เมืองครุ ธ
จ.ส.อ. ขันติ ศรี ชา
จ.ส.อ. สุขสันต์ วิไล
จ.ส.อ. ไกรศักดิA บํารุ งถิ#น
จ.ส.อ. อภิชนย์ มูลเวียงชัย
จ.ส.อ. โสภา ศูนย์จนั ทร์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิA ด้วงเงิน
จ.ส.อ.ยุทธชัย ชนะนาม
จ.ส.อ.วีรยุทธ์ สื บนาม
จ.ส.อ. อุเทน ทองปุ
จ.ส.อ. พล จะสูงเนิน
จ.ส.อ. สุวทิ ยา กินขุนทด
จ.ส.อ.สงกราน ดวงแสนโว
จ.ส.อ.คมสัน ศิริเวช
จ.ส.อ. ประกิต เภสัชชะ
จ.ส.อ.ประถม หิ นอ่อน
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ พลประถม
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ อุ่นทะเล
จ.ส.อ. ประกิตชัย ปลอดในเมือง
จ.ส.อ. ไพศาล กุบขุนทด
จ.ส.อ. คณพศ หมัน# ตะคุ
จ.ส.อ. จีรศักดิA อรพันธ์
จ.ส.ท. ชยพล ทองขันธ์

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04105-13
001-100-2004-06372-08
001-100-2004-08151-16
001-100-2004-10312-70
001-100-2004-03603-97
001-100-2004-00836-92
001-100-2004-00848-86
001-100-2004-01187-21
001-100-2004-01280-01
001-100-2004-01295-32
001-100-2004-02015-80
001-100-2004-02449-83
001-100-2004-04088-46
001-100-2004-04313-12
001-100-2004-04504-14
001-100-2004-04548-54
001-100-2004-05225-35
001-100-2004-05550-10
001-100-2004-05915-08
001-100-2004-06111-03
001-100-2004-06808-75
001-100-2004-07827-84
001-100-2004-08195-29
001-100-2004-08628-31
001-100-2004-08946-09
001-100-2004-10545-72
001-100-2004-11033-55
001-100-2004-11511-03
001-100-2004-11828-20
001-100-2004-12083-95
001-100-2004-12170-92
001-100-2004-13158-80
001-100-2006-00011-19

พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21

จํานวนเงิน
3,699.85
4,445.09
32,580.69
8,926.30
6,285.45
8,564.06
11,929.65
6,105.44
7,218.45
793.25
8,111.51
27,868.00
2,215.17
5,395.93
6,808.81
3,275.40
5,465.04
4,841.11
4,734.66
5,120.82
6,178.83
15,556.54
5,661.47
2,100.37
8,218.85
5,945.42
12,405.65
6,093.66
2,808.52
7,364.98
5,744.14
2,252.97
4,363.22

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภาณุพงษ์ ชนะกูล
จ.ส.อ.อิทธินนั ท์ นนกระโทก
จ.ส.ท. วะสันต์ ชมเชย
จ.ส.อ. อํานวย โตไทยะ
จ.ส.ท. โกวิทย์ ขุมทอง
จ.ส.ท. ภานุวฒั น์ ลุนบุรัมย์
จ.ส.ท. เดวิทย์ ศรี สวัสดิA
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ สุนทรวีราทักษ์
จ.ส.ต. ไพบูลย์ โจทย์กิ#ง
จ.ส.ท. จิราวุธ นนท์ตุลา
จ.ส.ท.อาทิตย์ สิ งห์สีทา
จ.ส.ท. ดุสิต ศรี เมืองบุญ
จ.ส.ท.อภิชยั อาจหาญ
จ.ส.ท. สมศักดิA บุญยวุฒิ
จ.ส.ท. จิรศักดิA แก้วบุรี
จ.ส.ท. พัลลภ สาทะเล
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ขอนโพธิA
จ.ส.ท.เปรมชัย สิ งกันยา
จ.ส.อ. ธวัชชัย ลบพืOน
ส.อ. สัญญา นาแซง
ส.อ. สุนทร สองดร
จ.ส.ท. ยุทธศาสตร์ ช่างผัส
ส.อ. ธวัชชัย นามเทพ
ส.อ. รุ่ งนภา จันทร์พวง
จ.ส.ต. ชินวุฒิ นามกระโทก
จ.ส.ต. ธนกร แย้มยล
ส.อ. เชิดเกียรติ ยางเงิน
จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ สําราญรถ
ส.อ. คณาวุฒิ นพกุลกิตติกร
ส.อ.หญิง ขนิษฐา อ่อนหวาน
ส.อ.หญิง พิมพ์ผกา โกยทรัพย์มา
จ.ส.ต. คํามาย วังชัยภูมิ
ส.ท. ศรชัย แสนล้อม

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00013-59
001-100-2006-00160-69
001-100-2004-06095-97
001-100-2004-11359-10
001-100-2008-00072-36
001-100-2010-00008-49
001-100-2004-04871-17
001-100-2004-05434-77
001-100-2004-12693-50
001-100-2005-00817-18
001-100-2007-00427-35
001-100-2007-00481-28
001-100-2008-00401-89
001-100-2009-00406-74
001-100-2009-00459-16
001-100-2010-00070-91
001-100-2011-00041-27
001-100-2004-03044-25
001-100-2004-09287-02
001-100-2004-10025-97
001-100-2004-10691-58
001-100-2004-10691-94
001-100-2004-12370-05
001-100-2004-13125-37
001-100-2011-00451-24
001-100-2013-00123-91
001-100-2013-00319-52
001-100-2013-00488-19
001-100-2013-00542-36
001-100-2011-00398-95
001-100-2011-00399-10
001-100-2004-06355-38
001-100-2004-07510-85

พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21

จํานวนเงิน
2,989.35
1,286.69
12,141.85
7,721.64
840.26
2,790.08
5,379.27
2,834.66
7,696.05
5,444.24
3,271.18
583.50
842.39
1,653.15
1,381.32
829.78
903.95
3,962.58
10,641.12
2,790.12
20,891.93
2,887.72
2,548.63
2,153.36
756.45
1,196.04
2,023.85
417.89
678.92
1,200.36
1,627.72
3,133.38
10,929.57

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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. เหรี ยญทอง ภูไวย์
ส.อ. เกริ กเกียรติ นามเสนาะ
ส.ท. สิ ทธิพงษ์ สิ ทธิกิตติคุณ
ส.ต. สถิตย์ สี โย
ส.ต. สมส่วน งานฉมัง
ส.ต. ฉัตร์ชยั มาสงฆ์
ส.ต. ปทาน พรมาโนช
พล.อส. สิ ทธิศกั ดิA ธานี
พล.อส. สํารอง จรครบุรี
พล.อส. แดนไทย ชมภูบุตร
พล.อส. วันเฉลิม หวังเฝ้ ากลาง
พล.อส. ระพีพฒั น์ ตรี รัตน์
พล.อส. ชนาธิป งามสวัสดิA
พล.อส. วิทสุทร แสงเกตุ
พล.อส. นิทศั น์ สมขุนทด
พล.อส. เชาวฤทธิA สวัสดิAเดช
พล.อส. วัฒน์สิษฐ์ เก่าพิมาย
พล.อส. คัมภีร์ ผลสุวรรณ
พล.อส. เทพกร ใจเพียร
พ.ท. ณัฐภูมิ ฉัตรภูมิ
ร.อ. ลือชา เผือกผ่อง
ร.อ. ปิ ยะเชษฐ์ หนูฉง้
ร.อ. ทินกร มณี ชยั
ร.ท. ขวัญชัย แก้วบุดดา
ร.ต. ไตรรัตน์ ไชยสุภา
ร.ต. มานพ พระจันทร์ตรา
ร.ต. กมล พรหมทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ กาญจนามัย
จ.ส.อ. สิ ทธิรัฐ ดีถนอม
จ.ส.อ. สรพงษ์ เหล็กคม
จ.ส.อ. วิมล ขนาบแก้ว
จ.ส.อ. ยงยุทธ บุญยงค์
จ.ส.อ. ณะฤทธิA เพ็ชรทิพย์

