หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962339
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
ลพบุรี
นครปฐม
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
เตาปูน
พัทลุง
ยะลา
สนามเสือป่า
ปราจีนบุรี
แจ้งวัฒนะ
เตาปูน
งามวงศ์วาน
พญาไท
พญาไท
พญาไท
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
หาดใหญ่
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นครราชสีมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ศรีย่าน
อุตรดิตถ์
น่าน
สระบุรี
เพชรบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กรม บ.
กส.ทบ.
กอง พธ.พล.ม.1
กองพันป้องกันฐานบิน
ขส.ทบ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ทน.4
ทภ.1
ป.2 พัน.12 รอ.
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พธ.ทบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พล.ม.1
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.พัฒนา 4
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สห.31
ม.1 รอ.
ม.2
ม.2 พัน.10
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.15

วันที่เช็ค : 30 มี.ค. 61
จํานวนเงิน
163,536.63
11,673.17
101,010.53
184,329.76
4,260.15
539,888.68
155,220.07
15,071.46
241,447.27
393,730.67
6,131.40
30,982.11
3,676.70
5,707.86
1,495,380.47
190,892.95
63,400.07
136,623.41
569,173.65
6,190.93
655,348.63
727,540.55
419,664.55
336,082.75
316,118.71
2,293.36
267,866.84
388,426.43
7,571.44
372,943.96
108,592.04
818,936.82
1,275,876.95

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962339
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

สาขา
กาญจนบุรี
สระบุรี
อุบลราชธานี
เลย
สกลนคร
สกลนคร
พะเยา
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช
พะเยา
สํานักราชดําเนิน
อรัญประเทศ
สระแก้ว
อุดรธานี
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ขอนแก่น
ปราณบุรี
หาดใหญ่
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.22
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ยศ.ทบ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.19
ร.2 รอ.
ร.6
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.8
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย สห.พล.ร.9
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4

วันที่เช็ค : 30 มี.ค. 61
จํานวนเงิน
34,884.39
522,115.00
101,787.81
641,911.30
1,266.96
950,934.14
254,558.58
44,374.04
163,644.94
249,540.27
100,621.45
107,925.24
62,767.83
39,880.47
57,233.26
7,793.40
150,883.95
41,477.02
327,551.82
2,658.62
60,683.91
651,105.64
55,037.62
136,271.01
283,587.54
278,165.63
381,305.13
76,816.03
1,779.47
120,513.88
70,843.86
1,434.86
329,015.70

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962339
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

สาขา
อุดรธานี
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ปราจีนบุรี
ชุมพร
เทสโก้โลตัสบึงกาฬ
พังงา
พังงา
พัทลุง
พิษณุโลก
ศรีย่าน
ศรีย่าน
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.41
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ล.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 80 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 มี.ค. 61
จํานวนเงิน
115,870.14
196,286.53
329,812.81
297,415.68
89,516.52
119,606.36
11,037.59
84,698.31
152,890.77
132,951.98
3,883.19
1,233,804.67
184,559.21
1,015,017.86
20,293,313.36

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962339
ลําดับ
1
2
3

สาขา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
ป.5
ศฝ.นศท.มทบ.41
สลก.ทบ.
รวม 3 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 มี.ค. 61
จํานวนเงิน
2,216.99
7,134.46
5,969.00
15,320.45

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962339
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
กองบัญชาการกองทัพบก
นครราชสีมา
สุไหงโก-ลก
ลําปาง
ปัตตานี
นาสาร
ราชบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
พนัสนิคม
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ปัตตานี
พนัสนิคม
พิษณุโลก
สระบุรี
ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
นครราชสีมา
หล่มสัก
ลพบุรี
ชลบุรี
เพชรบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์
เชียงราย

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กง.ทบ.
กช.
กร.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.33
กรม ทพ.43
กรม ทพ.45
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.51
ทภ.2
ทภ.4
บชร.1
ป.3 พัน.103
ป.6 พัน.16
พล.ป.
พล.ร.15
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.13
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

วันที่เช็ค : 30 มี.ค. 61
จํานวนเงิน
50,800.48
47,864.98
87,629.11
75,161.64
125,137.15
64,000.00
30,000.00
179,000.00
90,000.00
26,015.61
95,999.57
110,340.12
83,512.09
171,060.41
56,414.50
17,104.70
62,794.62
334,813.85
33,174.53
72,974.25
42,411.93
229,556.04
222,287.32
512,489.83
109,000.00
59,000.00
292,856.59
42,514.55
190,000.00
64,895.65
53,506.93
56,171.56
219,031.82

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962339
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

สาขา
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี
สนามเป้า
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พิษณุโลก
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เตาปูน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ชลบุรี
ขอนแก่น
อุดรธานี
สระบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
กระทรวงกลาโหม
เพชรบูรณ์
กาฬสินธุ์
ตรัง
แพร่
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.112
ร.13 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.6
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รร.นส.ทบ.
รร.ร.ศร.
ร้อย ปจว.ที่ 4
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย.ฝรพ.ที่ 2
ศคย.ทบ.
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศม.
ศร.
ศร.พัน.1
ศศท.
ส.พัน.11 พล.ม.1
สง.สด.จว.ก.ส.
สง.สด.จว.ต.ง.
สง.สด.จว.พ.ร.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 64 หน่วย

วันที่เช็ค : 30 มี.ค. 61
จํานวนเงิน
121,340.78
579,424.89
187,405.04
72,321.17
9,000.00
150,000.00
38,000.00
34,951.12
33,571.52
200,000.00
269,877.14
127,762.22
298,044.94
57,844.95
118,635.96
76,000.00
43,721.43
101,374.17
109,000.00
256,957.88
80,000.00
140,486.98
140,000.00
118,844.30
73,506.22
70,651.92
157,275.51
45,245.55
75,846.16
114,651.42
52,321.61
7,861,582.71

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 50962340
ลําดับ
1
2
3
4

สาขา
นครราชสีมา
ศรีย่าน
สนามเสือป่า
สํานักงานใหญ่

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สห.ทบ.
รวม 4 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 30 มี.ค. 61
จํานวนเงิน
87,000.00
250,000.00
263,412.97
205,000.00
805,412.97
28,975,629.49

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
พ.อ. ศุภชั เวียงวิเศษ
พ.อ. พีระศักดิ@ อุตสานนท์
พ.อ. ถิรวัฒน์ ฉายปั ญญา
พ.ท. เรื องฤทธิ@ หน่ายทุกข์
พ.ท. พินิจ คุม้ เกตุ
พ.ท. กิตติพงศ์ สมบูรณ์ศกั ดิ@ศรี
พ.ต. วิชยั กะโปงทอง
พ.ต. เชาว์ ร่ าเริ ง
ร.อ. พูลสักก์ หนูแสง
ร.อ. อัคเดช เดชแพ
ร.ท. วิรัช ชุ่มใจรักษ์
ร.ต. ยุทธ เกิดฤทธิ@
ร.ต. ยุทธนา จันทนราช
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พรมแก้ว
จ.ส.อ. กฤษดา สุวรรณ
จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ บุญธรรม
จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรี สุนทร
จ.ส.อ. จํานงค์ จันทร์แจ่ม
จ.ส.อ. นิพนธ์ ทองใบ
จ.ส.อ. โกศล สี สมุทร
จ.ส.อ. จักร์กฤษณ์ จันรอด
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. สมปอง ช่องสาร
จ.ส.ท. อนุสรณ์ จาติ
จ.ส.ต. ชาตรี อุทยั
จ.ส.ต. เสกสิ ทธิ@ คูณขุนทด
ส.อ. ภานุ วัณนะกิตติ
ส.ท. วรการ ประนม

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06484-99
001-100-2004-07426-07
001-100-2004-10552-34
001-100-2004-00949-80
001-100-2004-10129-10
001-100-2004-12728-68
001-100-2004-06440-77
001-100-2004-12880-09
001-100-2004-08693-84
001-100-2004-09202-96
001-100-2004-05441-39
001-100-2004-10747-98
001-100-2004-12696-42
001-100-2004-00033-77
001-100-2004-01605-93
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
001-100-2004-08753-30
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
001-100-2004-12960-35
001-100-2006-00110-46
001-100-2004-02482-80
001-100-2005-00338-18
001-100-2008-00251-71
001-100-2012-00479-54

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
10,485.07
8,962.70
7,366.08
13,432.52
11,369.65
9,422.29
3,062.66
7,893.04
4,117.86
2,256.19
6,332.15
3,408.53
1,624.84
3,265.31
2,557.33
1,182.90
1,270.68
4,708.45
1,749.25
3,891.90
1,645.31
8,306.60
8,388.06
2,494.90
6,561.52
5,363.10
6,440.84
4,191.82
945.14
6,172.56
1,178.08
1,044.98
615.88

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. วีรศักดิ@ แสงอาทิตย์
ส.ท. สรรพล เทศนา
ส.ท. อภิเดช จันฟุ่ น
ส.อ. วรวิทย์ วงศ์นอก
ร.อ. อมรฤทธิ@ น้อยหว้า
ร.ต. ชิดชัย สุมโน
ร.ต. สุรชัย สุภานันท์
ร.ต. คํารณ คงเจริ ญ
ร.ต. บุญโฮม เบ้าหล่อเพชร
จ.ส.อ. สุชาติ มังจันทึก
จ.ส.อ. สรรเสริ ญ สิ ทธิโคตร
จ.ส.อ.เหนียร อินต๊ะนิล
จ.ส.อ. ภาคภูมิ นรภาร
จ.ส.อ. สําเร็ จ บุญมีเลีOยง
จ.ส.อ.กฤษติเดช เรื องปารมี
จ.ส.อ. สามารถ โพธิ@ฤทธิ@
จ.ส.อ. เสกสรร เปี ยโชติ
จ.ส.อ. จักรพันธ์ มะกรู ดอินทร์
จ.ส.อ. สว่าง พันธ์เพชร์
จ.ส.อ. นพรัตน์ อยูอ่ ่อน
จ.ส.ท. พงษ์ชยั กานคาน
ส.อ. บุญช่วย จันเหลือง
ส.อ. วสันต์ เกษร
ส.อ. เพชรนริ นทร์ ศรวัฒน์
ส.อ. ประกิต สมสาร
ส.อ. ภัทรศักดิ@ โพธิ@ชยั
ส.อ. เกืOอพงศ์ ไชยทาน
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ@ สรศักดิ@
ส.อ. อนุพงษ์ อินต๊ะจาย
ส.อ. ชัยธวัช จันทจร
ส.ต. ณัชญ์พงศ์ หาญชัยภูมิ
ร.อ. ประยงค์ ทองอินทร์
ร.ท. โสภณ พานทอง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00092-54
001-100-2013-00379-56
001-100-2013-00379-83
001-100-2014-00730-63
001-100-2012-00185-90
001-100-2004-01151-59
001-100-2004-01508-79
001-100-2004-03563-85
001-100-2004-05017-90
001-100-2004-12544-28
001-100-2004-00051-26
001-100-2004-00700-32
001-100-2004-02878-36
001-100-2004-03702-24
001-100-2004-04036-83
001-100-2004-08545-86
001-100-2004-09510-74
001-100-2004-11364-87
001-100-2004-12895-30
001-100-2008-00151-83
001-100-2008-00154-66
001-100-2004-12750-41
001-100-2005-00813-47
001-100-2005-00833-90
001-100-2010-00004-78
001-100-2010-00397-44
001-100-2010-00398-05
001-100-2012-00498-46
001-100-2013-00344-36
001-100-2013-00344-54
001-100-2015-00234-65
001-100-2004-01207-99
001-100-2004-03135-75

กรม บ.
กรม บ.
กรม บ.
กส.ทบ.
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กอง พธ.พล.ม.1
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน

จํานวนเงิน
314.47
121.38
1,392.59
11,673.17
1,020.91
1,424.49
1,573.51
1,390.36
17,681.75
18,958.00
1,821.22
11,279.49
1,145.37
3,041.88
2,771.27
2,504.57
3,730.89
8,942.11
9,963.21
2,279.90
663.30
1,601.52
1,831.92
1,989.35
574.05
1,805.56
1,399.27
452.20
569.29
424.59
170.55
3,475.63
1,353.36

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ร.ท. สมศักดิ@ จบดี
ร.ท. อดิศกั ดิ@ ศักริ นทรศักดิ@
ร.ท. ดํารงค์ นิลบุตร
ร.ท. นพดล ปราสาทชัย
ร.ต. ถวิล มุ่งพันกลาง
ร.ต. พนมไพร เรื องรุ่ ง
ร.ต. ศุภวัฒน์ ศรี วชั รกุล
ร.ต. ดาวรุ่ ง บุญแสน
ร.ต. ไพโรจน์ พวงระหงษ์
ร.ต. บรรจง ขันเชืOอ
จ.ส.อ. ชาญ ทองพรม
จ.ส.อ. ทินกร จันทร์เมือง
จ.ส.อ. พิเชตุ ใยโฉม
จ.ส.อ. เฉลิมพล ฉุนสูงเนิน
จ.ส.อ. จาตุรงค์ สุขจ้อย
จ.ส.อ.เสน่ห์ กลิ#นทอง
จ.ส.อ. ยงยุทธ พวงสี
จ.ส.อ. คํารณ สุขปั ญญา
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ จันทร์สิงห์
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ประสิ ทธิ@
จ.ส.อ. สมมาศ บัวไพร
จ.ส.อ. ไชยยุทธ์ อ่วมเสน
จ.ส.อ. นพดล กําปั# นทอง
จ.ส.อ. วรวิทย์ กลิ#นชาติ
จ.ส.อ.สุนทร โพธิ@ทอง
จ.ส.อ.สยาม แสงกํ#า
จ.ส.อ. พินิตย์ อรุ ณ
จ.ส.ท. จีระวัตร์ รักษาสุวรรณ
จ.ส.อ. อํานาจ ปลัดนู
จ.ส.อ.นิกร มุ่งหมาย
จ.ส.อ. พิชิตศักดิ@ พรหมลอย
จ.ส.อ. สุวฒั น์ บุญแสน
จ.ส.อ. นเรศ เที#ยงทิพย์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05743-07
001-100-2004-08127-02
001-100-2004-11516-17
001-100-2005-00231-67
001-100-2004-00410-94
001-100-2004-00919-10
001-100-2004-02826-73
001-100-2004-07842-78
001-100-2004-08749-79
001-100-2004-09171-31
001-100-2004-00102-16
001-100-2004-00516-02
001-100-2004-00732-51
001-100-2004-01848-94
001-100-2004-01942-53
001-100-2004-02211-22
001-100-2004-03132-47
001-100-2004-03494-55
001-100-2004-03992-38
001-100-2004-04270-63
001-100-2004-05642-12
001-100-2004-06173-38
001-100-2004-06292-36
001-100-2004-06332-93
001-100-2004-06490-18
001-100-2004-07397-00
001-100-2004-07397-64
001-100-2004-07905-43
001-100-2004-08057-57
001-100-2004-08124-92
001-100-2004-08165-68
001-100-2004-08579-18
001-100-2004-08814-92

กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน

จํานวนเงิน
4,668.13
2,899.56
3,986.04
3,796.38
4,704.30
2,790.16
4,995.67
3,249.28
8,411.32
3,132.55
2,320.76
5,330.21
2,399.78
1,700.10
2,184.61
1,181.32
1,188.04
7,805.13
2,757.20
1,901.65
1,797.68
2,919.12
3,197.27
2,193.28
2,345.34
2,421.16
889.58
2,326.32
2,405.26
4,545.51
4,219.88
4,345.00
2,813.03