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10691-85
001-100-2013-00543-97
001-100-2015-00135-38
001-100-2004-01026-69
001-100-2004-01701-38
001-100-2004-04105-40
001-100-2004-09535-68
001-100-2004-04050-89
001-100-2004-05465-26
001-100-2004-07169-76
001-100-2004-08533-65
001-100-2004-11643-83
001-100-2005-00497-85
001-100-2008-00178-35
001-100-2012-00385-30
001-100-2012-00583-12
001-100-2014-00020-38
001-100-2015-00544-01
001-100-2017-00228-26
001-100-2005-00186-97
001-100-2004-02099-80
001-100-2004-06526-69
001-100-2004-10099-89
001-100-2004-03840-78
001-100-2004-03145-47
001-100-2006-00011-28
001-100-2006-00158-48
001-100-2004-00096-09
001-100-2004-00916-55
001-100-2004-02543-06
001-100-2004-02692-65
001-100-2004-03138-30
001-100-2004-03485-99

พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.21
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41

จํานวนเงิน
20,779.05
1,294.64
416.93
1,905.84
4,006.35
5,285.33
2,164.51
1,864.62
3,168.52
2,452.92
5,854.21
2,298.38
3,625.41
5,219.61
1,047.84
2,657.19
2,464.19
205.80
138.78
9,974.36
8,051.45
6,363.73
1,549.92
14,077.25
17,507.55
8,724.89
7,052.31
11,023.57
8,803.33
852.30
6,321.66
8,455.98
4,681.27

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. โสตัง ดาวมณี (อ.)
ร.ต.เฉลิมพล ทองดีเพ็ง
จ.ส.อ. สมทบ คนมาก
จ.ส.อ. พรเทพ ชุ่มชื#น
จ.ส.อ. มงคล ทิพย์ดวง
จ.ส.อ. สุวรรณ เบีOยขาว
จ.ส.อ. ยงยุทธ มีกรณ์
จ.ส.อ. ไพบูลย์ สุทธานินทร์
จ.ส.อ. สามารถ รัญจวน
จ.ส.อ.มนัส คงชูศรี
จ.ส.อ. สมสิ ทธิA เกืOอเส้ง
จ.ส.อ. เสริ มศักดิA ขนาบแก้ว
จ.ส.อ. วีระพล เกิดทรัพย์
จ.ส.อ.โชคดี พิศบุญ
จ.ส.อ. ประยงค์ ทองใสสร
จ.ส.อ.รักสู ้ ทองขาว
จ.ส.อ. สัพพัญWู ทิพย์กองลาศ
จ.ส.อ. มงคล สุวรรณ
จ.ส.อ. วันชนะ เสนาะคํา
จ.ส.อ. สายัญ วิไชยเดช
จ.ส.อ. สุวฒั น์ มาตขาว
จ.ส.อ. มงคลยศ โมรา
จ.ส.อ. ทนงศักดิA โสภา
จ.ส.อ. อัครพล สุขยอดเย็น
จ.ส.อ. ไพศาล ปานุมดั
จ.ส.อ. พงศ์ภวัน แจ้งแสง
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิA สิ งขรณ์
ส.อ. อิสรา โยธาจักร
ส.อ. อภินนั ท์ อ่อนบุญ
ส.อ. วีรยุทธ วริ นทร์
ส.อ. ธีรวัฒน์ ทองแก้วละเอียด
จ.ส.ต. ชัยณรงค์ สิ ทธิศาสตร์
ส.อ. กําจร ดอกสันเทียะ

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03804-25
001-100-2004-04325-79
001-100-2004-04360-61
001-100-2004-05366-17
001-100-2004-06149-51
001-100-2004-06898-12
001-100-2004-07135-53
001-100-2004-07863-00
001-100-2004-08175-12
001-100-2004-09175-39
001-100-2004-09176-18
001-100-2004-10729-58
001-100-2004-11034-89
001-100-2004-11098-36
001-100-2004-11280-35
001-100-2004-12221-00
001-100-2004-12591-86
001-100-2004-13048-39
001-100-2004-13154-64
001-100-2004-13184-89
001-100-2006-00013-68
001-100-2006-00089-81
001-100-2007-00426-01
001-100-2007-00426-47
001-100-2007-00480-49
001-100-2008-00317-47
001-100-2011-00013-06
001-100-2007-00020-83
001-100-2007-00480-12
001-100-2008-00399-70
001-100-2009-00442-27
001-100-2009-00458-91
001-100-2010-00005-39

พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41

จํานวนเงิน
5,605.43
4,910.88
8,511.10
6,049.82
5,502.43
6,783.45
6,105.64
7,279.89
8,925.54
5,292.59
5,530.52
13,353.76
5,223.45
17,273.38
2,854.86
4,879.40
1,934.25
9,332.40
2,840.67
2,588.62
3,174.24
2,424.43
4,221.70
899.19
3,021.06
3,212.89
3,543.82
1,902.09
2,180.96
4,046.39
2,600.99
1,010.20
714.48

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. วุฒิพงษ์ ตัวสะเกตุ
ส.อ. อิสระพงศ์ สุปัดคํา
ส.อ. วีระพจน์ เทพยศ
ส.อ. ธีรศักดิA สุนิพฒั น์
ส.อ. วชิระ ประเสริ ฐ
ส.อ. ธราเทพ บุญตระการ
ส.ต. พงศ์เฉลิม โกมลทิพยธร
ส.ต. อุทยั วุฒิ ดําสิ น
ส.ต. สุกฤษ บ่อน้อย
ส.ต. ภานุพงศ์ ชุมถาวร
ส.ต. พีรดนย์ หัสดิน
พ.อ.หญิง สุณฎั ฐา บาระมี
ร.อ. นิติกร แก้วมณี
ร.ต. สุนนั ท์ สาหลํา
จ.ส.อ. พนม น้อยทับทิม
จ.ส.อ. วุฒิวฒั น์ กลางประพันธ์
จ.ส.อ. ขวัญกระบี# วิรุณสาร(อ.)
จ.ส.อ. พรชัย ศักดิAศรี นาวา
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ เพชรบังเกิด
จ.ส.อ. สมชาย แก้วศรี
จ.ส.อ. วิทยาวงศ์ ศรี เตชะ
จ.ส.อ. กิตติธชั พึ#งตัว
จ.ส.อ. ธวัชชัย รสรื# น
จ.ส.อ. ธีรวัต เอี#ยมอารมณ์
จ.ส.อ. โสภณ ดีศิริ
จ.ส.อ. อิทธิพล ภูโท
จ.ส.ท. กิตติพงศ์ เกษมสุข
ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ
ส.อ. สุจินดา จําเรื อง
ส.อ. สิ ทธิชยั แท่นด้วง
ส.ท. ประจวบ แก้วทอง
ส.ท. โฆสิ ต ประสิ ทธิAสม
ส.ต. ธีระยุทธ อินทนะ

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00014-57
001-100-2014-00064-50
001-100-2014-00158-74
001-100-2014-00187-38
001-100-2015-00289-10
001-100-2004-00026-88
001-100-2004-03771-93
001-100-2010-00415-27
001-100-2005-00771-40
001-100-2009-00366-44
001-100-2013-00559-16
001-100-2004-04217-40
001-100-2004-05797-19
001-100-2004-03807-26
001-100-2004-02482-17
001-100-2004-08873-80
001-100-2004-09708-93
001-100-2004-09729-98
001-100-2004-12702-31
001-100-2004-13039-46
001-100-2004-13154-55
001-100-2006-00158-02
001-100-2007-00428-05
001-100-2007-00428-23
001-100-2008-00011-17
001-100-2009-00020-90
001-100-2009-00304-91
001-100-2007-00428-14
001-100-2012-00675-23
001-100-2013-00414-63
001-100-2004-12318-98
001-100-2017-00241-07
001-100-2004-06373-96

พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
พัน.สห.41
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

จํานวนเงิน
4,032.03
782.70
514.26
1,412.49
739.61
4,510.18
4,134.96
3,079.76
5,233.45
1,301.07
2,323.66
20,526.41
3,411.24
8,011.44
5,076.88
2,059.41
1,657.46
12,393.54
8,035.02
4,153.18
2,326.11
3,299.41
5,958.79
2,751.15
1,894.09
3,408.82
1,851.28
3,356.26
1,065.00
2,089.36
5,147.18
78.98
7,089.95

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
ส.ต. สุทธิพร อัมพวัน
พล.อส. อํานวย อินทรัตน์
พล.อส. ธีรยุทธ อรุ ณสวัสดิA
ร.ต. มนตรี ศรี สรนัย
ร.ต วีระ จิตอํานวย
ร.ต. วิระศักดิA แว่นนาค
ร.ต. วุฒิชยั รอดแก้ว
จ.ส.ท.วิทวัส พลไกร
จ.ส.อ.สัมพันธ์ ระวังวงศ์(อ.)
ร.ต. ชาญณรงค์ ทองสุวรรณ
จ.ส.อ. ศักดิAชาย บุญซ้อน
จ.ส.อ. เสกสรร สุขทอง
จ.ส.อ. สมบัติ เชาว์ชะตา
จ.ส.ท. เอกวิทย์ หม่อมปลัด
จ.ส.อ.ฉัตรชัย ลอยประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เจษฎา เที#ยวประเสริ ฐ
จ.ส.อ. จียะพันธ์ นาคราช
จ.ส.อ.สมคิด ชาญณรงค์
จ.ส.อ. อภิเดช บุญยะหัต
จ.ส.อ. เจริ ญวิทย์ ช่องปลอด
จ.ส.อ. ณัฐชนน เสนาะกรรณ
จ.ส.อ.วัชรศักดิA คงสิ น
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ผสารพจน์
จ.ส.อ. ธนกิจ ชุมพงศ์
จ.ส.อ. หารณรงค์ ไข่มุกด์
จ.ส.อ.ณัฏฐ์ รัตนบุรี
จ.ส.อ. มีศกั ดิA ปลัง# กลาง
จ.ส.อ. วิทยา สิ นหอยราก
จ.ส.อ. ศักดิA พงษ์ศาสตร์
จ.ส.ท.อรรถพล ขาวเขาอ้อ
จ.ส.ต.สรายุทธ์ สวัสดิAศรี
จ.ส.ต. ธเนศร์ คันธรักษ์
ส.อ.จักรธร หวันแลบ

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11010-74
001-100-2004-05667-06
001-100-2009-00458-55
001-100-2004-05479-96
001-100-2004-02351-98
001-100-2007-00339-95
001-100-2008-00141-75
001-100-2004-00180-41
001-100-2004-00474-41
001-100-2004-01645-99
001-100-2004-03538-65
001-100-2004-04935-61
001-100-2004-04951-16
001-100-2004-06132-08
001-100-2004-10636-22
001-100-2004-11483-30
001-100-2004-11696-25
001-100-2004-12862-14
001-100-2006-00130-53
001-100-2007-00068-58
001-100-2007-00123-09
001-100-2007-00321-09
001-100-2007-00341-07
001-100-2008-00262-31
001-100-2008-00263-92
001-100-2008-00367-15
001-100-2009-00312-14
001-100-2009-00317-37
001-100-2010-00149-94
001-100-2010-00204-18
001-100-2010-00204-90
001-100-2012-00229-00
001-100-2012-00432-04

มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2

จํานวนเงิน
2,768.48
8,327.67
2,359.63
20,644.89
9,969.90
4,145.12
2,937.75
9,603.29
4,030.05
2,692.81
7,337.98
11,617.03
8,832.21
3,446.37
5,314.07
4,603.95
17,059.49
3,470.58
4,489.25
8,092.64
2,501.17
3,262.55
1,977.47
1,455.64
2,567.56
1,548.69
5,502.34
1,804.31
3,462.48
2,850.89
2,786.61
1,487.47
1,764.32

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
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
ส.อ. เอกพล บุญทองใหม่
ส.อ. ศุภชัย มาตรหมาย
ส.ต. กรทนงค์ แกล้วทนงค์
พ.ต. เชิดพงษ์ ศรี มหาโพธิA
ร.ท. เอกรัก บุญกอง
ร.ท. จักรเพชร นนทวงศ์
ร.ท. ธานัท งามระหงษ์
ร.ท. รณยุทธ ผาสุก
ร.ท. ธนไทย สุขทวี
ร.ท. อภิเชษฐ์ อินทไทร
ร.ต. นพดล จันทร์ช่วยนา
ร.ต. จรู ญ ยศปั ญญา
ร.ต. สุรพล สุวรรณโณ
ร.ต. จักราวุธ ใจป้ อ
ร.ต. อังกูร พิมพา
จ.ส.อ. พงษ์ศิริ สาและ
จ.ส.อ. นพดล พรหมมา
จ.ส.อ. สายัณห์ สุขจุล
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิA อาแว
จ.ส.อ. ชุมพล นนทะพันธ์
จ.ส.อ. นคร สถิตรัมย์
จ.ส.อ. สมหวัง นครวงศ์
จ.ส.อ. สุกิจ เนืองยางศรี
จ.ส.อ. วรพจน์ ถมวัฒนศิลป์
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิA ฉลองชัย
จ.ส.อ. พนมพร หงส์สาํ โรง
จ.ส.อ. ทวีกาญจน์ แก้วถาวร
จ.ส.อ. วนัฐพล ชัยศิริ
จ.ส.อ. อานนท์ มณี โชติ
จ.ส.อ. กนก หมวกดํา
จ.ส.อ. อิบรอเฮง แวะเตะ
จ.ส.อ. สาโรจน์ บุญณาวงศ์
จ.ส.อ. สรรพสิ ทธิA สรรพเลิศ