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. พงษ์ศกั ดิ@ รุ่ งสุข
จ.ส.อ. ประยูร แก้วม่วง
จ.ส.อ. เดชา ประภาศิลป์
จ.ส.อ. ศุภชัย สิ งหนาท
จ.ส.อ. สมชาย ปาลวัฒน์(อ.)
จ.ส.อ. มานะ มีนา
จ.ส.อ. สามารถ ศรี ศกั ดิ@
จ.ส.อ. นิกร อ่วมสุโข
จ.ส.อ. จิรชัย เมืองทอง
จ.ส.อ. ธานี มีสกุล
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ บุญชด
จ.ส.อ. สุวฒั น์ จุย้ เทียน
จ.ส.อ. ชาตรี บุญศาสตร์
จ.ส.อ. วัชระพงษ์ เสื อพันธุ์
จ.ส.อ. ชัชชัย กาฬภักดี
จ.ส.อ. ศรายุทธ จิตตเกษม
จ.ส.อ. เฉลิม สายวิเศษ
จ.ส.อ. ดนุสรณ์ นะราแสง
จ.ส.ต. เสรี จันทรถ
จ.ส.ต. นิกร ซิรัมย์
จ.ส.ต. จเร เอี#ยมมาตร์
ส.อ. ธีระชัย ลีOประเสริ ฐ
ส.อ. สมเจต คนเสงี#ยม
ส.อ. อมรชัย จรรยา
ส.อ. จีรพัฒน์ เย็นแจ้ง
ส.อ. ณัฐวุฒิ สุดถนอม
ส.ท. จักรพันธ์ คันศิลป์
ส.ท. สุทธิพร ประสพเย็น
ส.ต. สมคิด จันมนตรี
ส.ต. สุรพงศ์ พุทธไชย
ส.ท. ชาญชัย สุนทรพจน์
จ.ส.อ. สมพล คงกัลป์
ร.อ. ภูเบศ จินตาคม

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08947-97
001-100-2004-09027-40
001-100-2004-09602-12
001-100-2004-09964-48
001-100-2004-10127-70
001-100-2004-10509-65
001-100-2004-10856-24
001-100-2004-11569-22
001-100-2004-11751-12
001-100-2004-12926-77
001-100-2005-00337-20
001-100-2005-00337-48
001-100-2005-00494-48
001-100-2006-00410-01
001-100-2007-00142-28
001-100-2007-00169-07
001-100-2009-00288-03
001-100-2009-00291-03
001-100-2010-00338-38
001-100-2009-00049-00
001-100-2009-00285-02
001-100-2012-00393-99
001-100-2012-00394-50
001-100-2012-00398-58
001-100-2013-00373-90
001-100-2014-00108-51
001-100-2012-00493-50
001-100-2012-00562-62
001-100-2014-00416-39
001-100-2014-00416-66
001-100-2014-00430-44
001-100-2004-11432-10
001-100-2004-02774-95

กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
กองพันป้ องกันฐานบิน
ขส.ทบ.
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
2,602.76
5,125.82
4,986.63
8,032.10
3,949.33
4,066.96
5,910.11
2,277.18
3,873.71
1,494.60
1,561.52
1,962.06
4,115.38
3,010.09
651.49
3,074.97
831.82
2,170.21
789.88
384.92
1,418.34
613.29
1,192.41
1,600.00
732.56
601.69
1,019.61
1,630.54
1,089.70
220.87
689.60
4,260.15
5,226.16

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
ร.อ. ปฐม คงแก้ว
ร.ท. ชัยยศ สงขจร
ร.ท. พเนตร ท้าวสกุล
ร.ท. สมคิด พุมมณี
ร.ท. เอกชัย รักด้วง
ร.ท. ไกรฤทธิ@ ดูแก้ว
ร.ท. สุวทิ ย์ ชูนินทร์
ร.ท. จิรพล ชูกรงมวน
ร.ท. ฉลาด เส็นฤทธิ@
ร.ต. สมพร รักเล่ง
ร.ต. เฉลิมชัย ฉํ#าชะนะ
ร.ต. ใจ เพ็ชรสง
ร.ต. ชูสิน ฉิ มฉํ#า
ร.ต. บุญโชค ทองดีเพ็ง
ร.ต.สมหมาย ภูมีมิตร
ร.ต. สมพงษ์ บาลทิพย์
ร.ต. พิศ แก้วรอด
ร.ท. สมพรชัย หนูเอียด
ร.ต.นุสรณ์ หอยนกคง
ร.ต. สุคนธ์ รัตยา
จ.ส.อ. สัมพันธ์ เอียดสกุล
จ.ส.อ. อุเส็น เกปั น
จ.ส.อ. ศิริพงษ์ คงคล้าย
จ.ส.อ. อดิเรก ทัศศรี
จ.ส.อ. จรัญ พรหมปลอด
จ.ส.อ. พอพันธุ์ เตมะศิริ
จ.ส.อ. อภิชยั มุสิก
จ.ส.อ. พงศ์ฤทธิ@ ยอดประดิษฐ์
จ.ส.อ. สมศักดิ@ ขุนราม
จ.ส.อ. เฉลียว สิ นดํา
จ.ส.อ. นราวุฒิ พรหมช่วย
จ.ส.อ. ศุภโชค วงศ์สีดาํ
จ.ส.อ. สุรัตน์ มะหมีน

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06452-70
001-100-2004-02779-09
001-100-2004-02779-63
001-100-2004-06744-58
001-100-2004-07875-76
001-100-2004-07875-94
001-100-2004-10924-93
001-100-2004-11540-12
001-100-2004-12704-08
001-100-2004-00383-91
001-100-2004-01734-63
001-100-2004-02754-15
001-100-2004-07149-23
001-100-2004-07872-84
001-100-2004-07875-03
001-100-2004-08435-08
001-100-2004-10384-22
001-100-2004-10386-35
001-100-2004-12812-00
001-100-2004-12903-23
001-100-2004-00681-98
001-100-2004-00692-49
001-100-2004-01195-53
001-100-2004-01208-23
001-100-2004-01266-14
001-100-2004-01768-40
001-100-2004-01801-44
001-100-2004-02234-21
001-100-2004-02603-61
001-100-2004-03101-98
001-100-2004-03120-44
001-100-2004-03447-15
001-100-2004-03447-24

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
8,084.66
6,246.82
2,595.16
8,086.56
3,429.95
8,421.40
10,912.25
8,663.88
5,372.03
3,891.45
4,418.18
12,060.09
9,013.55
11,162.45
7,646.67
19,533.76
5,343.33
16,193.95
6,146.19
7,811.30
3,153.92
3,500.66
4,175.01
7,463.45
6,613.57
1,557.62
2,121.13
11,152.13
7,824.40
4,825.68
4,507.46
4,839.48
1,000.20

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. อนันต์ ขุนเพชร
จ.ส.อ. ทศวรรษ แก่นทอง
จ.ส.อ. ศุภพงศ์ เต็มดี
จ.ส.อ. อัตพงศ์ คงแก้ว
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ ชูววิ ฒั น์รัตนกุล
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ@ อณะสุวรรณ
จ.ส.อ. สมพิศ ชูศรี หะรัญ
จ.ส.อ. สาโรช ธรรมบํารุ ง
จ.ส.อ. อาทิตย์ ท่วมเพ็ชร
จ.ส.อ. ภักดี ชูทิOง
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ สิ ทธิชยั
จ.ส.อ. จรัส เนียมหะ
จ.ส.อ. มนัส ศิริสวัสดิ@
จ.ส.อ. ดุสิต สาคร
จ.ส.อ. ธิรศักดิ@ แสงศิลป์
จ.ส.อ. บุญเลิศ สิ ทธิยากรณ์
จ.ส.อ. เบญจรงค์ เบ็ญจกล
จ.ส.อ. มนู บุญมูสิก
จ.ส.อ. ณวสุ ครองนุช
จ.ส.อ. สานนท์ ปั กษีสิงห์
จ.ส.อ. สุรินทร์ เพชรทองขาว
จ.ส.อ. อรรถพล เอี#ยมไผ่
จ.ส.อ. วรพจน์ ละอองแก้ว
จ.ส.อ. สมพงค์ แก้วอินทร์
จ.ส.อ. ธีระศักดิ@ บุญพันธ์
จ.ส.อ. สมควร รักษ์แก้ว
จ.ส.อ. สรรชาย นราจร
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ดําแก้ว
จ.ส.อ. อิศม์ธนธัช นาคทิพย์
จ.ส.อ. ณรงค์ มาเอียด
จ.ส.อ. พงศ์ศกั ดิ@ ดําช่วย
จ.ส.อ. วีระศักดิ@ นภาแสง
จ.ส.อ. อนุชิต สุขใจ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03447-42
001-100-2004-03672-39
001-100-2004-04417-35
001-100-2004-04721-97
001-100-2004-05533-95
001-100-2004-05538-90
001-100-2004-06402-39
001-100-2004-06574-79
001-100-2004-06823-96
001-100-2004-06978-57
001-100-2004-07131-37
001-100-2004-07200-03
001-100-2004-07619-85
001-100-2004-07872-39
001-100-2004-07872-57
001-100-2004-07872-93
001-100-2004-07873-09
001-100-2004-07873-45
001-100-2004-07875-12
001-100-2004-07875-21
001-100-2004-07875-49
001-100-2004-07875-67
001-100-2004-07875-85
001-100-2004-08050-76
001-100-2004-08110-86
001-100-2004-08235-59
001-100-2004-08391-34
001-100-2004-09035-81
001-100-2004-09048-45
001-100-2004-09233-18
001-100-2004-09446-85
001-100-2004-09945-83
001-100-2004-10073-07

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
3,400.29
3,746.79
5,616.63
4,625.18
10,394.05
3,981.96
4,349.87
3,314.60
9,383.33
14,870.43
12,527.53
11,594.70
2,424.15
5,685.89
5,448.30
3,951.15
4,424.40
7,219.08
3,663.36
5,521.51
8,892.58
3,112.59
6,951.18
4,237.38
2,719.80
15,184.26
6,253.74
3,387.67
3,700.46
3,192.08
3,154.61
4,623.85
6,199.82

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. สุรินทร์ ทุ่มทอง
จ.ส.อ. อภิลกั ษณ์ ช่วยนิล
จ.ส.อ. ประพัฒน์ นาคสุวรรณ
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ@ สงรักษ์
จ.ส.อ. เดชชนะ เสี ยงหอม
จ.ส.อ. สมมาตร คงแก้ว
จ.ส.อ. เคลื#อน ขํายา
จ.ส.อ. อนุสรณ์ พรมรัตนศรี
จ.ส.อ. ณัฐศักดิ@ ชนะมณี โชติ
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ@ พุม่ แก้ว
จ.ส.อ. วัชระ คงดี
จ.ส.อ. วินยั อะนะกิจ
จ.ส.อ. นทีธร กุลวงศ์
จ.ส.อ. เชาวลิตร์ แสงเพ็ชร
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ บัวเมือง
จ.ส.อ. เสกข์ศรัญ ซียง
จ.ส.อ. ศรายุทธ ศรี รัตน์
จ.ส.อ. พันกรณ์ เดชเดโช
จ.ส.อ. ธนาวิทย์ สังมี
จ.ส.อ. โชคดี ชุมเดช
จ.ส.อ. วิชิต ตาแก้ว
จ.ส.ท. พรศักดิ@ ตํ#าว่าองค์
จ.ส.ท. วุฒิชยั เบ้าไธสง
จ.ส.ท. อานุภาพ ศรี ผยุ
จ.ส.ท. ชินวัตร ศรี พลู
จ.ส.ท. วัชรพล คชลน
จ.ส.ต. สุธิวฒั น์ ปล้องใหม
จ.ส.ต. ดนุพล กองแก้ว
จ.ส.ต. พินิจ ดําชู
จ.ส.ต. ศุภเมศวร์ โยธินทวี
จ.ส.ต. สิ ทธิชยั ทองมาก
จ.ส.ต. อภิชาติ ห้องเม่ง
จ.ส.ต. วัฒนชัย คําห่อ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10307-67
001-100-2004-10389-45
001-100-2004-10596-47
001-100-2004-11148-74
001-100-2004-11795-43
001-100-2004-12246-30
001-100-2004-12678-02
001-100-2004-12951-33
001-100-2005-00507-27
001-100-2005-00519-11
001-100-2006-00193-03
001-100-2006-00257-66
001-100-2007-00187-38
001-100-2007-00202-38
001-100-2007-00217-32
001-100-2008-00085-18
001-100-2008-00147-40
001-100-2008-00148-01
001-100-2004-07061-19
001-100-2004-11795-34
001-100-2004-11795-89
001-100-2009-00011-07
001-100-2009-00011-16
001-100-2010-00225-95
001-100-2010-00226-01
001-100-2011-00017-40
001-100-2004-03610-77
001-100-2007-00207-42
001-100-2010-00046-32
001-100-2010-00046-96
001-100-2010-00225-40
001-100-2011-00017-13
001-100-2011-00017-22

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
2,345.94
4,746.35
2,346.60
2,486.21
5,247.82
4,060.75
4,016.08
3,197.61
2,837.54
3,532.01
2,753.91
2,175.02
1,208.04
1,247.55
2,174.98
2,465.16
2,579.14
2,971.16
6,235.32
1,701.47
3,977.80
1,717.35
2,171.82
958.30
1,094.43
2,006.53
4,471.11
2,508.02
1,074.05
1,074.05
1,204.42
1,963.18
1,332.72

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.ต. นพพล เพ็งแก้ว
ส.อ. เอกพงษ์ เหลืองดอกไม้
ส.อ. อวิรุทธิ@ ณ ลําพูน
ส.อ. อิศรา วิไลรัตน์
ส.อ. อโนทัย ธีรอิสราภิบาล
ส.อ. ณัฐวุฒิ พุทธรักษา
ส.อ.วิชชาชาญ สุขสวัสดิ@
ส.อ. จิตธิศกั ดิ@ พลอยศรี ธรรมชาติ
ส.อ. นําโชค รู ปคม
ส.อ. ศรัณยู กัOวมาลา
ส.อ. เฉลิมพล แสนหล้า
ส.อ. วัชรพงษ์ ชัยจันทร์
ส.อ. วิทวัส ติOนเหมือน
ส.อ. ชยันต์ เพ่งบุญ
ส.อ. เกรี ยงศักดิ@ อาชวเมธากุล
ส.อ. ณัฐวุฒิ ไชยโยธิน
ส.อ. ธนพล กลับแป้ น
ส.อ. ณัฐวุฒิ แสงสุขวาว
ส.ท. ปั ญญา บุญหลัง
ส.ท.ประธาน โกไสยสิ ทธิ@
ส.ท. ธํามรงค์ สังขมณี
พ.อ. อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์
พ.ท. ธนกฤต จันทรุ กขา
พ.ท. ศุภมิตร รัตแพทย์
พ.ท. สุเทพ อัยราคม
พ.ท. สุบิน ชะรอยรัมย์
ร.อ. อรุ ณ นวลแก้ว
ร.อ. ฉลอง อนันต์รัตน์มณี
ร.อ.ศักดิ@สิทธิ@ นิคมภักดิ@
ร.ต. นพเก้า วรรณเทพ
ร.ต. วีรศักดิ@ เกตุแก้ว
จ.ส.อ. กิตติสนั ต์ หลิมประเสริ ฐ
จ.ส.อ.ธน สังข์ทอง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00017-68
001-100-2010-00004-41
001-100-2010-00437-56
001-100-2011-00286-13
001-100-2011-00287-10
001-100-2011-00314-13
001-100-2011-00314-59
001-100-2011-00317-32
001-100-2012-00013-05
001-100-2012-00013-14
001-100-2012-00013-23
001-100-2012-00013-41
001-100-2012-00222-83
001-100-2012-00295-14
001-100-2012-00297-27
001-100-2013-00280-82
001-100-2014-00395-28
001-100-2015-00043-54
001-100-2014-00223-79
001-100-2015-00259-86
001-100-2015-00261-07
001-100-2004-13088-71
001-100-2004-00487-87
001-100-2004-02594-71
001-100-2004-11162-34
001-100-2006-00083-98
001-100-2004-03598-96
001-100-2004-10863-77
001-100-2004-12473-85
001-100-2004-09358-54
001-100-2004-13027-25
001-100-2004-03793-04
001-100-2004-04950-73

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4

จํานวนเงิน
983.30
1,993.18
667.46
1,313.43
862.81
1,306.19
357.64
1,122.76
799.94
1,012.21
1,642.65
1,214.07
1,700.68
1,870.08
1,035.33
1,469.02
1,323.98
798.04
828.34
434.50
522.91
9,149.30
4,339.66
1,966.81
10,461.71
4,975.70
3,528.66
12,663.70
10,649.54
3,159.53
8,877.28
1,326.75
5,121.68

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
จ.ส.อ. จามร บุญเนื#อง
จ.ส.อ. วสันต์ อนันทขาล
จ.ส.อ. อนันต์ บุญสันต์
จ.ส.อ. โยธิน ชัยเจริ ญ
จ.ส.อ. ยุทธพล เส้นเกษ
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ หวานแก้ว
จ.ส.อ. วีระพร พนาลี
จ.ส.อ. วิเชียร ภูมิเรศสุนทร
จ.ส.อ. วชิระ สิ งค์อินทร์
จ.ส.อ. เอกพงค์ ดวงสุวรรณ
จ.ส.อ. สุพฒั น์พงษ์ จําปามูล
จ.ส.ต. พัชรพล พรมโสภา
จ.ส.ต. สิ ทธิพงศ์ กิมิฬาร์
จ.ส.ต. ยุทธนา รอดแก้ว
จ.ส.ต. วัชรา ถิ#นทะเล
ส.อ. สนธยา ริ นทรึ ก
ส.อ. วีระพงษ์ แก้วสี
จ.ส.ต. ณรงค์ อ้นพา
ส.อ. ปั ญญาพล คุระเอียด
ส.อ. นิรันดร์ คงโหรน
ส.อ. อดุลกิต แก้วจํานงค์
ส.อ. นําโชค แก้วศรี จนั ทร์
ส.ท. จตุพล จันทร์ผอ่ ง
จ.ส.อ. ไพรัตน์ เทียมถม
ร.อ. พูนสิ น ไชยสิ ทธิแสน
ร.ท. ทรงศักดิ@ ยกมาพันธ์
ร.ท. สุนทร คําเลิศ
ร.ท. ส่งเสริ ม สมใจเพ็ง
ร.ท. วรรณชเยษฐ์ ไวยาประโคน
ร.ต. เอนก ท้าวลา
ร.ต. โกมล วงศ์แก้ว
ร.ต. สุชาติ หมายทรัพย์
ร.ต. นิคม พันจุย

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09308-59
001-100-2004-09328-39
001-100-2004-09333-06
001-100-2004-11291-77
001-100-2004-11818-12
001-100-2005-00344-55
001-100-2005-00522-93
001-100-2006-00024-73
001-100-2008-00261-25
001-100-2008-00264-17
001-100-2008-00403-56
001-100-2008-00256-21
001-100-2008-00296-81
001-100-2009-00310-74
001-100-2010-00074-17
001-100-2004-03280-09
001-100-2005-00521-32
001-100-2008-00076-98
001-100-2009-00117-42
001-100-2009-00320-91
001-100-2012-00183-50
001-100-2012-00445-40
001-100-2016-00008-98
001-100-2004-02408-62
001-100-2004-03228-92
001-100-2004-08663-05
001-100-2004-03025-06
001-100-2004-05275-67
001-100-2004-05275-94
001-100-2004-05276-73
001-100-2004-07422-18
001-100-2004-07444-47
001-100-2004-07848-25

ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทน.4
ทภ.1
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.

จํานวนเงิน
4,780.08
2,251.72
2,133.59
15,625.55
3,447.80
1,132.63
5,436.15
1,269.15
10,818.26
1,814.69
3,203.94
4,857.61
2,464.28
530.53
1,250.90
1,779.55
1,919.41
2,127.74
5,122.93
2,564.74
1,515.88
1,953.19
999.43
15,071.46
2,322.43
6,731.40
3,722.56
4,746.66
2,717.50
3,244.15
3,974.90
3,942.15
3,613.03

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. อมรเทพ เสาะด้น
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั พวงสมบัติ
จ.ส.อ. สมชาย นกน้อย
จ.ส.อ. อนันต์ เมฆปัO น
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ เข็มเพ็ชร์
จ.ส.อ. บุญธรรม เลิศลํOา
จ.ส.อ. อุไร วักชัยภูมิ
จ.ส.อ. พูนศักดิ@ เรื องสวัสดิ@
จ.ส.อ. ประเวศ ดาวบริ สุทธิ@
จ.ส.อ.ธนพงษ์ พรหมพร
จ.ส.อ. สุดใจ ก้อนทอง
จ.ส.อ. สุวรรณ จันทร์เหลือง
จ.ส.อ. พรชัย ฉิ นนานนท์
จ.ส.อ. วิชาติ มะสันเทียะ
จ.ส.อ. ชํานาญ บัวเรื อง
จ.ส.อ. รณภูมิ อ้นมงคล
จ.ส.อ. วิรัตน์ เชาว์พิพฒั นะ
จ.ส.อ. ศักดิ@อนันต์ บุตรศรี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ผลาหาญ
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ หงษ์พงษ์
จ.ส.อ. นิกร เพ็งเต็ม
จ.ส.อ. ทนงศักดิ@ เตีOยงสูงเนิน
จ.ส.อ. อภิชาติ มัน# สมบูรณ์
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เบ้าช้างเผือก
จ.ส.อ. บรรจบ นาคา
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ใสแท้
จ.ส.อ. สุรเชษฐ จรอํา
จ.ส.อ. ปรเมศวร์ ปานเกิด
จ.ส.อ. ดํารงค์ ประกอบสุข
จ.ส.อ. อุทยั ทางธรรม
จ.ส.อ. อโกวินร์ รุ่ งสันเทียะ
จ.ส.อ. อําภร พึOงสันเทียะ
จ.ส.อ. เสกสรรค์ องอาจ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00434-18
001-100-2004-01128-97
001-100-2004-01763-63
001-100-2004-02049-03
001-100-2004-02479-08
001-100-2004-02532-55
001-100-2004-02569-60
001-100-2004-02570-02
001-100-2004-02601-12
001-100-2004-02664-80
001-100-2004-03181-90
001-100-2004-03730-45
001-100-2004-04577-72
001-100-2004-05265-31
001-100-2004-05275-30
001-100-2004-05276-00
001-100-2004-05276-28
001-100-2004-05276-37
001-100-2004-05276-46
001-100-2004-05276-55
001-100-2004-05276-82
001-100-2004-05701-89
001-100-2004-05775-35
001-100-2004-05835-09
001-100-2004-05881-60
001-100-2004-06537-47
001-100-2004-06610-65
001-100-2004-06641-87
001-100-2004-06745-46
001-100-2004-06839-42
001-100-2004-07242-85
001-100-2004-07739-26
001-100-2004-07762-24

ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.

จํานวนเงิน
1,500.25
3,928.14
4,256.58
2,364.11
1,428.18
2,063.84
3,855.97
5,446.04
2,182.40
3,844.27
9,803.97
3,574.14
1,513.55
3,406.96
9,973.49
1,330.99
4,128.25
2,859.54
1,384.25
1,243.65
2,197.81
2,829.32
2,782.21
4,838.23
4,518.97
2,607.80
3,786.07
4,224.60
3,577.25
2,341.94
2,077.38
2,537.73
3,601.11

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. ทองหล่อ วงค์พญา
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ผาสุข
จ.ส.อ. มลทิน กุลบ่าง
จ.ส.อ. สุรเดช โพธิ@งาม
จ.ส.อ. สุวชั ชัย ภูมลี
จ.ส.อ. บุญยศักดิ@ เพ็ชรนิล
จ.ส.อ. ไสว ปั จจุโส
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ขุนทอง
จ.ส.อ. ประยุทธ อ่อนศิลา
จ.ส.อ. สิ นธุ ขอมอบกลาง
จ.ส.อ. วิชิต วงษ์เตมีย ์
จ.ส.อ. พนาไพร ผลาหาญ
จ.ส.อ. สมศักดิ@ แจ้จตั ุรัส
จ.ส.อ. นคร ดีใหม่
จ.ส.อ. วิชาญ สายฆ้อง
จ.ส.ท. เกรี ยงศักดิ@ นาเวียง
จ.ส.อ. วนิช นกน้อย
จ.ส.อ. สมเดช สุพรรณ์
จ.ส.อ. สามารถ มีสุทธิ@
จ.ส.อ. ธีรยุทธ สามะศิริ
จ.ส.อ. ฉลวย ศรี โมง
จ.ส.อ. อัศวิน ศรี ธญ
ั รัตน์
จ.ส.อ. ฉัตรเพ็ชร ประครองพันธ์
จ.ส.อ. ธีระยุทธ สายไหม
ส.อ. อธิวฒั ณ์ คุมธง
จ.ส.อ. เอกมงคล หอมเย็น
จ.ส.อ. ศักดิ@มงคล แนวทะวิต
จ.ส.ท. นิตินนั ท์ ชิดชมนาค
จ.ส.อ. สายยน จรรยา
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ วรรณดี
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ศรี สวัสดิ@
จ.ส.อ. นที ศิริบุตร
ส.อ. ศรัญ[ู สมเพชร

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07890-06
001-100-2004-08069-14
001-100-2004-08590-77
001-100-2004-09010-33
001-100-2004-09159-84
001-100-2004-09241-04
001-100-2004-09243-53
001-100-2004-09327-96
001-100-2004-09500-66
001-100-2004-09628-94
001-100-2004-10453-98
001-100-2004-10615-36
001-100-2004-10872-42
001-100-2004-11197-27
001-100-2004-11873-75
001-100-2004-12307-74
001-100-2004-12340-99
001-100-2004-12571-42
001-100-2004-12689-26
001-100-2005-00156-09
001-100-2005-00359-22
001-100-2006-00248-00
001-100-2006-00434-16
001-100-2006-00434-25
001-100-2007-00135-39
001-100-2009-00302-79
001-100-2008-00020-91
001-100-2008-00308-45
001-100-2004-07264-14
001-100-2008-00211-84
001-100-2011-00062-13
001-100-2004-04786-69
001-100-2011-00521-24

ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.

จํานวนเงิน
6,163.01
1,287.55
2,098.31
2,497.60
4,204.78
4,942.44
5,022.05
1,107.45
4,168.74
4,279.59
5,668.26
2,774.84
6,931.79
892.16
2,836.45
3,335.48
3,546.89
2,094.67
4,949.20
1,402.81
2,041.55
2,291.99
1,409.99
1,202.40
1,386.88
252.60
1,873.50
897.56
1,746.46
806.11
752.70
2,892.68
467.68

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
ส.อ. กิตติชยั ขันทอง
ส.อ. กิตติคุณ สร้อยประดิษฐ์
ส.อ. เศรษฐา เข็มทอง
ส.อ. อิสริ ยะพงศ์ ธาตุมี
ส.อ. เอกบดี ทรัพย์มี
ส.อ. ไกรวุฒิ พันธุ์กาฬสิ นธุ์
ส.อ. เอกชัย ชาญเชิงรบ
ส.อ. หฤษฎ์ แพรวงษ์นุกลู
ส.อ. พจเทพ อินทรแย้ม
ส.อ. นิกร จันพลา
ส.อ. นราทร โพธิสิน
ร.อ. วีระ คําสัตย์
ร.อ. อนันต์ อุมริ นทร์
ร.อ.สมชัย นกจันทร์
ร.อ. กันต์ คงมีทรัพย์
ร.ท. ทองวัน รักษาภักดี
ร.ท. สมศักดิ@ สายประทุม
ร.ท. สมหมาย สุวรรณวาศรี
ร.ต. บุญเลิศ เที#ยงสาย
ร.ท. สมศักดิ@ ไชยสงค์
ร.ต. ชัยยะ ดําเล็ก
ร.ต. เล็ก โพธิ@นิมิตร
ร.ท. สุพจน์ จักร์ทิพย์
ร.ต. บรรจง จันทร์หลวย
ร.ท. บุญนอง คํานวณ
ร.ต. สราวุธ เม้าอุดม
ร.ต. ประพัฒน์ศกั ดิ@ สิ# วสงวน
ร.ท. มงคล ชมแพ
ร.ต. สมเกียรติ ศรี รักษา
ร.ท. ประชัน ฉายเพ็ชร์
ร.ท. พยงค์ จูจอ้ ย
ร.ท. จําลอง มีฤกษ์
ร.ต. โสภา จันทร์จาํ ปา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00159-36
001-100-2013-00160-05
001-100-2013-00160-23
001-100-2013-00160-32
001-100-2013-00191-90
001-100-2013-00193-03
001-100-2013-00155-83
001-100-2013-00159-09
001-100-2013-00159-72
001-100-2013-00160-41
001-100-2013-00160-50
001-100-2004-00061-16
001-100-2004-07479-03
001-100-2004-07735-37
001-100-2004-12084-65
001-100-2004-03850-04
001-100-2004-10522-73
001-100-2004-10960-73
001-100-2004-00673-20
001-100-2004-01144-06
001-100-2004-01497-30
001-100-2004-06449-16
001-100-2004-06460-66
001-100-2004-06548-16
001-100-2004-07328-77
001-100-2004-07478-15
001-100-2004-07642-47
001-100-2004-07720-33
001-100-2004-08039-08
001-100-2004-08062-33
001-100-2004-08362-52
001-100-2004-08440-84
001-100-2004-08496-81

ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ป.2 พัน.12 รอ.
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5

จํานวนเงิน
459.05
753.56
313.30
563.47
179.33
1,259.89
753.56
388.06
564.81
432.27
530.03
8,297.30
8,006.29
2,528.72
15,587.36
2,794.17
1,510.27
7,401.97
1,759.08
2,666.98
1,234.57
7,583.53
3,904.69
4,339.60
3,712.03
1,186.26
1,793.80
1,184.02
1,789.16
13,273.82
1,422.20
5,159.28
7,051.51

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.ท. ธนภูมิ พลายวงษ์
ร.ต. อาณัติ เพ็ชรโชติช่วง
จ.ส.อ. พิศิษฐ ทีปุ้ง
จ.ส.อ. นิพนธ์ ใหญ่คุม้
จ.ส.อ. เดช อัญมณี รมย์
จ.ส.อ. เจษฎา บู่ศรี
จ.ส.อ. ชิต ยุติธรรม
จ.ส.อ. เมธี จักรายุทธ
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อู่เสื อพะเนา
จ.ส.อ. มงคล จิตต์แจ่ม
จ.ส.อ. อุทิศ วาสนาดี
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ จันทานนท์
จ.ส.อ. จิรายุ จิรานนท์
จ.ส.อ. สุชาติ ผ่องสูงเนิน
จ.ส.อ. สุรเดช เซี]ยะสมาน
จ.ส.อ. สาโรจน์ อินสว่าง
จ.ส.อ. ธงไชย นรากร
จ.ส.อ. ธีระยุทธ สุวรรณสิ นธุ์
จ.ส.อ. โชคชัย ถ้วนสมบูรณ์
จ.ส.อ. สมัคร มะเสมา
จ.ส.อ. สายัณห์ สังขบุญชู
จ.ส.อ. สัญญา ย่อจันทร์
จ.ส.อ. สุทธิ จันทปลิน
จ.ส.อ. สมศักดิ@ กลิ#นดาว
จ.ส.อ. พิศาล สูงปานเขา
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั มินอารี
จ.ส.อ. เสนีย ์ พรมสิ งหา
จ.ส.อ. ประสาน กลิ#นลอย
จ.ส.อ. สมพงษ์ โสภาพล
จ.ส.อ. อุตส่าห์ วงษ์สกุล
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ หงษ์จะบก
จ.ส.อ. ปริ ญญา ทวีเงิน
จ.ส.อ. ธนทัต ไกรษี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10999-55
001-100-2004-11414-16
001-100-2004-00281-45
001-100-2004-00495-82
001-100-2004-00698-50
001-100-2004-00712-80
001-100-2004-01497-58
001-100-2004-01581-36
001-100-2004-02253-77
001-100-2004-02748-69
001-100-2004-02866-06
001-100-2004-02902-38
001-100-2004-03094-75
001-100-2004-03228-65
001-100-2004-04136-80
001-100-2004-04465-81
001-100-2004-04660-99
001-100-2004-04667-34
001-100-2004-05494-62
001-100-2004-05532-89
001-100-2004-05552-87
001-100-2004-05640-18
001-100-2004-05841-64
001-100-2004-05918-72
001-100-2004-06363-15
001-100-2004-06389-51
001-100-2004-06817-22
001-100-2004-06937-54
001-100-2004-07234-17
001-100-2004-07259-56
001-100-2004-07476-02
001-100-2004-07476-11
001-100-2004-07476-66

ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5

จํานวนเงิน
1,184.13
6,857.81
465.40
2,679.88
6,174.80
1,641.08
5,759.67
10,578.61
4,073.86
3,618.66
1,736.40
2,339.42
1,318.69
2,353.54
5,385.29
6,033.58
2,419.72
1,720.00
5,701.54
2,294.68
1,353.12
5,282.59
982.68
3,523.93
1,009.05
8,286.15
1,156.71
5,343.73
1,279.02
4,609.30
2,487.89
1,261.34
512.51

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. พร้อมศักดิ@ เกิดศิลป์
จ.ส.อ. ยงค์ ช่อกลาง
จ.ส.อ. ยุคล ทองประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สมบัติ ลายทอง
จ.ส.อ. สุชาติ บุญเกตุ
จ.ส.อ. สุธีวฒั น์ ภู่เงิน
จ.ส.อ. อุดม ชูเมือง
จ.ส.อ. สมชาย ม่วงอินทร์
จ.ส.อ. ณรงค์ ภาคทวี
จ.ส.อ.รามิตย์ ดุลดียง#ิ
จ.ส.อ. สุเทพ ชัยประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วัลลภ งามขํา
จ.ส.อ. วิสิทธิ@ ไม้เจริ ญ
จ.ส.อ. พินยา โสชารี
จ.ส.อ. ขวัญไชย ศรี สุทยะคุณ
จ.ส.อ. จีรพล ชัยสายัณห์
จ.ส.อ. สําเริ ง จําปาทอง
จ.ส.อ. ปรี ชา อุตยานะ
จ.ส.อ. เฉลิมชัย สุขดี
จ.ส.อ. มานะ คงถาวร
จ.ส.อ. ไชยยันต์ กัญญา
จ.ส.อ. เจษฎา เมฆกิจ
จ.ส.อ. ประคอง เชี#ยวชาญ
จ.ส.อ. อามรพันธ์ เอกศิริ
จ.ส.อ. อรรคพล นีระพันธ์
จ.ส.อ. บุญสื บ สุขสําราญ
จ.ส.อ. จเด็จ ชมดี
จ.ส.อ. มานัส เจือจุน
จ.ส.อ. สุรพล ยศยิง#
จ.ส.อ. เอก สายแสง
จ.ส.อ. วัลลภ เวชวิบูลย์
จ.ส.อ. วุฒิศกั ดิ@ รักษ์มณี
จ.ส.อ. พัลลภ ลิ#มสุวรรณ์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07476-75
001-100-2004-07477-27
001-100-2004-07477-36
001-100-2004-07477-90
001-100-2004-07478-60
001-100-2004-07478-79
001-100-2004-07479-67
001-100-2004-07640-70
001-100-2004-07736-07
001-100-2004-08160-36
001-100-2004-08198-02
001-100-2004-08628-59
001-100-2004-08669-43
001-100-2004-08743-59
001-100-2004-08789-39
001-100-2004-08933-54
001-100-2004-08951-49
001-100-2004-09246-36
001-100-2004-09412-26
001-100-2004-09577-59
001-100-2004-09587-85
001-100-2004-10057-98
001-100-2004-10194-63
001-100-2004-10509-56
001-100-2004-10544-84
001-100-2004-10560-84
001-100-2004-10740-35
001-100-2004-11029-21
001-100-2004-11157-58
001-100-2004-11256-58
001-100-2004-11437-88
001-100-2004-11535-63
001-100-2004-11606-97

ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5

จํานวนเงิน
2,574.52
932.10
6,746.63
4,221.58
2,763.80
2,094.86
922.48
2,130.46
3,830.11
4,842.59
1,791.49
4,097.94
3,042.30
2,771.48
1,652.15
7,019.25
4,600.91
2,494.71
2,964.88
2,022.18
1,212.47
3,272.56
777.78
538.32
2,364.96
2,715.93
1,211.39
946.35
1,220.73
4,134.37
1,039.94
5,475.24
4,222.93

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศักดา หรื อโอภาส
จ.ส.อ. สงวน พวงโลก
จ.ส.อ. อนุชาติ สาครเจริ ญ
จ.ส.อ. ปรี ชา มณี รัตน์
จ.ส.อ. สุรพล งวนหอม
จ.ส.อ. กฤษกร สุขเสริ ม
จ.ส.ท. กฤษกร สี สวย
จ.ส.ท. ชูศกั ดิ@ จําปาทอง
จ.ส.ท. ภราดร พลอยบุตร
จ.ส.อ. วิสิทธิ@ ภูมิภาค
จ.ส.อ. ณรงค์ บุญแก้ว
จ.ส.อ. เดชาธรณ์ พุทธรักษา
จ.ส.อ.ชัยยุทธ์ คํOาชู
จ.ส.อ. บุญให้ จิ^วเจริ ญ
จ.ส.อ.โกเมศ โฉมขวัญ
จ.ส.อ. คาน นามวงษา
จ.ส.อ. ภูวนาถ สิ งหากัน
จ.ส.อ.วิเชษฐ ศิริสวัสดิ@
จ.ส.ต.สมบัติ จันทรสาขา
จ.ส.อ. สําราญ ลครทิพย์
จ.ส.ต. โยธิน วิสุทธิเชืOอ
จ.ส.อ.อนุพงศ์ ปู่ จันทร์
จ.ส.ต. ชานนท์ สี ใส
จ.ส.ต.ทนงศักดิ@ สุขสว่าง
จ.ส.อ. กฤตภาส ดอนพล
จ.ส.อ.ประวิทย์ รุ่ งฟ้ า
จ.ส.อ. สมชาย อ่อนมา
จ.ส.อ. บุญเลิศ วงศ์มาลัย
จ.ส.ต. จาฤก อํ#าแจ้ง
จ.ส.อ. พิสิทธิ@ บวชสันเทียะ
จ.ส.ต. เด่น ภูพนั นาจ
จ.ส.ต.นําพล ไกรศร
จ.ส.ต. วรวิทย์ อิ#มเชืOออยู่

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11722-58
001-100-2004-12096-68
001-100-2004-12175-24
001-100-2004-13028-68
001-100-2004-00938-93
001-100-2004-01496-60
001-100-2004-05554-81
001-100-2004-06071-28
001-100-2004-07476-93
001-100-2004-09329-63
001-100-2004-09460-18
001-100-2004-09910-36
001-100-2004-01497-49
001-100-2004-04460-31
001-100-2004-05927-01
001-100-2004-06881-14
001-100-2004-07477-09
001-100-2004-07477-54
001-100-2004-07477-81
001-100-2004-07478-42
001-100-2004-07478-51
001-100-2004-07479-12
001-100-2004-07480-09
001-100-2004-08071-53
001-100-2004-08275-46
001-100-2004-09324-95
001-100-2004-09829-04
001-100-2004-09895-36
001-100-2004-10091-47
001-100-2004-11435-48
001-100-2004-11866-22
001-100-2004-12503-34
001-100-2006-00423-83

ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5

จํานวนเงิน
3,589.47
3,109.32
1,476.31
4,036.82
3,378.36
1,404.69
467.29
467.29
2,434.47
378.92
740.82
511.25
1,838.17
4,657.39
1,825.50
3,852.05
1,400.12
1,667.34
1,907.34
2,012.32
624.48
3,734.03
2,045.93
2,513.14
595.36
1,154.51
4,985.61
1,312.91
1,048.44
1,950.92
3,513.83
464.06
1,785.50

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.ต. สยาม อินเผือก
จ.ส.ท. ยุทธพงศ์ บัวสกุล
จ.ส.ต. ชัยชาญ โคตะพันธ์
ส.อ. กุศล ฉิ มนิล
ส.อ. วชิระพันธ์ สี สวย
ส.อ. ยุทธภูมิ ผ่องศรี
ส.อ. ศุกล เย็นปรี ชา
ส.อ.กิตติพงษ์ ม่วงภูเขียว
ส.อ. เอกศักดิ@ บัวศรี งาม
ส.อ. วีระชัย ศรแก้ว
ส.อ. ณัฐวุฒิ สาลีราช
ส.อ. ยุทธการ นาคทองดี
ส.อ. สัตยา แสงขํา
ส.อ. พรมมินทร์ ช่ออัญชัน
ส.อ. สุรศักดิ@ นึกถึง
ส.อ. สิ ทธิโชค นวลคํา
ส.อ. อธิวฒั น์ ภูผิวขํา
ส.อ. จักรพันธ์ รัตนะรัต
ส.อ. ภูวนัย ศรี รักษา
ส.อ. กฤตภาส ปาลวัฒน์
ส.ท.ไพมูล สังขาว
ส.อ. สุรธีร์ สิ ทธเกียรติ@
ส.อ. ฮาดิษ ทอดทิOง
ส.อ. วิสุทธิเทพ พระอัมพร
ส.อ.ฐิรเมศวร์ พวงมาลัย
ส.อ. ศราวุฒิ เกษประเสริ ฐ
จ.ส.ต. ศิริพงษ์ แก่นท้าว
พ.ท. กอบกุล โรจนไพฑูรย์
พล.ต. วิสุทธิ@ ศรี จนั ทราพันธุ์
พ.อ.(พิเศษ) พูนเกียรติ เรื องโภคา
พ.อ.(พิเศษ) เสกสรรค์ ชายทวีป
พ.อ.(พิเศษ)หญิง ศีจิต เลาหะคามิน
พ.อ. วัลลภ สว่างสุนทรเวศย์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00037-81
001-100-2007-00129-47
001-100-2011-00075-77
001-100-2004-01055-69
001-100-2004-01923-98
001-100-2004-04171-27
001-100-2007-00419-49
001-100-2009-00285-84
001-100-2009-00355-75
001-100-2009-00356-09
001-100-2010-00266-70
001-100-2010-00330-23
001-100-2011-00504-81
001-100-2011-00523-00
001-100-2012-00130-18
001-100-2013-00098-47
001-100-2013-00098-56
001-100-2014-00166-24
001-100-2014-00166-97
001-100-2014-00370-25
001-100-2011-00405-09
001-100-2011-00419-06
001-100-2012-00411-90
001-100-2012-00414-91
001-100-2013-00428-97
001-100-2013-00583-39
001-100-2010-00283-77
001-100-2004-05850-02
001-100-2004-07455-43
001-100-2004-01389-92
001-100-2004-09527-90
001-100-2004-11333-47
001-100-2004-00139-03

ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.1 พัน.5
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
พธ.ทบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
1,364.44
1,548.33
1,071.54
577.96
1,269.74
638.29
1,658.72
1,115.68
448.57
402.60
200.71
427.60
1,266.94
594.90
641.08
296.09
1,552.10
222.39
108.19
800.47
825.13
173.68
169.85
857.23
121.32
232.38
6,131.40
30,982.11
9,387.09
28,255.37
12,855.28
40,480.61
15,337.70

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

ชื#อบัญชี
พ.อ. จิติวฒั นา รอดเจริ ญ
พ.อ. กิตติ ลาภอนันต์
พ.อ. นพเศรษฐ์ แหวนสัมฤทธิ@
พ.อ. ผจญ เฮงสิ น
พ.อ. ปกิจจ์ แสงสว่าง
พ.อ.หญิง ชุลีภรณ์ บัวหลวง
พ.อ.หญิง จิรพร ชัOนประดับ
พ.อ.หญิง สําราญ จันต๊ะสุข
พ.อ.หญิง อารยา อุบาลี
พ.อ.หญิง ยุพาภรณ์ กริ นชัย
พ.อ.หญิง พรพิมล นักรํา
พ.อ.หญิง สิ ริวรรณ สมจินตนา
พ.อ.หญิง ดุจอาภา จันทรวงศา
พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยตุ ิ
พ.อ.หญิง เกศราภรณ์ รัชตเกรี ยงไกร
พ.ท. สายชล ปิ# นวิเศษ
พ.ท. สมศักดิ@ พงษ์สวัสดิ@
พ.ท.ประดิษฐ์ ธิติศรัณย์
พ.ท. เกษตรพงศ์ สุทธคุณ
พ.ท. จิรกฤต วัฒนรัตน์
พ.ท. บรรจบ ศุขสายชล
พ.ท.ธาตรี บุญเจือ
พ.ท. พีระเดช ประภาสโนบล
พ.ท. เจษฎา แก่นโพธิ@
พ.ท. ธนิตชัย เย็นชัยสิ ทธิ@
พ.ท. สามารถ ปานเถื#อน
พ.ท. มนตรี นิควงศ์
พ.ท.อรรถพล ชูอรุ ณ
พ.ท.หญิง พรทิพา พวงลําเจียก
พ.ท.หญิง อรสา สบายสูงเนิน
พ.ท.หญิง มณิ ศรา ธีรนิธิศนันท์
พ.ท.หญิง พรญาณี เฉลิมสี มา
พ.ท.หญิง จิดาภา สถิตทวีพร

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02386-09
001-100-2004-06977-14
001-100-2004-07332-92
001-100-2004-09562-28
001-100-2004-10001-46
001-100-2004-01522-84
001-100-2004-02673-46
001-100-2004-04042-39
001-100-2004-04480-02
001-100-2004-04567-46
001-100-2004-05810-42
001-100-2004-06585-93
001-100-2004-08993-30
001-100-2004-09242-10
001-100-2004-12139-62
001-100-2004-00534-15
001-100-2004-03600-78
001-100-2004-04151-47
001-100-2004-04596-82
001-100-2004-06421-58
001-100-2004-06503-15
001-100-2004-07907-10
001-100-2004-08234-89
001-100-2004-10003-04
001-100-2004-11335-14
001-100-2004-11855-80
001-100-2004-12203-79
001-100-2006-00519-47
001-100-2004-02414-63
001-100-2004-02465-92
001-100-2004-02553-87
001-100-2004-03549-98
001-100-2004-03588-33

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
24,010.80
17,717.49
21,965.06
8,280.93
15,748.13
14,834.49
5,853.06
8,418.12
8,484.19
12,742.09
30,515.07
31,166.40
6,564.03
16,215.18
14,479.12
2,614.36
52,609.20
6,949.29
10,701.67
28,526.33
5,446.65
4,777.80
8,675.90
9,907.70
4,761.04
5,687.06
9,460.04
4,523.08
6,075.23
4,615.99
11,181.78
11,638.41
11,580.54