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00536-98
001-100-2015-00136-35
001-100-2013-00546-89
001-100-2009-00119-19
001-100-2004-02936-42
001-100-2004-06720-16
001-100-2004-07031-03
001-100-2004-08225-23
001-100-2004-11857-02
001-100-2004-12191-15
001-100-2004-05554-63
001-100-2004-05999-44
001-100-2004-08501-46
001-100-2006-00505-95
001-100-2007-00084-12
001-100-2004-12607-11
001-100-2005-00300-88
001-100-2005-00322-80
001-100-2006-00382-29
001-100-2006-00382-47
001-100-2006-00382-83
001-100-2006-00385-02
001-100-2006-00385-84
001-100-2006-00386-72
001-100-2006-00387-33
001-100-2006-00387-42
001-100-2007-00079-36
001-100-2007-00322-15
001-100-2007-00322-97
001-100-2007-00323-21
001-100-2007-00323-30
001-100-2007-00324-55
001-100-2007-00325-43

ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.15 พัน.2
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1

จํานวนเงิน
1,895.80
751.72
1,028.38
6,004.34
3,721.39
1,700.69
10,003.17
7,398.18
4,403.37
9,607.19
2,180.31
3,519.70
4,511.44
5,290.32
5,752.21
5,831.15
2,512.65
3,069.36
1,503.57
11,355.56
3,645.79
5,287.73
1,736.35
2,445.31
3,198.78
3,062.85
2,639.55
2,828.06
1,530.60
4,148.50
3,943.86
2,616.91
1,701.50

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เฉลิมพล อินทรประดิษฐ
จ.ส.อ. ชยาพล มีเภตรา
จ.ส.อ. พิษณุ แก้วหนู
จ.ส.อ. ทวี ใจปิ ติ
จ.ส.อ. มนุเชษฐ์ แก้ววารี
จ.ส.อ. กลยุทธ ปาปะโข
จ.ส.อ. อาทิตย์ ทองแดง
จ.ส.ท. อนิรุท รอดฉวาง
จ.ส.ท. เอกราช ศิริอกั ษร
จ.ส.ต. เอกชัย ทองชุม
จ.ส.ต. สุวชั ริ นทร์ หิ รัญพิจิตร
จ.ส.ต. รณชัย ปุ้ งโพธิA
จ.ส.ต. เสฏฐวุฒิ ปั ญญาใส
จ.ส.ต. ฮาลัน หมาดรา
จ.ส.ต. ธีรยุทธ์ ทองสิ น
ส.อ. พรชัย สนองเดช
ส.อ. ปรี ชา อินทร์มณี
ส.อ. สุวทิ ย์ หนูชู
ส.อ. ฤทธิชยั ผกาแก้ว
ส.อ. ธานินทร์ บุตรโท
ส.อ. ชาญชัย พรหมแสง
ส.อ. สุทธิพงศ์ มะโนรส
ส.อ. ประวิทย์ ส่งพิมาย
ส.อ. วรรณวิทย์ เพ็งซุย
ส.อ. นิพล โคสอน
ส.อ. ชัยวิทย์ คนขยัน
ส.อ. ณัชพล ศรี วะวงศ์
ส.อ. ฑรรษณะ กันดี
ร.อ. ทองจุล ภู่นา
ร.ต.วิชยั คําสอนจิก
จ.ส.อ. มานะ กรงทอง
จ.ส.อ. สําราญ สํารวมจิตร์
จ.ส.อ. สมยศ เสนาะดี

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00325-52
001-100-2007-00326-95
001-100-2007-00327-65
001-100-2007-00441-22
001-100-2009-00331-60
001-100-2009-00332-67
001-100-2010-00364-46
001-100-2012-00153-62
001-100-2012-00153-99
001-100-2007-00324-19
001-100-2012-00163-43
001-100-2012-00471-21
001-100-2012-00471-85
001-100-2012-00472-00
001-100-2012-00472-64
001-100-2012-00472-55
001-100-2012-00681-15
001-100-2013-00171-01
001-100-2013-00283-65
001-100-2013-00283-74
001-100-2013-00284-08
001-100-2013-00284-35
001-100-2014-00332-14
001-100-2014-00332-23
001-100-2014-00332-32
001-100-2014-00332-78
001-100-2014-00744-33
001-100-2016-00400-54
001-100-2004-08619-57
001-100-2004-12741-85
001-100-2004-00021-74
001-100-2004-00747-91
001-100-2004-00934-04

ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
ร.151 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1

จํานวนเงิน
5,615.81
5,223.05
2,168.45
1,241.39
3,360.70
2,415.47
2,591.75
1,336.07
220.14
4,739.65
829.20
1,304.52
4,163.60
1,091.12
2,514.59
1,366.08
1,684.16
1,198.28
2,373.75
2,210.31
2,426.29
1,935.34
1,907.11
3,543.63
1,907.11
2,559.20
1,364.30
745.58
10,141.61
8,391.62
3,560.82
5,423.72
7,169.01

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สงคราม ลาดโพธิA
จ.ส.อ. ชันวุฒิ ก๋ าเร็ ว
จ.ส.อ. สุริยา นาคประนม
จ.ส.อ. เฉลยศักดิA สื บเนียม
จ.ส.อ. อํานวย คชคง
จ.ส.อ.ประพันธ์ ดิสสมศรี
จ.ส.อ. สุริยา แสงปั ก
จ.ส.อ. ธวิช ปั จฉิ ม
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ จันทไชย
จ.ส.ต. วีระชัย ประแดงปุย
จ.ส.ต. สรรเสริ ญ สงวนสุข
ส.อ. นคริ นทร์ เยีย# มชื#น
ส.อ. นิรุต แสงงาม
ส.อ. สิ ทธิชยั หนุนนาค
ส.อ. ทเนจ สารี ภาวงษ์
ส.อ. จักรพันธ์ ตึกสุอินทร์
ส.อ. ภุชงค์ ศรี รัตน์
ส.อ. ธนา อันเนิน
ส.อ. ตรัยพล สารเหล็ก
ร.อ. ประพจน์ เตียวเจริ ญสิ น
ร.ท.รณภพ เมฆขยาย
ร.ท. วันชนะ ทวีศรี
ร.ท. บรรทิตย์ ทองรุ่ งเปลว
ร.ท.วชิรวิชญ์ สังข์ทอง
ร.ต. ภานุวฒั น์ สุขตา
ร.ต. ชัยณรงค์ ทองทา
ร.ต. ประสิ ทธิA เอี#ยมอํานวย
ร.ต. ไชยเชษฐ์ สุวรรณรัตน์
ร.ต. อนุชาติ รักณรงค์
ร.ต. อํานวย ทองคํา
ร.ต.โกวิทย์ สุขคํา
จ.ส.อ. ไพศาล สุขอินทร์
จ.ส.อ. สุเทพ ราญไพร

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04036-29
001-100-2004-04401-07
001-100-2004-05731-13
001-100-2004-06825-09
001-100-2004-08515-16
001-100-2004-10876-40
001-100-2004-12224-83
001-100-2004-12692-17
001-100-2004-13047-32
001-100-2004-00077-08
001-100-2004-12395-62
001-100-2004-08036-98
001-100-2004-08593-32
001-100-2004-10947-38
001-100-2010-00143-74
001-100-2012-00547-50
001-100-2012-00548-20
001-100-2013-00130-99
001-100-2013-00171-83
001-100-2004-12602-98
001-100-2004-03132-92
001-100-2004-04937-47
001-100-2004-05209-08
001-100-2004-09909-49
001-100-2004-09126-22
001-100-2004-09463-28
001-100-2004-10037-27
001-100-2004-10932-89
001-100-2004-10971-51
001-100-2004-11879-04
001-100-2005-00285-42
001-100-2004-00458-32
001-100-2004-00555-38

รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1

จํานวนเงิน
1,999.23
4,241.19
15,687.75
8,858.99
5,096.56
12,394.18
1,252.63
26,715.35
4,981.86
3,853.49
8,377.82
2,009.38
2,102.92
4,109.72
277.51
1,841.38
2,505.02
2,651.05
1,562.98
3,465.97
5,928.29
2,553.85
3,383.11
2,748.84
4,525.61
4,432.17
14,020.71
1,184.79
4,750.16
5,840.21
4,683.20
9,798.26
539.87

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นิภทั ร์ ปาลโมกข์
จ.ส.อ. สัมฤทธิA เสนาพร
จ.ส.อ. อดิศร อิศรัตน์
จ.ส.อ. มนต์เทพ วิสินธุ์ชยั
จ.ส.อ. ธรรมนูญ จันทร
จ.ส.อ. ศรายุทธ ลีทพั ไทย
จ.ส.อ. สิ ทธิพร บุญปก
จ.ส.อ. เจษฎา อุบลน้อย
จ.ส.อ. นพรัตน์ ทองทิพย์
จ.ส.อ. ชลทิศ แตงอ่อน
จ.ส.อ. จรัล ช้างเพชร
จ.ส.อ. มงคล ทุนดี
จ.ส.อ. สมชาย สี นO าํ อ้อม
จ.ส.อ. มาโนช เหลืองประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ธีรศักดิA กลิ#นเจริ ญ
จ.ส.อ. สายันต์ บุนนาค
จ.ส.อ. สายันต์ พิการัตน์
จ.ส.อ. จริ นทร์ เปาป่ า
จ.ส.อ. สมนึก แสงโสด
จ.ส.อ.สุมิตร อยูช่ ุ่ม
จ.ส.อ. วรวิทย์ จันทวาสน์
จ.ส.อ. อนุ ปั ญญาธรรม
จ.ส.อ.นิพนธ์ บุญเขียน
จ.ส.อ. นฤเทพ มงคลรัตน์
จ.ส.อ. ประสาร อ่อนละออ
จ.ส.อ.ประสิ ทธิA สุทธิวงศ์
จ.ส.อ. เอกชัย จันทร์ทอง
จ.ส.อ. ธวัชชัย ไชยพฤกษ์
จ.ส.อ. สุรศักดิA พรมสอาด
จ.ส.อ. เอนกคุณ นนท์ทรัพย์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิA บัวสุวรรณ
จ.ส.อ. ราวีน พุฒธิมา
จ.ส.อ. ประพันธ์ ทุมมา

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00846-64
001-100-2004-01131-06
001-100-2004-01365-78
001-100-2004-01458-22
001-100-2004-01804-81
001-100-2004-02355-50
001-100-2004-03678-22
001-100-2004-05107-43
001-100-2004-05576-74
001-100-2004-05638-15
001-100-2004-06128-10
001-100-2004-06324-52
001-100-2004-06729-46
001-100-2004-07559-93
001-100-2004-11067-14
001-100-2004-11224-11
001-100-2004-11564-18
001-100-2004-11789-42
001-100-2004-11948-43
001-100-2004-12022-30
001-100-2004-12067-04
001-100-2005-00338-54
001-100-2006-00126-65
001-100-2006-00408-62
001-100-2006-00510-99
001-100-2006-00511-23
001-100-2006-00512-84
001-100-2006-00519-38
001-100-2007-00082-36
001-100-2007-00093-78
001-100-2007-00096-60
001-100-2007-00461-75
001-100-2010-00035-27

ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1

จํานวนเงิน
3,275.28
3,312.93
922.84
2,062.84
6,702.03
1,489.74
4,434.54
2,580.39
2,972.63
1,805.40
5,567.54
1,149.46
1,178.03
4,640.62
6,670.69
4,677.89
7,581.81
2,638.20
2,649.99
3,769.70
3,285.56
2,394.81
3,380.30
2,789.53
1,032.07
1,231.46
2,989.36
2,817.62
4,869.18
1,159.32
4,165.48
1,962.34
917.90

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สุทธิพงษ์ ฤทธิAบวั
จ.ส.อ.จิรายุ ขวัญทอง
จ.ส.อ.เอนก สาลี
ส.อ. วัชระ ชินชูวงษ์
จ.ส.ท. ภัทราวุธ ชอบธรรมดี
จ.ส.ท.สมนึก นามเคน
จ.ส.ต.ฐาปกรณ์ บุญเลีOยง
จ.ส.ต. ทศพล จันทร์ชูกลิ#น
จ.ส.ต.ทินกร ปุริตงั
จ.ส.ต. นาวี แก่นกลาง
ส.อ. ธันยบูรณ์ ชินพานิชย์
ส.อ. กฤตนันท์ บุญมา
ส.อ. โกเมศ เอี#ยมเทศ
ส.อ. ธีรยุทธ แก้วทอง
ส.อ. ณัฐพงษ์ จีบเจือ
ส.อ. ยุทธการ ใจปิ ง
ส.อ. วัชรพงษ์ ธิใจ

เลขที#บญั ชี
001-100-2010-00060-65
001-100-2010-00060-92
001-100-2010-00296-31
001-100-2010-00298-08
001-100-2006-00519-56
001-100-2010-00061-44
001-100-2010-00061-08
001-100-2011-00016-43
001-100-2011-00236-09
001-100-2011-00251-20
001-100-2006-00031-80
001-100-2010-00295-61
001-100-2010-00303-27
001-100-2011-00541-77
001-100-2012-00367-18
001-100-2012-00369-94
001-100-2012-00370-09

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62
หน่วย

ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
รวม เงินอทบ.ฝาก 677 ราย

จํานวนเงิน
1,354.85
1,132.54
1,073.16
1,598.17
2,301.28
1,924.19
1,965.93
1,544.00
563.62
1,180.10
2,862.96
2,006.74
1,142.56
1,615.90
1,711.48
296.02
1,032.90
3,288,629.09

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บัญชา กลิ#นฟุ้ ง
ส.ท. ธํารงค์ มีมาก
พ.ต. วิรัช รังสิ มนั ต์
ร.ต. สาเรศ ปิ# นเพชร
ร.ต. สิ นธุทร ไล้เลิศ
จ.ส.อ. รัฐบัณฑิต คําแฝง
จ.ส.อ. วิเชียน ภู่พนั ธ์
จ.ส.ต.หญิง นภัทร ขวัญแก้ว
ร.ต. ประพันธ์ หล้าเถิง
ร.ต.วระเดช ไชยเดชะ
จ.ส.อ. วินยั กลีวตั ร
ส.อ. สุรชัย สุมนต์ธรรมกุล
ส.อ. นพกฤษฎิA พิทยารัฐธนนท์
ส.อ. พิเชฐร พิมสาร
ส.ท. วรยุทธ สิ วะโพนงาม
ร.ท. ปราโมทย์ อ่อนมิ#ง
ส.อ. สันติ ชาติดี
ร.ต. ธีระพงษ์ เฉลิมจิตต์
จ.ส.อ. ธีระเดช ภู่เทศ
ร.อ. สุพล เกิOนโนนกอก
พ.ต.จิรภัทร คงคุณานันท์
ร.อ. วุฒิชยั พลชํานาญ
ร.ต. ไพโรจน์ เฮ้งเจริ ญ
จ.ส.อ. คนึงเดช ปี# แก้ว
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ พลอยงาม
จ.ส.อ. วีระพงษ์ แสงนาฮาย
ส.อ. วีระพงษ์ บุตดีจีน
ส.อ. ชัยวัฑฒน์ พลอยงาม
จ.ส.อ. พัฒนศักดิA ทองแถว
จ.ส.อ. พงษ์สุริยา ไกยสวน
จ.ส.อ. สมพงษ์ สังข์แย้ม
ส.ท. วิสุทธิA บุญเหมาะ
ส.ท. วิทยา ใจเย็น