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.ท.หญิง ศิริพร โรจนเสน
พ.อ.หญิง วชิราภรณ์ พรไชยะสิ ทธิ@
พ.ท.หญิง คชาภา ธรรมวิวฒั น์
พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม
พ.ท.หญิง ศศิวาศน์ ศรี เนธิยานันท์
พ.ต. ทินกร สุขสาขา
พ.ต. ดนุวสั อนุศรี
พ.ต. ภาณุพงศกร โสมภีร์
พ.ต. ณรงค์ฤทธิ@ ศุขกลิ#น
พ.ต. ปรี ชา สมบูรณ์
พ.ต.เสริ มศักดิ@ มินอารี ย ์
พ.ต. พลากร สุภารส
พ.ต.หญิง กนกกาญจน์ มหาวิจิตร
พ.ต.หญิง ณัชกรณ์ เหลือรักษ์
พ.ต.หญิง บุญศิริ เทพศาสตรา
พ.ต.หญิง อุทยั วรรณ วนิช
พ.ต.หญิง ณัฐพร แก้วต่าย
พ.ต.หญิง จิราภรณ์ ไม้ไหว
พ.ต.หญิง เสาวนิตย์ แพงโพธิ@
พ.ต.หญิง กนกพร อ่อนอินทร์
พ.ต.หญิง อิสริ ยา ใจวงค์ษา
ร.อ. อํานาจ วิทยากิตติพงษ์
ร.อ. วิสูตร หนูวงษ์
ร.อ. ณชพัฒน์ จิตต์บรรจง
ร.อ. ชานวาทิก โกวิทวที
ร.อ. วิษณุ พิมพ์หนู
ร.อ. อนุสรณ์ วรมาลี
ร.อ.หญิง ภัคนภัสส์ โพธิ@ไพจิตร
ร.ท. พุทฒพงษ์ พุม่ ศิริ
ร.ท. คมพิศิษฐ์ ใจซื#อกุล
ร.ท. ธนัตถ์พงษ์ พัสดุธาร(อ.)
ร.ท. กําพล โหนา
ร.ท. ธนวัฒน์ ทองเหลือง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06934-44
001-100-2004-10022-14
001-100-2004-11780-12
001-100-2004-11780-85
001-100-2004-12022-94
001-100-2004-00212-76
001-100-2004-04148-65
001-100-2004-06742-09
001-100-2004-11974-06
001-100-2004-13080-66
001-100-2006-00006-42
001-100-2007-00027-37
001-100-2004-06009-03
001-100-2004-06416-27
001-100-2004-07210-57
001-100-2004-08143-20
001-100-2004-10580-37
001-100-2004-10771-93
001-100-2004-12640-45
001-100-2004-13196-19
001-100-2006-00140-07
001-100-2004-00967-66
001-100-2004-01189-16
001-100-2004-03258-80
001-100-2004-05210-77
001-100-2004-06720-07
001-100-2011-00064-62
001-100-2004-07755-99
001-100-2004-00391-23
001-100-2004-03849-17
001-100-2004-03986-00
001-100-2004-04464-66
001-100-2004-07128-46

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
10,950.03
3,832.91
9,342.06
19,006.32
2,138.15
6,398.81
5,203.03
10,592.66
2,161.77
10,640.70
904.83
3,841.38
2,282.38
5,646.96
11,270.37
18,075.68
8,159.00
5,935.80
5,148.27
2,354.66
3,129.89
7,388.22
3,676.70
2,201.24
4,198.31
18,874.65
2,193.24
6,505.84
6,873.93
12,492.95
7,668.58
18,917.63
2,400.16

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.ท. วีระ งามขํา
ร.ท. ณรงค์ สุทธิสุข
ร.ท. วิรัตน์ เนตรกลัด
ร.ท.หญิง สุนิสา สุดสงวน
ร.ท.หญิง พิญญ์พชั ร์ อ่อนเที#ยง
ร.ท. หญิง รสิ กา แสงประพาฬ
ร.ท.หญิง ศิราณี กลิ#นสุคนธ์
ร.ต. ประเทือง นาคพลัOง
ร.ต. นฤชา ตันตระกูล
ร.ต. มานพ ฉัตรแก้ว
ร.ต. สุพจน์ บุณะสุวรรณ์
ร.ต. จักรพงษ์ ชัยภักดี
ร.ต. ประจวบ จุลสุวรรณ
ร.ต. สมนึก กําแพงแก้ว
ร.ต. อดิเรก มูลสวัสดิ@
ร.ต. ทองม้วน โยเหลา
ร.ต. ประเสริ ฐ อินทนาจ
ร.ต. ศรี เพชรรัตน์ ยืนยงชาติ
จ.ส.อ. เลิศณรงค์ โหนา
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ@ สมดวงศรี
จ.ส.อ. มนต์ชยั ศรี สาํ ราญ
จ.ส.อ.ประสาน สารี กิจ
จ.ส.อ.วีรยุทธ์ หอมกระจ่าง
จ.ส.อ. อภิสิทธิ@ นุ่มกลิ#น(อ.)
จ.ส.อ. พิศิษฐ์ วินุราช
จ.ส.อ. วีระพล ยืนยง
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ เต็มเปี# ยม
จ.ส.อ. สะอาด แก้วโกมล
จ.ส.อ. กิตติพศ ผลวัชนะ(อ.)
จ.ส.อ. ธานนท์ นนทการ
จ.ส.อ. ชัยชิต คําช้าง
จ.ส.อ. ปิ โยรส แก่นสําโรง
จ.ส.อ. บัวทอง ปิ# เลขา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11324-18
001-100-2004-11830-50
001-100-2004-11980-07
001-100-2004-05933-02
001-100-2004-10664-52
001-100-2011-00093-17
001-100-2014-00719-31
001-100-2004-00600-53
001-100-2004-01013-05
001-100-2004-04239-06
001-100-2004-05348-77
001-100-2004-06977-23
001-100-2004-07204-29
001-100-2004-08006-82
001-100-2004-08396-75
001-100-2004-10956-49
001-100-2004-12973-62
001-100-2008-00119-29
001-100-2004-00067-54
001-100-2004-00132-68
001-100-2004-00355-70
001-100-2004-00545-11
001-100-2004-00666-86
001-100-2004-00883-96
001-100-2004-01265-44
001-100-2004-01690-62
001-100-2004-01820-81
001-100-2004-02076-36
001-100-2004-02124-98
001-100-2004-02332-42
001-100-2004-02479-35
001-100-2004-02884-55
001-100-2004-03041-06

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
3,557.08
8,202.65
10,135.89
8,665.05
4,566.63
918.48
2,111.03
8,725.07
6,324.38
1,892.87
7,081.37
5,646.80
13,297.70
27,238.98
1,857.11
8,034.72
3,854.27
1,747.32
1,637.16
1,562.43
2,401.02
4,081.67
2,050.50
2,501.82
2,356.52
2,831.45
8,195.33
4,323.16
1,703.84
5,904.86
3,305.72
3,940.48
6,149.59

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. สมพงษ์ เกตุอาํ ไพ
จ.ส.อ. ชฤนาจ มาศจันทร์
จ.ส.อ. สาวิต โพธิ@แก้ว
จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ศรี ชยั
จ.ส.อ. ราชัน อุดมพรพิสุทธิ@
จ.ส.อ. วิทยา เอี#ยมสง่า
จ.ส.อ. สุจินต์ พันชนะ
จ.ส.อ. อุเทน ทิพจรู ญ
จ.ส.อ. จิรภัทร เอกทิพย์ทา
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ คล้ายยา
จ.ส.อ. ธวัชชัย ศิริวฒั นกุล
จ.ส.อ. ปั ณณวิชญ์ ปั ญญาคม
จ.ส.อ. มนตรี นนทารักษ์
จ.ส.อ. จามิกร เพียรพร้อม
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ@ คําหอม
จ.ส.อ. วรรษ วงค์สวรรค์
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ บูชิกานนท์
จ.ส.อ. นฤมิต เรื องวงษ์
จ.ส.อ. วงศธร คุณเกียรติ
จ.ส.อ.วีระชัย จันทพันธ์
จ.ส.อ. ปรี ชา ขยันกลาง
จ.ส.อ. สิ รภพ จุย้ ภู่
จ.ส.อ. ศักดิ@ชาย บุญมี
ร.ต. ชัญญพัชร์ กําเนิด
จ.ส.อ. อํานวย มะลิป่า
จ.ส.อ. นิรันดร์ เสมอชาติ
จ.ส.อ. สุรเดช ใจเก่ง
จ.ส.อ. วิรัตน์ แย้มชุติ
จ.ส.อ. พิสุทธิพงศ์ แสงสุวรรณ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ แพสกุล
จ.ส.อ. อุ่น ผาสบาย
จ.ส.อ. รัชตพล บุญเพ็ชร์
จ.ส.อ. ศักศิพภั เจริ ญโภคราช

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03225-82
001-100-2004-03424-98
001-100-2004-03425-04
001-100-2004-03513-80
001-100-2004-03862-89
001-100-2004-03893-01
001-100-2004-03931-73
001-100-2004-04228-82
001-100-2004-04272-67
001-100-2004-04478-72
001-100-2004-04652-49
001-100-2004-05765-63
001-100-2004-05822-18
001-100-2004-06326-74
001-100-2004-06326-92
001-100-2004-06636-92
001-100-2004-06679-53
001-100-2004-06977-05
001-100-2004-06998-91
001-100-2004-07063-13
001-100-2004-07069-60
001-100-2004-07222-96
001-100-2004-07223-39
001-100-2004-07379-79
001-100-2004-07453-58
001-100-2004-07708-86
001-100-2004-08214-90
001-100-2004-08220-82
001-100-2004-08261-85
001-100-2004-08364-65
001-100-2004-08697-64
001-100-2004-09343-41
001-100-2004-09350-85

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
3,349.99
5,584.13
6,426.17
2,073.61
6,669.14
3,952.02
5,638.62
495.94
27,410.82
5,232.35
1,252.15
4,659.55
5,396.61
4,727.16
1,553.78
2,224.85
6,319.14
3,284.29
12,216.33
749.55
7,623.94
1,368.54
1,563.03
5,707.86
11,384.71
6,221.40
5,536.13
2,424.87
888.47
6,078.18
24,148.93
2,709.66
9,239.28

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
จ.ส.อ. จิระศักดิ@ ใจชอบ
จ.ส.อ. กรกฏ มาตรังศรี
จ.ส.อ. สุรพล บุญพร้อม
จ.ส.อ. นิพพนย์ นิยมพานิชย์
จ.ส.อ. อํานาจ จุลศรี
จ.ส.อ. ธวัช คุ่มสุภา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ โชคสี นิล
จ.ส.อ. ประยุทธ์ โพธิจามร(อ.)
จ.ส.อ. อร่ าม สิ งห์ไข่มุกข์
จ.ส.อ. ระพีพฒั น์ แสงยนต์
จ.ส.อ. นริ นทร์ ฆ้องกลาง
จ.ส.อ. จรัส ริ ตา
จ.ส.อ. วิทยา สุวรรณรังษี
จ.ส.อ. ชยุต รัตนะจิตรดี
จ.ส.อ. ปั ญญา คํOาคูณ
จ.ส.อ. สุรชัย สวัสดิ@กิจ
จ.ส.อ. ฐิติพฒั น์ ชุนจํารัส
จ.ส.อ. กฤตพล พยนต์รักษ์
จ.ส.อ. มณเฑียร สมพงษ์
จ.ส.อ. สุพจน์ อาญาเมือง
จ.ส.อ. เอกรัช ใจซื#อกุล
จ.ส.อ. ธีรภัทร พลายแก้ว
จ.ส.อ. อาทิตย์ เจริ ญลาภ
จ.ส.อ. สําราญ พิทกั ราษฎร์
จ.ส.อ. คมกฤษ ปราการนนท์
จ.ส.อ. สําราญ มีเทศ
จ.ส.อ.พุทธิพงศ์ ประจวบวัน
จ.ส.อ. ใหม่เสมอ พลอยแก้ว
จ.ส.อ. เทวินทร์ วงศ์ดวง
จ.ส.อ. ณัฐพงค์ สิ งโตทอง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ แพทย์เจริ ญ
จ.ส.อ.ประภาส พรมแก้ว
จ.ส.อ.หญิง สุวรรณ รุ่ งระวี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09486-54
001-100-2004-09497-96
001-100-2004-09583-96
001-100-2004-09854-97
001-100-2004-10081-39
001-100-2004-10343-83
001-100-2004-11090-21
001-100-2004-11168-81
001-100-2004-11174-73
001-100-2004-11190-82
001-100-2004-11191-07
001-100-2004-11192-22
001-100-2004-11233-68
001-100-2004-11258-16
001-100-2004-11572-95
001-100-2004-11706-03
001-100-2004-11783-22
001-100-2004-11826-53
001-100-2004-11863-58
001-100-2004-11959-67
001-100-2004-12017-54
001-100-2004-12050-42
001-100-2004-12103-81
001-100-2004-12779-60
001-100-2004-12916-87
001-100-2004-13033-17
001-100-2004-13196-00
001-100-2006-00356-93
001-100-2006-00383-99
001-100-2007-00166-79
001-100-2008-00101-15
001-100-2010-00218-42
001-100-2004-01413-58

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
2,538.87
4,801.73
2,116.12
8,953.57
3,948.84
2,807.98
5,411.43
4,294.32
9,813.42
4,786.89
5,204.75
15,424.04
1,908.90
948.98
2,084.95
34,734.93
12,331.01
6,774.58
2,145.07
2,533.96
7,989.37
9,489.68
3,503.29
10,564.92
4,650.46
2,614.14
3,489.71
2,020.42
5,530.45
1,007.98
1,345.38
675.14
28,923.23

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
จ.ส.อ.หญิง ศศิธร ปานพรหมมาศ
จ.ส.อ.หญิง สุภาพร ทวีกลุ
จ.ส.อ.หญิง ยุพิน ศรี งามผ่อง
จ.ส.อ.หญิง พันทิพพา สุขภู่
จ.ส.อ.หญิง วาสนา ชูผO ึง
จ.ส.อ.หญิง เบญญาภา ชุมรัมย์
จ.ส.อ.หญิง วัลย์ดี มานะเวทย์
จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ เขียวแก้ว
จ.ส.อ.หญิง บุษยา เทศขยัน
จ.ส.อ.หญิง สุภาภรณ์ ปาลีสร้อย
จ.ส.อ.หญิง อุษา สว่างศรี
จ.ส.อ.หญิง วิภารัตน์ เทียนทอง
จ.ส.อ.หญิง วาริ นทร์ นะวาระ
จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์
จ.ส.อ.หญิง ภัทรา พูลสมบัติ
จ.ส.อ.หญิง ณัฐินี เอืOอพงษ์พนั ธ์
จ.ส.ต.หญิง อนุรดี จันทร์เกษม
จ.ส.อ. ยุทธชัย วงศ์ละคร
จ.ส.ท. ศุภสิ ทธิ@ จันทร์ดา
จ.ส.ท. สุวทิ ย์ กรสังข์
จ.ส.ท. พรภิรมณ์ ประดิษฐ์แท่น
จ.ส.ท.ธีรชัย น้อยเรื อง
จ.ส.อ.หญิง ศยามล ชัยงาม
จ.ส.อ.หญิง ดลภา อรุ ณมณี
จ.ส.อ.ธนกร นิยมฤทธิ@
จ.ส.อ. กําพลศักดิ@ อินเทพ
จ.ส.ต. สรรเสริ ญ อ่างคํา
จ.ส.ต. เสกสรรค์ สุขแย้ม
จ.ส.ต. เริ งชัย สายทอง
ั หา
จ.ส.ต. จีระพันธ์ วงษ์กณ
จ.ส.ต.หญิง สุขศิริ หาญสาริ กิจ
จ.ส.อ. วัลลภ จุลศรี
ส.อ. สมเกียรติ บรรลือศรี ศกั ดิ@

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02850-32
001-100-2004-03531-93
001-100-2004-05569-30
001-100-2004-06549-22
001-100-2004-07137-39
001-100-2004-07695-61
001-100-2004-08724-76
001-100-2004-09559-55
001-100-2004-10086-16
001-100-2004-10211-58
001-100-2004-10574-09
001-100-2004-11191-43
001-100-2004-11531-38
001-100-2004-11613-31
001-100-2004-11857-84
001-100-2005-00526-00
001-100-2005-00603-62
001-100-2004-11190-73
001-100-2005-00815-32
001-100-2006-00028-99
001-100-2006-00169-80
001-100-2010-00358-63
001-100-2004-05587-07
001-100-2004-10967-36
001-100-2004-08276-98
001-100-2005-00330-49
001-100-2006-00505-40
001-100-2008-00032-21
001-100-2008-00222-17
001-100-2010-00284-65
001-100-2004-11863-49
001-100-2004-09809-60
001-100-2009-00235-16

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.