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2014-00313-76
001-101-2019-00120-11
001-101-2009-00022-66
001-101-2005-00061-32
001-101-2012-00277-64
001-101-2009-00361-48
001-101-2010-00142-76
001-101-2012-00139-29
001-101-2007-00179-87
001-101-2006-00333-75
001-101-2005-00432-94
001-101-2008-00498-33
001-101-2017-00104-22
001-101-2019-00120-75
001-101-2019-00120-66
001-101-2018-00203-67
001-101-2019-00154-98
001-101-2015-00150-58
001-101-2011-00197-84
001-101-2005-00111-25
001-101-2006-00338-52
001-101-2005-00190-57
001-101-2019-00148-42
001-101-2004-00394-78
001-101-2014-00169-97
001-101-2015-00076-97
001-101-2019-00040-03
001-101-2019-00148-51
001-101-2011-00159-00
001-101-2004-00025-35
001-101-2013-00272-04
001-101-2019-00109-43
001-101-2019-00144-80

กคช.กช.
กคช.กช.
กช.
กช.
กช.
กช.
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
กรม ทพ.33
ช.พัน.51
ช.พัน.51
ทภ.1
บ.จทบ.พ.ช.
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
บชร.1
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30
ป.21 พัน.30

จํานวนเงิน
1,396.00
4,981.42
8,596.00
3,362.00
1,911.00
4,203.00
30.70
1,911.00
7,068.00
1,861.00
2,866.00
2,866.00
2,484.00
2,331.00
1,911.00
500.00
1,715.43
2,407.00
139.34
2,293.00
2,484.00
6,113.00
8,867.00
1,977.00
3,954.00
2,293.00
792.00
1,911.00
3,229.00
2,240.25
2,866.00
1,911.00
18.42

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24052562
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.ท. สมพล ครองเมือง
ร.ท. อัสดง จันทิมา
ร.ต. บรรเจิด คําไทย
จ.ส.อ. นิรุต ด่านแก้ว
ส.อ. สายัญห์ ปู่ ญวน
จ.ส.อ. ชนธา ทองจัตุ
ส.ท. ณทศพล แสงมณี
ร.ต. ไพฑูรย์ น้อยศรี
จ.ส.ท. ไชยันต์ ทองโพธิAศรี
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ประทุมมา
จ.ส.อ. พงศ์ภรณ์ พลอยงาม
จ.ส.อ. เอนก มะโรงมืด
จ.ส.ต. วิชยั เรื องฤทธิA
ส.อ. วุฒิไกร ลาดโสม
ส.อ. วิษณุ เกียรติวบิ ูลย์จิตร
จ.ส.อ. สมบูรณ์ จอกทิพย์
จ.ส.อ. ธีระยุทธ จินดารักษ์
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิA แจ่มเล็ก
พ.ต. สิ ริวฒั น์ ยิง# ยืน
จ.ส.อ. จรัล น้อยอินทร์
ส.อ. รักพงษ์ คุณวุฒิ
ส.อ. จักรกฤษณ์ กล่อมนาค
ส.อ. สาธิต น้อยนริ นทร์
ส.อ. ธีร์ รัตนะ
พ.ท. วรวิทย์ ศรี ศกั ดิA
ร.ต. นิตินนั ท์ มาประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิA ทรัพย์กรณ์
จ.ส.อ. ชนาธิป โสมย์ไพศาลศิลป์
จ.ส.อ. สราวุธ ทองไว
จ.ส.อ. นิคม อินทนนท์
จ.ส.อ. อําคา คําภา
จ.ส.อ. สุรชัย ไชยรัตน์
จ.ส.อ. สุทธิชยั เทพสุธิน

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00142-86
001-101-2007-00907-04
001-101-2019-00119-97
001-101-2017-00232-31
001-101-2019-00143-01
001-101-2009-00208-73
001-101-2019-00154-70
001-101-2019-00151-33
001-101-2008-00323-38
001-101-2012-00055-77
001-101-2016-00282-91
001-101-2016-00344-96
001-101-2019-00147-90
001-101-2019-00147-72
001-101-2019-00147-81
001-101-2019-00156-56
001-101-2019-00122-33
001-101-2019-00122-42
001-101-2005-01236-79
001-101-2016-00088-71
001-101-2005-00030-10
001-101-2006-00649-59
001-101-2014-00316-59
001-101-2019-00149-03
001-101-2011-00282-41
001-101-2005-01455-83
001-101-2006-00044-98
001-101-2006-01052-83
001-101-2008-00128-57
001-101-2008-00818-75
001-101-2014-00102-76
001-101-2016-00160-01
001-101-2016-00389-24

ป.21 พัน.30
ป.พัน.7 พล.ร.7
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ร.7
พล.ร.7
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ป.ศป.
พัน.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 3
พัน.พัฒนา 3
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1

จํานวนเงิน
1,911.00
3,821.00
2,268.61
1,396.00
1,911.00
2,149.55
1,911.00
31.48
2,866.00
3,534.00
3,763.00
2,675.00
1,987.00
1,911.00
1,911.00
180,047.36
2,484.00
1,280.00
1,911.00
4,187.80
2,210.00
2,484.00
1,930.00
1,396.00
7,641.00
3,821.00
13.97
7,641.00
2,866.00
2,675.00
2,025.00
3,821.00
2,980.00

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อุทยั คูณคําตัน
จ.ส.อ. รังสันต์ ทิพย์จอ้ ย
จ.ส.ต. ไชยฉัตร อินทร์ประเสริ ฐ
จ.ส.ท. รังสรรค์ ทิพวรรณ์
จ.ส.อ. สุรเดช เรี ยบสําเร็ จ
จ.ส.อ. สนัน# สถาน
จ.ส.อ. นิรันดร ประสาททอง
จ.ส.อ. ยุบล วงษ์จนั ทร์
จ.ส.อ. ธนโชติ บุญรอดรัมย์
ส.อ. บุญเกิด วงษ์สด
ส.อ. ธีรวุธ พิมพ์โพธิA
ส.ท. วัชรพล สุขน้อย
ส.ท. อนิรุตน์ พลคง
ส.อ. สัญญพงศ์ ทองขาว
ส.ท. อุทยั พงษ์ชะอุ่มดี
ส.ท. ขวัญชัย ชัยธนเพิ#มพูล
ส.ท. จักรพงษ์ อุทา
จ.ส.อ. สุทิน คําพาณิ ชย์
จ.ส.อ. เจษฎา วัดสิ งห์
ส.อ. วาทิต รักน้อย
ร.ต. วีระ เยียระยงค์
ร.ท. ธวัชชัย สิ งหธวัช
จ.ส.อ. โทน สะเทือนรัมย์
จ.ส.อ. สุรุวฒ
ุ ิ ประเสริ ฐศรี
จ.ส.ต. ณรงฤทธิA กงคูคาํ
ส.อ. อัครเดช คําเพลิง
จ.ส.ท. ภัทรพล ยิมO แฉล้ม
จ.ส.อ. สําเริ ง โลมา
ส.อ. อนุพงศ์ จิตรวิไลศรี
ร.ต. วราพงศ์ อุ่นเรื อน
ร.ต. สุเนตร เขียวศรี
ร.ท. สําราญ รักมิตร
จ.ส.ต. ธรรมรงค์ ชนะพจน์