จํานวนเงิน
4,683.02
1,590.51
3,683.05
6,775.54
9,384.42
3,198.78
3,186.66
3,246.98
10,210.33
13,512.70
7,413.23
3,276.41
2,224.06
3,506.65
3,365.67
3,312.52
5,480.59
2,605.53
3,635.33
2,606.17
1,453.36
2,108.00
7,281.80
2,420.07
1,625.67
1,867.33
1,601.33
1,331.95
2,466.48
501.71
2,098.96
1,619.83
567.34

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ส.อ. เกรี ยงศักดิ@ ระยับศรี
ส.อ. ณัฐชัย สี สยั
ส.อ.จิราพัชธ์ โยธาทิพย์
จ.ส.อ.หญิง ยาใจ มีทองดี
ส.อ.หญิง เกษวดี แจ้งใบ
ส.อ.หญิง วัชรี ตะเพียนทอง
ส.ท. พัสกร ใหญ่ชุมพร
ส.ท. ปุญญพัฒน์ ยืนยิง# สกุล
พ.อ. ถนัดพล โกศัยเสวี
พ.ท. บุญชู วังสันเทียะ
พ.ท. สมชิต ภูมิชิน
พ.ต. มีชยั แจ้งการณ์
พ.ต. รังสรรค์ ชูจิตร
พ.ต. อาทิตย์ เจริ ญรุ กข์
พ.ต.ดอย จันทร์ดา
ร.อ. วิเชียร อัมพฤกษ์
ร.ท. รุ่ งอรุ ณ คําปัO น
ร.ท. ชาติชาย อาทร
ร.ต. ฉกรรณ์ อุเทนหลอย
จ.ส.อ. สันติพงษ์ สิ งห์ที
จ.ส.อ. วิสิฏฐ์ สร้อยแก้ว
จ.ส.อ. อนุเทพ พิทกั ษ์
จ.ส.อ. สัญญา กันทะสอน
จ.ส.อ. บุญมี ศรี ซง้
ส.อ. ณฐกฤต พงษา
จ.ส.อ. ปุณณพัฒน์ สิ ทธาโชคนิวฒั น์
จ.ส.อ. นพดล บุญสะอาด
จ.ส.อ. อํานาจ คํามา
จ.ส.อ. ชูชาติ ปาปะโน
จ.ส.อ. สุเมธ ตะกรุ ดแจ่ม
จ.ส.อ. สมบูรณ์ คําเหมี#ยง
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ วันชัย
จ.ส.อ. สถิต ดําดง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00189-44
001-100-2012-00227-15
001-100-2013-00334-19
001-100-2004-00525-68
001-100-2011-00093-35
001-100-2011-00117-10
001-100-2013-00638-18
001-100-2014-00350-90
001-100-2004-03171-28
001-100-2004-08706-18
001-100-2004-12917-20
001-100-2004-00848-40
001-100-2004-00902-58
001-100-2004-07855-78
001-100-2004-12820-05
001-100-2004-00560-41
001-100-2004-04630-10
001-100-2004-11626-13
001-100-2004-06397-01
001-100-2004-00612-10
001-100-2004-01029-42
001-100-2004-01934-85
001-100-2004-01975-24
001-100-2004-02581-99
001-100-2004-02626-33
001-100-2004-03718-25
001-100-2004-03941-72
001-100-2004-04032-94
001-100-2004-04096-69
001-100-2004-04130-60
001-100-2004-05421-04
001-100-2004-05738-30
001-100-2004-06396-95

พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พบ.
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1

จํานวนเงิน
647.30
158.30
1,023.11
4,894.64
1,500.53
1,592.61
329.89
1,044.62
6,757.33
8,784.73
5,234.42
13,550.72
8,551.22
4,799.92
4,942.25
2,346.46
1,613.63
6,858.02
5,392.28
9,851.22
2,597.00
4,443.02
3,939.50
3,172.99
5,729.21
3,253.31
5,743.70
9,850.32
4,222.28
4,340.55
1,778.91
1,750.44
3,905.07

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. ชูชาติ นาถุงคํา
จ.ส.อ. นัฐพงษ์ พวงพา
จ.ส.อ. วัชราช วรรณทอง
จ.ส.อ. สุริยา สิ นธาร์
จ.ส.อ. นันทวุฒิ ธนะวงค์
จ.ส.อ. นราชัย เย็นเพชร
จ.ส.อ.หญิง สุภาวดี สุวรรณะ
จ.ส.ท. นิรุตน์ หุมนา
จ.ส.ท. ราชัน แก้วผิวอาจ
จ.ส.ท. สมชาย งับสันเทียะ
จ.ส.ท. ปริ ญญา พร้อมสุข
จ.ส.ท. บุญส่ง แพงจิตร
จ.ส.อ. ชาคริ ต สุวรรณมณี
ส.อ. สุรศักดิ@ อ่อนสระ
จ.ส.ต. เอกราช คุม้ สุวรรณ์
จ.ส.ต. กนก จันทร์เพ็ง
จ.ส.ต. วสันต์ ไชยา
จ.ส.ต. ภิณชนะพงษ์ จานตาดี
จ.ส.ต. อิทธิพล จําวงค์
จ.ส.อ. วัชรพันธ์ แก้วกรเมือง
ส.อ. สันติ จําปาวัน
ส.อ. ฐานันดร เกตุสุข
ส.อ. ล้อมพงษ์ สมพา
ส.อ. อานนท์ สี หะวงษ์
ส.ท. จิรัฐติกาล เตชะณัฐกุล
ส.ท. วรานุกลู บุตรศรี
ส.ท. สุขวิทย์ พลบุตร
พ.ท. เมธา สวนตะโก
ร.ต..เสนาะ เบญจวรรณ
พ.อ. ธนากร วรรโณภาส
พ.ท. ชงค์ เสมาคง
พ.ต. พิพฒั น์พงศ์ ปั นแปง
ร.อ. นครชัย อินทจักร

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07285-82
001-100-2004-11881-16
001-100-2004-12575-13
001-100-2004-12905-72
001-100-2005-00811-25
001-100-2016-00290-06
001-100-2004-09481-13
001-100-2004-04815-20
001-100-2005-00257-49
001-100-2006-00290-90
001-100-2006-00489-25
001-100-2006-00489-70
001-100-2004-06397-29
001-100-2004-12101-41
001-100-2005-00267-93
001-100-2006-00272-23
001-100-2006-00284-44
001-100-2006-00285-23
001-100-2006-00295-68
001-100-2004-06464-46
001-100-2005-00263-68
001-100-2011-00402-35
001-100-2011-00460-99
001-100-2011-00461-14
001-100-2011-00036-14
001-100-2011-00461-50
001-100-2013-00681-05
001-100-2004-07116-43
001-100-2004-11682-28
001-100-2004-05144-39
001-100-2004-04575-14
001-100-2004-08243-90
001-100-2004-01295-14

พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ร.9
พล.ร.9
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.ขส.23 บชร.3

จํานวนเงิน
9,078.23
4,408.72
3,499.59
1,738.21
4,647.91
249.33
3,205.85
1,200.82
3,618.97
1,436.92
2,401.89
920.61
2,579.41
2,639.63
2,013.25
1,799.21
1,557.83
1,006.09
445.78
821.46
885.75
1,761.25
319.99
399.86
3,072.76
1,373.84
401.29
136,623.41
63,400.07
2,717.36
8,734.65
10,522.62
4,836.75

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.อ. มงคล ปั ญญาเหมือง
ร.อ. แสงพูน สุดงูเหลือม
ร.อ. ธนกร บุญโต
ร.อ. ไชยยุทธ มัน# ทับไพบูลย์
ร.ท. สุเมศ สุทธิแสน
ร.ท. สงวน ซ้อนเขียว
ร.ท. พนพิพฒั น์ พรหมแสนปาง
ร.ท. หัตสชัย ถือความสัตย์
ร.ต. สมพร ทุกอย่าง
ร.ต. พิชยั พุม่ ใบศรี
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 ิ แสสนธิ@
จ.ส.อ. เผอิญ เกตุเอี#ยม
จ.ส.อ. ศุภกฤษฐิ@ พุม่ ทอง
จ.ส.อ. หรรษา โพธี
จ.ส.อ. ประภาส มานะคง
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ศิลปศร
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. พรศักดา ด้วงนุย้
จ.ส.อ. พงศา สิ ทธิวงศ์
จ.ส.อ. ผจญ แจ่มเจริ ญ
จ.ส.อ. อํานาจ ทับเมี#ยง
จ.ส.อ. พีระพล นาคสิ งห์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02129-20
001-100-2004-02257-84
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
001-100-2015-00024-35
001-100-2004-01926-35
001-100-2004-03273-56
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
001-100-2004-01536-27
001-100-2004-01606-54
001-100-2004-01650-39
001-100-2004-01749-58
001-100-2004-01772-74
001-100-2004-02115-69
001-100-2004-02305-82
001-100-2004-02756-73
001-100-2004-02795-45
001-100-2004-02891-17

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
12,149.20
6,585.02
6,943.91
13,450.08
2,644.87
8,416.06
2,059.12
1,307.46
11,352.90
9,501.25
3,951.02
5,137.80
2,304.24
2,448.20
3,137.36
4,715.45
4,292.02
6,957.85
12,275.66
8,803.24
4,898.75
3,980.23
3,052.92
4,562.00
4,113.04
8,635.69
6,693.86
5,799.13
8,431.92
4,389.82
23,328.15
3,708.99
4,145.67

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. บุญเลิศ แสงสิ งห์
จ.ส.อ. อัมมร จันอ้วน
จ.ส.อ. โกมารุ ท ระบุตรดา
จ.ส.อ. ธงไชย ทิอ่อน
จ.ส.อ. วิชยั คําทอง
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
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. ธวัชชัย ก้อนคง
จ.ส.อ. ศราวุธ เนียมสวรรค์
จ.ส.อ. อาวุธ จันทร์ทนั
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. วศิน วิสิทธิ@วงษ์
จ.ส.อ. สัก รัตนหิ รัญกาญจน์
จ.ส.อ. ประการ พึ#งราษฎร์
จ.ส.อ. แดนชาย ทองคํามา
จ.ส.อ. ยิง# ยุค ทาเสนาะ
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร ซื#อตรง
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ กุณฑล
จ.ส.อ. เด็ดเดี#ยว รุ่ งโรจน์
จ.ส.อ. ประทีป สายทอง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02913-43
001-100-2004-03031-61
001-100-2004-03146-35
001-100-2004-03191-44
001-100-2004-03989-92
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
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
001-100-2004-06228-35
001-100-2004-06419-82
001-100-2004-06449-61
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
001-100-2004-07703-81
001-100-2004-07824-10
001-100-2004-08033-06
001-100-2004-08161-06
001-100-2004-08294-92
001-100-2004-08938-59
001-100-2004-09369-41
001-100-2004-09573-33
001-100-2004-10157-31

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
6,103.01
5,106.82
1,750.59
5,042.59
9,436.19
13,843.11
2,691.36
11,589.28
4,187.14
2,567.99
4,954.86
5,371.92
5,862.10
749.79
5,827.96
6,551.16
2,468.78
3,410.59
5,516.73
14,749.88
1,578.82
4,429.52
1,713.38
1,645.63
30,294.01
5,655.09
4,888.52
13,527.21
8,431.00
4,160.74
3,826.46
2,155.17
1,593.71

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. จงกล ยอดสิ น
จ.ส.อ. สุขศาล นูมหันต์
จ.ส.อ. กองเกิน บาลีใหญ่
จ.ส.อ. ดนัย มีชม
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิ@ อาจหาญ
จ.ส.อ. วทัญ[ู ปูนมาก
จ.ส.อ. สอน อุ่นวงค์
จ.ส.อ. สุริยะ คงต๊ะ
จ.ส.อ. อภิชาต สุทธิประมา
จ.ส.อ. ไพรริ น วงค์อุปรี
จ.ส.อ. เสนีย ์ สวนแก้ว
จ.ส.อ. เสกสันต์ ยศปั ญญา
จ.ส.อ. สุรินทร์ ภู่พฒั น์
จ.ส.อ. สราวุธ มูลมา
จ.ส.อ. ทองรุ่ ง เรื องจุย้
จ.ส.อ. อินทร ก่อเขา
จ.ส.อ. ธนาเดช จันทฤทธิ@
จ.ส.อ. อุดมณัช ทองชาติ
จ.ส.อ. ทรงรบ สุธาวุฒิชยั
จ.ส.อ. สัณชัย ธิติมูล
จ.ส.ท. ชัชพล เรื องมนต์
จ.ส.ท. นิคม เขาทอง
จ.ส.ท. เอกพงค์ กิตินนั
จ.ส.ท. อภิพงศ์ สงวนชม
จ.ส.ท. อรรถพล บูรณะพันธ์
จ.ส.ต. นิคม อิหนิม
จ.ส.ต. ไพรัช หนูอิ#ม
จ.ส.ต. บัณฑิต กาเฟย
จ.ส.ต. กฤษฎา อินมาสม
จ.ส.ต. อํานวย ธรรมสิ ทธิ@
จ.ส.ต. ภาคีนยั กัญแก้ว
ส.อ.พร้อมพงศ์ แตงอ่อน
ส.อ. บุญชนะ โพธิ@คง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10176-32
001-100-2004-10271-43
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
001-100-2004-12032-75
001-100-2004-12034-24
001-100-2004-12187-18
001-100-2004-12284-14
001-100-2004-12338-05
001-100-2004-12379-35
001-100-2004-12774-38
001-100-2004-12967-98
001-100-2004-13088-17
001-100-2005-00190-03
001-100-2007-00287-35
001-100-2009-00062-90
001-100-2004-09308-40
001-100-2007-00421-33
001-100-2009-00230-84
001-100-2010-00007-97
001-100-2010-00037-03
001-100-2006-00402-15
001-100-2009-00062-81
001-100-2009-00415-58
001-100-2010-00037-12
001-100-2010-00422-89
001-100-2011-00478-30
001-100-2008-00257-64
001-100-2010-00422-43

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
3,726.68
6,915.74
4,224.97
2,131.98
4,710.34
896.25
8,259.11
6,730.93
12,423.75
2,699.60
5,272.55
5,434.54
7,508.75
4,644.47
9,897.21
6,209.49
5,233.70
1,258.19
2,990.51
1,288.97
3,675.29
1,546.23
670.09
976.31
1,561.99
1,287.05
1,334.87
1,402.84
639.58
1,989.79
1,029.48
1,207.85
747.08

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

ชื#อบัญชี
ส.อ. อภิวฒั น์ หอมแก้ว
ส.อ. สมพล อินนํOาคบ
ส.อ. ชินวัฒน์ ทองรอด
ส.อ. วัชระ สระคํา
ส.อ. จักรพงษ์ วงมหา
ส.อ. ธีรวัช ระลึก
ส.ท. อโนทัย ย่อมสุข
พ.ต. ทนงศักดิ@ บุตรศรี
พ.ต. สุทน โหนดโหน่ง
ร.อ. พเยาว์ นาคสุข
ร.อ. กล้าณรงค์ ปรี ชาวงษ์
ร.อ. สมเกียรติศกั ดิ@ จันทร์หอม
ร.ท. ไพศาล ไทยประยูร
ร.ต. ขจร เรื องอินทร์
ร.ต. นิรัตน์ บุตรลพ
ร.ต. สมชาย จูนอ้ ย
ร.ต.โยคี เชืOอบุญมี
ร.ต. สมพงษ์ เพียภูเขียว
ร.ต. วิทยา จันทอง
ร.ต. ยุทธชัย เดชบุญ
ร.ต. ณรงค์ แก้ววงษ์
ร.ต. สหพันธ์ มาทัน
ร.ต. จรัสพงษ์ ใจปั น
จ.ส.อ. ปริ ญญา ลาภสมทบ
จ.ส.อ. วินยั สิ งหเดช
จ.ส.อ. ปราโมทย์ ใจทน
จ.ส.อ. อาทิต ศรี อาวุธ
จ.ส.อ. อภิสิทธิ@ สารวัตร
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ อุ่นวงค์
จ.ส.อ. ยงยุทธ คหะวงษ์
จ.ส.อ. สุจินต์ ขันสํารี
จ.ส.อ. ธนญชัย มาแก้ว
จ.ส.อ. วิโชติ มิชิฉยั ยะ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00422-52
001-100-2012-00467-60
001-100-2013-00051-97
001-100-2013-00054-52
001-100-2013-00055-40
001-100-2013-00621-29
001-100-2013-00620-77
001-100-2004-06178-33
001-100-2004-08742-61
001-100-2004-08207-74
001-100-2004-11526-52
001-100-2006-00019-51
001-100-2004-09674-00
001-100-2004-02578-53
001-100-2004-06704-25
001-100-2004-09188-20
001-100-2004-10153-06
001-100-2004-10385-47
001-100-2004-10809-75
001-100-2004-11528-83
001-100-2004-12964-60
001-100-2005-00472-46
001-100-2005-00504-71
001-100-2004-00170-88
001-100-2004-00199-07
001-100-2004-00243-16
001-100-2004-00277-75
001-100-2004-00552-64
001-100-2004-01358-16
001-100-2004-01482-18
001-100-2004-02074-32
001-100-2004-02149-91
001-100-2004-02268-71

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.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
1,475.37
1,027.43
1,106.20
1,381.16
283.59
353.80
354.55
7,944.85
3,747.26
8,425.84
10,681.86
1,938.99
16,687.09
17,232.68
5,375.86
8,149.10
4,589.51
6,190.93
2,723.74
1,311.40
9,167.30
2,291.54
1,259.96
8,608.44
5,310.01
1,834.80
7,109.07
7,320.83
5,819.82
5,057.25
3,612.79
7,941.52
2,507.35

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. เชิดชาย กาญจนสกุล
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ไกรเพชร
จ.ส.อ. อภิชาติ ถาวโรฤทธิ@
จ.ส.อ. นฤพนธ์ เอี#ยมบริ สุทธิ@
จ.ส.อ. ศักดิ@ชาย ยิมO อํ#า
จ.ส.อ. ชัยชาญ บุญศรี
จ.ส.อ. กิ#ง นํOาเพชร
จ.ส.อ. วิชนุ สี หะวงค์
จ.ส.อ. สรายุทธ เกตุเทศ
จ.ส.อ. วีระ พิมพ์มาศ
จ.ส.อ. บุญชู พุฒทอง
จ.ส.อ. วีระ ทองมาลัย
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ จงแจ่ม
จ.ส.อ. โมขศักดิ@ สายนวล
จ.ส.อ. อนุชา เอี#ยมบริ สุทธิ@
จ.ส.อ. พีรพงษ์ เดชพงษ์
จ.ส.อ. ทักษิณ ทองดี
จ.ส.อ. สถาพร บัวเขียว
จ.ส.อ. สุชาติ แก้วสกุล
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั อินทรเกษตร
จ.ส.อ. อรรถภณ ศรี ไตรรัตน์
จ.ส.อ.เวคิน สี ทองเสื อ
จ.ส.อ. อนันต์ โตเกษม
จ.ส.อ. วิเชษฐ์ ชูนพรัตน์
จ.ส.อ. บัญชา ปริ ญญา
จ.ส.อ. วรวิทย์ ลิ#มศิลา
จ.ส.อ. อนันท์ มูลวงค์
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ@ โพธิ@หอม
จ.ส.อ. วีระศักดิ@ เนาวรัตน์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ หลวงจิโน
จ.ส.อ. สุมนตรี อินทะแสง
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ กันทะวัง
จ.ส.อ. นิรุจ เชืOอดี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02318-19
001-100-2004-02320-49
001-100-2004-02467-14
001-100-2004-02524-69
001-100-2004-02609-27
001-100-2004-02786-98
001-100-2004-02813-82
001-100-2004-02838-58
001-100-2004-02869-07
001-100-2004-02996-64
001-100-2004-03146-99
001-100-2004-03186-13
001-100-2004-03209-64
001-100-2004-03264-27
001-100-2004-03451-49
001-100-2004-03661-51
001-100-2004-03763-34
001-100-2004-04209-45
001-100-2004-04430-16
001-100-2004-04647-36
001-100-2004-04647-45
001-100-2004-04818-30
001-100-2004-05445-55
001-100-2004-05457-67
001-100-2004-05477-56
001-100-2004-05536-41
001-100-2004-05634-99
001-100-2004-05766-24
001-100-2004-05815-47
001-100-2004-05999-26
001-100-2004-06211-28
001-100-2004-06377-67
001-100-2004-06538-26

พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
1,647.11
1,232.32
11,042.75
1,741.47
3,969.76
2,658.85
1,116.93
2,317.13
4,699.70
11,822.33
4,801.97
17,581.06
3,838.96
7,172.05
8,074.53
9,509.32
5,545.19
5,028.66
2,436.96
5,844.26
4,429.16
2,347.29
9,546.97
2,141.91
648.54
2,594.88
2,065.59
2,093.37
2,745.07
3,698.64
5,883.48
7,735.52
3,021.73

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ณรงค์ คงพันธ์
จ.ส.อ. ขจรศักดิ@ อินประเสริ ฐ
จ.ส.อ. จีรศักดิ@ ยอดยิง#
จ.ส.อ. นโรดม กลํ#าใย
จ.ส.อ. วรวิทย์ คงประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สมนึก มีจุย้
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ส้มโอหวาน
จ.ส.อ. วันชัย นวลเนียม
จ.ส.อ. ศุภชัย พวงสมบัติ
จ.ส.อ. นาวี จิระเดชประไพ
จ.ส.อ. ศราวุธ ด่านสัมฤทธิ@
จ.ส.อ. ถวิล เพ็งจันทร์
จ.ส.อ. วรพล ดีบวั
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ@ คําสอน
จ.ส.อ. มานิช นาสุรินทร์
จ.ส.อ. เอนก ริ ตนันท์
จ.ส.อ. เสน่ ดอนปั ญญา
จ.ส.อ. สันพิชญ์ รื# นถวิล
จ.ส.อ. ชุมพล สุขกล่อม
จ.ส.อ. วิเชียร จันทร์หอม
จ.ส.อ. อุบล นิลเลิศ
จ.ส.อ. สมชาย เจริ ญยิง#
จ.ส.อ. วีระพันธ์ นครศรี
จ.ส.อ. ชัยพร ภิบาลพงษ์
จ.ส.อ. รัก สุวรรณ์
จ.ส.อ. ดิเรก จันทร์ดี
จ.ส.อ. ธนากร โยธาแจ้ง
จ.ส.อ. เชาวริ ทธิ@ หวาเกตุ
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ@ ฤทธิ@เต็ม
จ.ส.อ. สนาม มากเมือง
จ.ส.อ. สวิง เลิศคํา
จ.ส.อ. สํารวย เสีO ยมวิลยั
จ.ส.อ. อาทิตย์ สื บติน

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06679-71
001-100-2004-07103-52
001-100-2004-07166-66
001-100-2004-07184-15
001-100-2004-07725-47
001-100-2004-07844-09
001-100-2004-07950-61
001-100-2004-07985-27
001-100-2004-08003-45
001-100-2004-08060-20
001-100-2004-08094-25
001-100-2004-08265-83
001-100-2004-08282-99
001-100-2004-08351-01
001-100-2004-08379-69
001-100-2004-08433-22
001-100-2004-08441-81
001-100-2004-08517-01
001-100-2004-08609-85
001-100-2004-08645-74
001-100-2004-09091-96
001-100-2004-09234-51
001-100-2004-09350-67
001-100-2004-09374-81
001-100-2004-09405-37
001-100-2004-09427-48
001-100-2004-09530-54
001-100-2004-09583-78
001-100-2004-09646-70
001-100-2004-09897-94
001-100-2004-09939-28
001-100-2004-10130-89
001-100-2004-10141-85

พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
2,888.96
816.76
8,761.14
3,685.33
883.81
2,110.45
2,366.01
5,535.82
4,393.60
4,635.40
9,482.41
5,574.74
4,774.20
1,481.71
5,818.51
14,560.23
2,932.68
3,665.83
2,563.33
3,870.11
3,527.08
12,859.49
1,629.76
6,609.62
5,348.06
2,828.52
2,896.04
7,765.19
855.90
11,858.17
10,916.16
5,438.81
2,497.09

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พิศาล เพ็ชรนิล
จ.ส.อ. เจษฎา ภู่เกตุ
จ.ส.อ. ชานิติ อ่อนโยน
จ.ส.อ. จเร อยูค่ ง
จ.ส.อ. พิสนั ติ ยศปั ญญา
จ.ส.อ. จรัญ ดวงอาทิตย์
จ.ส.อ. ศักดิ@ผา่ นศึก ประเสริ ฐศรี
จ.ส.อ. บัญชา พรมแต้ม
จ.ส.อ. สมพงษ์ เหมือนมี
จ.ส.อ. กิตติ ชัยสมบูรณ์
จ.ส.อ. ชํานาญ เทพบุตร
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ@ บัวเทศ
จ.ส.อ. ประภาส สร้อยสิ น
จ.ส.อ. พยนต์ ทับทิม
จ.ส.อ. ไพรัตน์ ปั ตวัต
จ.ส.อ. ภิญโญ กลํ#าเจริ ญ
จ.ส.อ. ยุทธศิลป์ จิตต์รําพึง
จ.ส.อ. อภิชาติ สัมปุรณะพันธ์
จ.ส.อ. อานนท์ นุชท่าโพ
จ.ส.อ. อุทิตย์ รัตนทิพย์
จ.ส.อ. ดํารงค์ พุกเถื#อน
จ.ส.อ. สําราญ เป็ งยา
จ.ส.อ. บุญเลิศ หมีนาค
จ.ส.อ. ไวยวุฒิ ดิษบรรจง
จ.ส.อ. สมพล สิ งห์ทอง
จ.ส.อ. อัสนี ศรี คาํ ขลิบ
จ.ส.อ. ปั ญญา กิจสวน
จ.ส.อ. กําพล มัน# เจริ ญ
จ.ส.อ.ณัฐพงศ์ คุม้ แสง
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร รักเรื อง
จ.ส.ท. พจน์ บุญทัง#
จ.ส.ท. สมเกียรติ โพธิ@ศรี
จ.ส.อ. สมศักดิ@ กันทะวงค์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10146-53
001-100-2004-10395-64
001-100-2004-10495-70
001-100-2004-10781-65
001-100-2004-10837-23
001-100-2004-10980-08
001-100-2004-11175-70
001-100-2004-11490-83
001-100-2004-11501-77
001-100-2004-11526-61
001-100-2004-11527-13
001-100-2004-11527-22
001-100-2004-11527-86
001-100-2004-11528-01
001-100-2004-11528-47
001-100-2004-11528-56
001-100-2004-11529-08
001-100-2004-11529-99
001-100-2004-11530-13
001-100-2004-11530-40
001-100-2004-11744-50
001-100-2004-12302-97
001-100-2004-12310-10
001-100-2004-12337-62
001-100-2004-12641-15
001-100-2004-12819-90
001-100-2004-13042-28
001-100-2007-00201-22
001-100-2007-00206-54
001-100-2010-00086-83
001-100-2004-00098-21
001-100-2004-02196-40
001-100-2004-03215-01

พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
7,115.35
1,836.80
5,657.82
6,130.01
2,505.46
3,698.63
2,002.95
1,683.91
11,774.29
501.44
5,070.21
4,508.60
4,229.33
4,273.92
896.16
2,016.62
4,207.06
2,635.68
5,138.88
4,085.83
8,974.96
1,476.34
3,775.59
10,885.70
911.13
3,684.90
6,055.54
650.67
4,881.77
226.12
2,783.28
3,142.04
4,071.37

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.ท. อุเทน คุม้ สี
จ.ส.ท. พยนต์ อูปแก้ว
จ.ส.ท. ณรงค์ฤทธิ@ ธิราช
จ.ส.ท. นิรุต จุลศรี
จ.ส.ท. ชาติชาย สิ งห์ทอง
จ.ส.ท. พรชัย พงษ์เกษตร
จ.ส.ท. ศรัณย์พงศ์ วงศ์ไฝ
จ.ส.ท. นพดล จันทร์เจริ ญ
จ.ส.ท. นฤดล ตามะทะ
จ.ส.ต. เอกวิน จิตพินิจ
จ.ส.ต. ประวิทย์ อุปนันต์
จ.ส.ต. แดนชัย แสนคํา
ส.อ. ณฤทธิ@ เพียรธรรม
ส.อ. ณรงค์ชยั ธาตุจนั ทร์
ส.อ. สุทธิพงษ์ คําสุวรรณ์
ส.อ. พงษ์พฒั น์ ประภาสโนบล
ส.อ. ภาคภูมิ แสงนัยนา
ส.อ. ฤทธิ@ชยั อวดผล
ส.อ. เกษมศักดิ@ ทิพย์ปัญญา
ส.อ. ประสิ ทธิ@ คร้ามศรี
ส.อ. สุพฒั น์ สุทธิสนิทพันธ์
ส.อ. อดิศร สอนชาวเรื อ
ส.อ. ธนกร สอนแก้ว
พ.ท. วราพจน์ เกาไศยนันท์
ร.อ. ภากร วรศักดิ@ชยั กุล
ร.อ. สิ ทธิชยั อินทร์บาํ รุ ง
ร.อ. จิรภัทร นาคพันธุ์
ร.อ. สุนทร พรหมโคตร
ร.อ. บุญส่ง เกืOอกิจ
ร.ท. รณรงค์ โคตะโน
ร.ท. ทินพงษ์ เติมสุข
ร.ต.เกริ กไชย ศรี สุทธิ
ร.ท. ชนวรรต แจ่มศรี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03682-92
001-100-2004-04647-27
001-100-2004-07150-74
001-100-2004-08006-00
001-100-2004-11527-04
001-100-2004-11528-10
001-100-2004-11904-67
001-100-2005-00172-36
001-100-2009-00240-29
001-100-2004-07134-74
001-100-2010-00320-79
001-100-2004-08886-44
001-100-2008-00383-79
001-100-2009-00142-62
001-100-2010-00000-98
001-100-2010-00099-65
001-100-2011-00037-39
001-100-2011-00104-56
001-100-2011-00516-39
001-100-2012-00062-58
001-100-2012-00110-38
001-100-2012-00331-00
001-100-2012-00331-28
001-100-2004-07993-86
001-100-2004-04028-97
001-100-2004-07882-65
001-100-2004-10600-87
001-100-2004-12794-81
001-100-2004-13039-73
001-100-2004-00350-93
001-100-2004-00705-19
001-100-2004-04129-46
001-100-2004-09541-23

พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.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.