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2019-00146-75
001-101-2019-00146-84
001-101-2017-00063-04
001-101-2019-00146-66
001-101-2005-01455-47
001-101-2012-00317-21
001-101-2016-00345-48
001-101-2019-00112-52
001-101-2019-00112-61
001-101-2006-00630-66
001-101-2015-00148-64
001-101-2016-00060-86
001-101-2016-00159-69
001-101-2016-00411-95
001-101-2016-00412-01
001-101-2017-00093-29
001-101-2019-00154-61
001-101-2009-00036-72
001-101-2019-00151-51
001-101-2019-00145-50
001-101-2017-00122-35
001-101-2006-00785-27
001-101-2016-00072-07
001-101-2019-00105-63
001-101-2019-00105-81
001-101-2018-00243-36
001-101-2015-00019-58
001-101-2019-00140-00
001-101-2019-00140-19
001-101-2014-00114-60
001-101-2017-00022-01
001-101-2006-00624-83
001-101-2005-00396-26

พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สบร.21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
พัน.สร.8
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3 พัน.18
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.12 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)

จํานวนเงิน
1,163.00
1,911.00
2,025.00
2,293.00
2,274.00
3,248.00
2,866.00
1,911.00
2,293.00
3,821.00
4,585.00
1,949.00
2,063.00
1,911.00
1,911.00
2,465.00
1,930.00
1,559.00
58.88
1,911.00
2,006.00
2,598.00
2,426.00
3,248.00
1,911.00
1,210.00
2,484.00
1,600.00
1,911.00
1,047.00
2,484.00
1,911.00
1,911.00

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24052562
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. ธาตรี ลาดเงิน
จ.ส.อ. อรรถพล ตะนัดชัย
จ.ส.อ. สุดิษฐ์ จัดดี
ส.อ. รังสิ มา พุกทอง
พ.ต. ธนกร แย้มคล้าย
ร.อ. เอนก เกดุก
ร.ต. วิรัชพงศ์ ผาสุข
จ.ส.อ. สมหมาย กลิ#นบุญ
จ.ส.อ. กสิ ต พรหมณี
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ จันทร์สา
ส.ท. ธีรพงษ์ บุตรดี
ส.อ. ณัฐวุฒิ ทิศอุดร
จ.ส.อ. วัชระ วงษ์เสี ยงดัง
จ.ส.อ. สุทศั น์ ตัดใจ
จ.ส.ท.ประกฤษฎิA มาน้อย
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ ศรี หาตา
ส.ท. ไตรภูมิ ครามวิชิต
ส.อ. ธนพล ศรี ประชุม
ส.อ. วราพงษ์ มงคลสระ
พ.ต.กิตติธชั ปลัดเซ็นต์
พ.ต. บุญชู เคีOยมก้อม
พ.ต. คํารณ พิมสอน
ส.อ. บุญเลิศ ศรี สนธิA
ส.อ. จตุรงณ์ สมบูรณ์ชยั
ส.อ. ณรงค์ สี สตั ย์ซื#อ
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ฤทธิAบาํ รุ ง
พล.อส. ณรงค์กร เมืองใจมา
พล.อส. อนันต์ ขันตรี ทนั
ร.ท. จําเริ ญ หอมสมบัติ
ส.อ. จักรกฤษ ศรี หาวงศ์
ส.อ. สุพนั ธสิ ทธิA วิมาลา
จ.ส.อ. ประจักษ์ ปัO นสุด
ร.ต. พิชิต วันเพ็ง

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2005-00449-65
001-101-2014-00139-09
001-101-2011-00066-74
001-101-2019-00144-99
001-101-2008-00424-50
001-101-2015-00221-64
001-101-2006-00091-47
001-101-2006-00091-29
001-101-2006-00650-19
001-101-2007-00450-50
001-101-2019-00151-24
001-101-2006-01110-62
001-101-2008-00689-71
001-101-2019-00141-89
001-101-2009-00269-01
001-101-2019-00141-98
001-101-2016-00211-82
001-101-2019-00141-61
001-101-2019-00141-70
001-101-2009-00443-05
001-101-2011-00109-05
001-101-2011-00348-99
001-101-2006-00939-24
001-101-2008-00102-84
001-101-2009-00289-63
001-101-2012-00456-45
001-101-2005-01255-61
001-101-2011-00266-41
001-101-2014-00231-28
001-101-2019-00080-09
001-101-2019-00111-46
001-101-2017-00241-79
001-101-2011-00322-17

มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.33
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.2
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

จํานวนเงิน
3,821.00
5,616.00
1,163.00
1,872.69
4,012.00
2,560.00
3,439.00
4,547.00
5,062.00
66.09
1,911.00
18.21
1,233.00
1,911.00
1,256.00
1,987.00
2,254.00
745.00
3,822.00
5,387.00
903.59
5,272.00
903.59
795.32
2,388.00
2,121.00
2,866.00
1,791.00
7,163.00
1,911.00
1,911.00
1,911.00
2,866.00

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ชื#อบัญชี
ส.อ. นันทวัช จันทร์ดง้
ร.อ. เพลิน วีระพงษ์
จ.ส.ท. ศักริ นทร์ ไม้จนั ทร์ดี
จ.ส.อ. พิษณุ คําก้อนแก้ว
จ.ส.ต. พัทยา วิชยั วุฒิ
จ.ส.ต. ไชยกาญจน์ วฤทธิวโิ รจน์
ส.อ. สมคิด เยแป
ส.อ. ก้องภพ รุ่ งรัศมี
พ.ท. ปวัตรศักดิA พึ#งโพธิAทอง
ร.ต. อํานาจ พันแสน
จ.ส.อ. บุญมัน# ว่องเขตต์กรณ์
จ.ส.อ. จําแลง แก้วทอง
จ.ส.อ. อนันต์ โมกผา
จ.ส.อ. อุทาน กาบทอง
จ.ส.อ. ชาตรี ห่วงศร
ส.อ. วราเมธ ขําเกิด

เลขที#บญั ชี
001-101-2019-00148-06
001-101-2019-00150-81
001-101-2017-00210-57
001-101-2019-00151-15
001-101-2019-00025-82
001-101-2019-00150-90
001-101-2019-00115-17
001-101-2019-00151-06
001-101-2019-00148-88
001-101-2012-00004-57
001-101-2015-00160-11
001-101-2019-00155-04
001-101-2012-00142-83
001-101-2019-00155-13
001-101-2005-00460-97
001-101-2019-00148-24

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62
หน่วย

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพศ.5 พัน.1
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รพศ.5 พัน.2
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ช.กช.
รร.ป.ศป.
ร้อย ช.ซบร.หนัก
ศป.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
รวม เงินฝากเกิน 148 ราย

จํานวนเงิน
884.00
1,911.00
4,012.00
698.00
100.00
4,240.50
1,911.00
4,240.50
4,145.00
4,203.00
1,443.82
8,204.33
1,098.50
3,460.40
3,248.00
1,911.00
561,040.75