จํานวนเงิน
2,472.96
2,216.27
2,358.17
2,126.04
2,364.62
2,275.75
2,066.76
2,120.75
606.85
3,692.74
1,010.84
4,089.32
1,286.57
2,766.37
1,854.79
1,042.78
1,014.31
572.02
263.97
581.90
2,492.59
604.30
466.36
2,608.51
5,880.92
5,818.19
6,100.21
10,386.86
7,284.95
10,256.64
15,136.73
6,669.58
2,748.29

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.ท. เศกศักดิ@ เหนี#ยวละ
ร.ต. ศักดิ@ชาย บุตรจู(อ.)
ร.ต. สรายุทธ ชุ่มแพ
ร.ต. ประเสริ ฐ ปิ# นคํา
ร.ต. ธนวัฒน์ ทิวะศะศิธร์
ร.ต. สุมนต์ พงษ์พิลา
ร.ต. วิเชียร แสงจันทร์
ร.ต. ธัญญพงศ์ สี สงั วาลย์(อ.)
ร.ต. สมหมาย เสื อบัว
จ.ส.อ. ชานันท์ แก่นจันทร์
จ.ส.อ. อดุลย์ อินทร์เลิศ
จ.ส.อ. มงคล ม่วงงาม
จ.ส.อ. วีระพจน์ รักใคร่
จ.ส.อ. รณรงค์ เสื อจุย้ (อ.)
จ.ส.อ. ประภาช พ่วงอิ#ม
จ.ส.อ. ประทีป ชูช่วยสุวรรณ
จ.ส.อ. คมเดช จันทร์ขจร
จ.ส.อ. ปั ญญาพงษ์ โพธิ@ทอง
จ.ส.อ. นิติพฒั น์ จันทร์หอม
จ.ส.อ. เกียรติสยาม เถื#อนดี
จ.ส.อ. สงกรานต์ วงษ์จีน
จ.ส.อ. สําเริ ง จันทร์อยู่
จ.ส.อ.วิชยั ยุทธ ดาราสุ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สาดอนแพง
จ.ส.อ. ณัฐพล กลางคํา
จ.ส.อ. สัญญา นิกรวัฒน์
จ.ส.อ. สัญญา ญาณโกมุท
จ.ส.อ. อาคม ประดับคํา
จ.ส.ท. พงศ์ปณต ตัดโส
จ.ส.อ. ชาติชาย แดงสง่า
จ.ส.อ. ไพโรจน์ บัวทรัพย์
จ.ส.อ. พัฒนมงคล นิลงาม
จ.ส.อ. อนุกลู รัตนภูมิ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10387-78
001-100-2004-01740-73
001-100-2004-02512-11
001-100-2004-04871-08
001-100-2004-07204-56
001-100-2004-07646-54
001-100-2004-10746-91
001-100-2004-11255-06
001-100-2004-12795-15
001-100-2004-00057-19
001-100-2004-00124-36
001-100-2004-00710-86
001-100-2004-00753-29
001-100-2004-00800-48
001-100-2004-00853-80
001-100-2004-01045-33
001-100-2004-01278-99
001-100-2004-01959-79
001-100-2004-01982-31
001-100-2004-02088-84
001-100-2004-02161-75
001-100-2004-02325-26
001-100-2004-02556-06
001-100-2004-02879-51
001-100-2004-02994-24
001-100-2004-03065-02
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
001-100-2004-03883-93

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
4,687.12
6,216.22
1,867.08
9,413.63
3,561.31
4,226.27
10,757.25
5,919.70
1,683.89
13,957.61
11,416.38
3,117.87
6,895.00
9,087.59
2,326.73
7,772.31
7,092.93
5,664.02
6,059.27
6,120.66
12,399.96
13,157.08
4,009.19
2,295.69
3,629.55
2,587.67
2,403.94
3,261.90
4,322.56
3,871.78
1,350.21
3,190.34
3,258.80

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จรัสแสง เรี ยบร้อย
จ.ส.อ. นเรศร์ เขียวเจริ ญ
จ.ส.อ. ชริ นทร์ บุญแสน
จ.ส.อ. ธนพล สิ ทธิปรุ
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 ลอยศักดิ@
จ.ส.อ. สมาน คําอินยุทธ
จ.ส.อ. ธงชาติ เดชอินทร์
จ.ส.อ. นัฐพล เสื อเปรม
จ.ส.อ. นภา สร้อยทอง
จ.ส.อ. สงวน เชืOอโชติ
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. สิ ทธิศกั ดิ@ เก่งธัญกรณ์
จ.ส.อ. สุริยะ จิตรเกตุ
จ.ส.อ. เสน่ห์ สุกใส
จ.ส.อ. มนูศกั ดิ@ นาสอนใจ
จ.ส.อ. จิรศักดิ@ รักษ์มณี
จ.ส.อ. ธนพงษ์ จุลพรรค์
จ.ส.อ. เสฎฐวุฒิ ขอจงดี
จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ์ ภูมิพนั ธ์
จ.ส.อ. ธีระไกร จําปาอ่อน
จ.ส.อ. วีระพันธ์ ชาติวงศ์
จ.ส.อ. ต่อศักดิ@ ตังคณิ กะ
จ.ส.อ. องอาจ กลิ#นฉ่าง
จ.ส.อ. นันทพรรณ์ อินทรทะกูล

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04059-19
001-100-2004-04183-84
001-100-2004-04230-58
001-100-2004-04248-44
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
001-100-2004-06156-95
001-100-2004-06236-76
001-100-2004-06770-20
001-100-2004-06852-69
001-100-2004-06869-30
001-100-2004-06988-65
001-100-2004-06996-97
001-100-2004-07569-56
001-100-2004-07603-11
001-100-2004-07648-21
001-100-2004-07701-41
001-100-2004-07742-99
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

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
1,995.23
2,165.78
9,637.62
13,656.19
2,138.50
4,926.87
1,791.20
1,800.37
9,179.25
7,348.68
7,837.29
5,064.94
1,061.71
1,881.11
2,238.83
8,853.93
2,848.44
5,246.68
8,308.61
3,312.28
8,882.13
8,141.89
2,264.52
6,017.81
2,142.73
3,064.38
1,777.86
3,023.31
1,476.96
10,269.70
4,595.49
3,344.80
1,745.01

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. 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. ทนงศักดิ@ จันทร์ปาน
จ.ส.อ. แมน เพ็ชรแสง
จ.ส.อ. เอกชัย หน่ายทุกข์
จ.ส.อ. บุญชัย กันยะ
จ.ส.อ. อุดม ทิพย์จนั ทร์
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ รอดแก้ว
จ.ส.อ. สุวพีร์ มะพารัมย์
จ.ส.อ. ภุชชงค์ กุลคง
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 ทองผึOง
จ.ส.อ. เกษม สุวรรณรัตน์
จ.ส.อ. ปานทอง ส่งศรี
จ.ส.อ. เนวิน มะโนวงค์
จ.ส.อ. ชัยยา แก่นน้อย
จ.ส.อ. สมพงษ์ มารมย์
จ.ส.อ. เจษฎากร ทองเทวฤทธิ@
จ.ส.อ. สมบูรณ์ หิ รัญมูล
จ.ส.อ. ปราโมทย์ มะหะสุข
จ.ส.อ. พิธี ฤทธิสิงห์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

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
001-100-2004-09544-24
001-100-2004-09632-46
001-100-2004-09818-35
001-100-2004-09857-16
001-100-2004-09857-34
001-100-2004-09857-98
001-100-2004-09858-04
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
001-100-2004-10807-99
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

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
2,922.58
2,773.88
4,331.98
2,854.46
6,960.05
4,093.38
2,349.51
2,255.21
5,912.25
2,883.24
1,181.09
8,869.07
4,231.08
17,765.51
6,772.79
3,944.96
8,129.19
5,679.25
8,183.51
3,533.32
3,621.71
4,808.52
3,547.35
6,797.89
3,806.66
3,357.50
1,730.97
3,559.36
11,519.85
7,402.32
5,006.80
3,458.99
4,101.79

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. ณรงค์เวทย์ บรรดาศักดิ@
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ศรี วรรณ์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ@ 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. นิคม แสงทับ
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ทัตตะทองคํา
จ.ส.อ. รัติ อิ#มสําราญ
จ.ส.อ. วิชาพัฒน์ หาญอนุพงศ์
จ.ส.อ. ธนบดี ศรี คาํ ขลิบ
จ.ส.ต. จาตุภูมิ ชูเถื#อน
จ.ส.ท. ชยพล เดชอยู่
จ.ส.ท. ก้องเกียรติคุณ เขาทอง
จ.ส.ต. วชิระ ยิง# พงษ์
จ.ส.อ. อภิสิฎฐ เหล็กไหล
จ.ส.ท. วราพงษ์ บุญศิลป์
จ.ส.ท. วีรศักดิ@ วิชยั คํา
จ.ส.ท. ชาตรี เกษตระชนม์
จ.ส.ท. มารุ ตพงศ์ ประดับ
จ.ส.ต. ภูเบศ ลาภะสัมปั น
จ.ส.ต. พิสิษฐ์ กําเนินดวง
จ.ส.ท. วิเชียร วงศ์วาลย์
จ.ส.ต. สุชาติ จําปาดิบ
ส.อ. วัชระ บุญเถื#อน
จ.ส.ต. พิเชษฐ สุภสร
จ.ส.ต. เหมรัตต์ นัดนรา
จ.ส.ต. ฉัตรชัย แสนพันธ์
จ.ส.ต.พงษ์พฒั น์ ตราชู
จ.ส.ต. พัฒน์พงษ์ คักล้อ
ส.อ. ศุกล กันงาม
ส.อ. นพดล หอมสุข

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

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
001-100-2004-13077-48
001-100-2005-00503-56
001-100-2007-00290-53
001-100-2008-00255-79
001-100-2009-00303-67
001-100-2004-04471-64
001-100-2004-07584-59
001-100-2004-09857-89
001-100-2005-00476-17
001-100-2005-00631-83
001-100-2006-00306-07
001-100-2006-00306-89
001-100-2008-00253-84
001-100-2008-00254-09
001-100-2004-00655-17
001-100-2004-05832-53
001-100-2004-09859-01
001-100-2004-13177-09
001-100-2006-00357-18
001-100-2008-00336-20
001-100-2009-00176-76
001-100-2009-00266-56
001-100-2010-00072-40
001-100-2010-00168-86
001-100-2004-00176-26
001-100-2004-06606-31

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
15,564.46
757.83
1,699.15
3,997.74
2,394.12
3,236.89
3,550.46
1,736.07
4,694.79
1,062.63
5,423.16
837.23
683.02
3,869.35
1,238.00
3,015.50
2,832.02
1,672.55
4,711.34
4,569.78
1,471.26
3,250.11
2,720.97
2,210.24
2,384.68
1,648.15
2,173.53
1,554.37
775.79
2,602.78
3,402.64
1,762.10
962.48

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ส.อ. นพดล ลอยมา
จ.ส.อ. สราวุธ แสงสว่าง
ส.อ. วิศิษฎ์ รุ่ งสว่าง
ส.อ. สมบูรณ์ สุไชยแสง
ส.อ.ทัพพ์ภิภทั ร สุขเปรม
ส.อ. ชัยชาน จานศิลา
ส.อ. สุวทิ ย์ กุลคง
ส.อ. ธาดา ใหญ่สูงเนิน
ส.อ. นิเชษฐ์ กลิ#นมะลิ
ส.อ. สุประวัติ โต๊ะทาน
ส.อ. อนันต์ อินจันทึก
ส.อ.วัฒนา แก่นปั ดชา
ส.อ. นิรุต มากผาสุข
ส.ท. วัชรพงษ์ ทนสุวรรณ
ส.อ. สุขสันต์ บรรเทา
ส.อ. ธนากร สูนานนท์
ส.อ. กฤษฎา ราชอินทร์
ส.อ. ณัชพล อนุสรหิ รัญการ
ส.อ.วราห์ เพยพจน์
ส.อ. ธรรมรัตน์ มะสี โย
ส.อ. วีรพงษ์ พาสนิต
ส.อ. ดุลยทรรศน์ มาสุข
ส.ต. ประณต คงกล่อม
ส.อ. วรุ ฒ สุขะกิจ
ร.ท. เสริ ญ ศรี พรหม
ร.ท. กรณ์ ทับรอด
ร.ต. สมนึก กุง้ ทุ่ม
ร.ต. สมใจ จันทร์แก้ว
ร.ต. เวียง สุขสวัสดิ@
ร.ต. เฉลิม จันทวงศ์
ร.ต. สุวทิ ย์ แพประสิ ทธิ@
ร.ต. วันชัย บํารุ งชาติ
ร.ต. บุญรัตน์ แก้วคํา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07882-92
001-100-2005-00476-35
001-100-2006-00353-56
001-100-2007-00286-74
001-100-2007-00288-78
001-100-2007-00351-06
001-100-2008-00338-51
001-100-2009-00065-37
001-100-2009-00265-86
001-100-2009-00377-77
001-100-2010-00071-61
001-100-2010-00071-70
001-100-2010-00071-98
001-100-2010-00072-59
001-100-2010-00082-12
001-100-2010-00218-88
001-100-2011-00295-42
001-100-2012-00259-25
001-100-2012-00487-95
001-100-2013-00593-47
001-100-2014-00391-20
001-100-2008-00336-02
001-100-2014-00391-48
001-100-2016-00296-26
001-100-2004-03067-51
001-100-2004-07274-04
001-100-2004-01827-35
001-100-2004-03004-92
001-100-2004-03718-70
001-100-2004-04790-48
001-100-2004-06444-57
001-100-2004-07869-02
001-100-2004-08318-40

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.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
3,147.60
3,905.83
749.11
1,503.60
2,168.76
757.71
4,020.04
2,166.91
4,400.35
3,165.57
1,561.94
1,997.90
2,261.18
890.87
3,334.91
725.97
1,137.04
771.09
982.93
2,424.51
708.22
2,481.33
708.22
245.26
4,764.45
3,724.71
8,782.93
4,444.96
9,608.94
11,261.36
2,422.52
8,099.76
6,522.83

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
ร.ต. สมเกียรติ@ คิOวสุนทรเนตร
ร.ต. พรชัย ศรี วงษ์
จ.ส.อ. เด็น หมัดง๊ะ
จ.ส.อ. เชาวลิต พัชนี
จ.ส.อ. สมาน ดามีเยาะ
จ.ส.อ. พนม บุญลํOา
จ.ส.อ. ชยาวัทน์ บุญพา
จ.ส.อ. ณัฐกร ทองกาญจน์
จ.ส.อ. สมาน คงสุข
จ.ส.อ. สัมฤทธิ@ ศรี นาคา
จ.ส.อ. เลิศชาย อ่อนศรี
จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ คงชีพ
จ.ส.อ. อ.พิฆเนศ กําลังเกืOอ
จ.ส.อ. เอืOอน ทองคํา
จ.ส.อ. ปฏิเวธ เทพรักษ์
จ.ส.อ. รังสี บุญเพ็ญ
จ.ส.อ. วิโรจน์ จันทร์คงหอม
จ.ส.อ. อนนท์ หิ นคํา
จ.ส.อ. เชื#อม ยศยิง#
จ.ส.อ. สมบัติ ณ พัทลุง
จ.ส.อ. นิกร สิ งห์ทอง
จ.ส.อ. เฉลิมพล สุทธิบุญศรี
จ.ส.อ. ไกรยสิ ทธิ@ โมคไธสง
จ.ส.อ. ณรงค์ ดํามณี
จ.ส.อ. สุริรัตน์ กริ ชสูงเนิน
จ.ส.อ. ชาญศิลป์ ขาวคง
จ.ส.อ. ชาญ บาลโคตรคุณ
จ.ส.อ. ยุทธพงค์ วงค์สิงห์
จ.ส.อ. วิจิตร พฤกษดี
จ.ส.อ. วันชัย รัตนสิ นธุ์
จ.ส.อ. สมศักดิ@ รักษสกุล
จ.ส.อ. โกวิท เขียวจีน
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ สาสังข์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00162-55
001-100-2005-00329-61
001-100-2004-00048-08
001-100-2004-00133-47
001-100-2004-00262-26
001-100-2004-00314-40
001-100-2004-00400-59
001-100-2004-00985-24
001-100-2004-01138-23
001-100-2004-01309-72
001-100-2004-01821-79
001-100-2004-02068-86
001-100-2004-02403-67
001-100-2004-02456-90
001-100-2004-02503-37
001-100-2004-02773-34
001-100-2004-02774-04
001-100-2004-02774-31
001-100-2004-02776-62
001-100-2004-02881-72
001-100-2004-03097-67
001-100-2004-03454-31
001-100-2004-03637-92
001-100-2004-03918-29
001-100-2004-04068-02
001-100-2004-04241-54
001-100-2004-04277-80
001-100-2004-04658-96
001-100-2004-04724-43
001-100-2004-04876-30
001-100-2004-05254-44
001-100-2004-05313-57
001-100-2004-05324-71

พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
2,828.05
7,767.95
7,000.96
1,381.09
7,705.48
6,109.68
1,474.68
1,622.44
14,833.40
9,956.00
2,726.25
9,903.73
5,806.14
6,857.08
4,730.33
2,718.96
1,665.39
2,964.44
7,903.28
786.13
5,099.29
5,731.53
4,409.81
2,580.04
4,757.48
5,186.45
4,986.23
2,450.38
4,267.23
5,509.28
8,352.81
5,288.83
1,414.38

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. ธานินทร์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. อาคม สิ งหะสุริยะ
จ.ส.อ. สุภชัย ปั กกาเวสา
จ.ส.อ. ประสพโชค มณี โชติ
จ.