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นิวฒั น์ บุญโสม
ร.อ. ธนภัทร เจ๊กจันทึก (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ชยานนท์ อาสาสู ้ (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.ต. ณัฐพงษ์ ชาประวัง (คํOาประกัน 2 ราย)
ร.ท. เลิศศักดิA ขันทอง
จ.ส.อ. จิตติพล บุตรเสงี#ยม
จ.ส.ต. วิชยั ยุทธ์ วงษ์สมุทร (คํOาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. เสถียร ทองสิ งหา
จ.ส.อ. อธิพงษ์ บูรณทอง
จ.ส.อ. ณัฐพล บางทราย
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ สระบัว (คํOาประกัน 1 ราย)
จ.ส.ท. ธีระพงษ์ สี ขาว
ร.ต. วชิรพรรณ พานทวีป (คํOาประกัน 2 ราย)
ร.ต. สําราญ เหง้าโพธิA (คํOาประกัน 2 ราย)
พ.อ. ครรชิต ประสันสอย
ร.ท. วันชาติ เหลื#อมเจริ ญ (คํOาประกัน 2 ราย)
ร.ต. ณัฐพงศ์ เพ็ชรอ่อน (คํOาประกัน 2 ราย)
ร.ท. นนท์วสิ ิ ฐ สุวรรณทานนนท์
จ.ส.อ. เจน ครุ ฑคล้าย (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.ท. อิทธิพล ตุ่มศรี ยา (คํOาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. กําพล ศรี ชาวนา (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.อ. อรรถกร ชูเจริ ญ (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ภิญโญ วงษ์นริ นทร์ (คํOาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ส่งศักดิA ฟูเผ่า (คํOาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. สุริยา แกมนิล
จ.ส.ท. นิเวศร์ จันทาบุตร (คํOาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. รัตนพล สองสี ขวา
จ.ส.อ. กันตภณ จุย้ ดอนกลอย
จ.ส.อ. สมศักดิA เสนาะ (คํOาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ทวีวฒ
ุ ิ ภานุศรี
ร.อ. สุทิพย์ จูงพันธ์
ร.ท. ไสว ทนขุนทด
ร.ท. สายัณ ไทยน้อย

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2019-00898-36
001-300-2019-00889-43
001-300-2019-00886-15
001-300-2019-00883-05
001-300-2019-00884-93
001-300-2019-00884-39
001-300-2019-00887-30
001-300-2019-00896-87
001-300-2019-00884-66
001-300-2019-00884-75
001-300-2019-00884-84
001-300-2019-00883-41
001-300-2019-00899-42
001-300-2019-00881-65
001-300-2019-00901-33
001-300-2019-00884-11
001-300-2019-00884-02
001-300-2019-00884-20
001-300-2019-00887-49
001-300-2019-00882-53
001-300-2019-00897-20
001-300-2019-00897-39
001-300-2019-00904-43
001-300-2019-00897-84
001-300-2019-00899-51
001-300-2019-00886-42
001-300-2019-00886-06
001-300-2019-00885-09
001-300-2019-00886-97
001-300-2019-00884-57
001-300-2019-00881-01
001-300-2019-00899-15
001-300-2019-00885-72

กรม ขส.
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.22
กรม ทพ.32
กรม ทพ.35
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ขกท.
ช.1 พัน.52 รอ.
ช.1 พัน.52 รอ.
ช.1 พัน.52 รอ.
ช.2 พัน.202
ช.พัน.4 พล.ร.4
ช.พัน.6 พล.ร.6
ป.3
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.71 พัน.712
ป.72 พัน.722
ป.72 พัน.722
ป.9 พัน.109
ป.9 พัน.109
พล.ปตอ.
พล.พัฒนา 2
พัน.ขกท.
พัน.ซบร.กรม สน.12
พัน.บ.1
พัน.บ.2
พัน.บ.21
พัน.บ.9
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สต.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
100,000.00
163,535.15
100,000.00
100,000.00
200,000.00
90,000.00
124,000.00
37,085.12
152,529.91
60,000.00
66,000.00
29,000.00
170,000.00
125,612.13
130,000.00
100,000.00
100,000.00
143,710.23
104,962.14
105,000.00
73,550.19
100,000.00
96,380.96
98,407.29
66,733.58
75,833.72
31,838.95
230,000.00
137,747.93
57,533.56
167,362.10
142,791.39
200,000.00

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประจัญ ธาตุอินจันทร์
ส.ต. โอปอร์ กาญจนจิตติ (คํOาประกัน 2 ราย)
ร.ต. อภัย วิจารณ์ (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.ท. ธีรวัฒน์ แตงน้อย (คํOาประกัน 2 ราย)
จ.ส.อ. ขวัญชัย พรมโพธิA (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.อ. ธีระพล ไชยวัน
ร.ต. สมบูรณ์ นริ นทร์นอก
จ.ส.อ. ธเนตร ตรุ ณจันทร์
จ.ส.ท.หญิง อรทัย มีศิริ (คํOาประกัน 2 ราย)
ส.อ.หญิง นงนุช ป้ ายงูเหลือม (คํOาประกัน 1 ราย)
พ.ท.หญิง ณัฐพร รัตนาจารย์
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ เชาวน์วทิ ยา
ร.ท. จารึ ก สอนสุข
ร.อ. ธรรมวัฒน์ มะตูม

เลขที#บญั ชี
001-300-2019-00885-81
001-300-2019-00881-47
001-300-2019-00882-99
001-300-2019-00883-87
001-300-2019-00882-26
001-300-2019-00896-41
001-300-2019-00886-24
001-300-2019-00883-96
001-300-2019-00881-38
001-300-2019-00882-62
001-300-2019-00894-47
001-300-2019-00881-56
001-300-2019-00884-48
001-300-2019-00897-93

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62
หน่วย

พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สร.8
ม.4 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
ร.6 พัน.2
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.ค่ายสุรนารี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.4 พัน.2
ศม.
สง.สด.จว.ศ.ก.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 47 ราย

จํานวนเงิน
88,000.00
100,000.00
240,000.00
100,000.00
169,000.00
100,000.00
201,845.97
35,000.00
168,000.00
110,000.00
78,388.95
105,300.02
100,000.00
191,516.55
5,466,665.84

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 24 พ.ค. 62
ประเภท : เงินฝากเบีOยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 24052562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พัฒนา ดวงจันทร์
จ.ส.อ. วินยั เปลี#ยนทับ
ร.ท.กึ#งพุทธกาล รัศมีมาลา
ส.อ. คนอง ทองแดง
พ.อ. ณัฐพัชร พุม่ เกิด
จ.ส.อ. สมบูรณ์ จอกทิพย์
พ.ท. มนตรี มารศรี
จ.ส.ต. ศรี ศกั ดิA สมสนุก (บ้านหลังแรก)
พล.ต. ทัพ อุทิตสาร (ธ.เชียงใหม่)

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 24 พ.ค. 62
หน่วย

001-500-2010-00055-58
ช.2
001-500-2014-00023-80
บ.มทบ.14
001-500-2010-00068-12
บ.มทบ.21
001-500-2004-00453-15
บ.มทบ.23
001-500-2009-00296-31
บชร.4
001-500-2006-00128-29
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
001-500-2007-00206-50
มทบ.13
001-500-2014-00041-02
ร.8
001-500-2013-00039-55
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเบีOยประกันล่วงหน้า 9 ราย
รวมเช็คเลขที# 24052562 881 ราย
รวมสัง# จ่ายทัOงหมด 881 ราย

จํานวนเงิน
897.00
1,672.00
825.00
923.00
1,125.00
448.00
440.00
1,654.00
732.00
8,716.00
9,325,051.68
9,325,051.68

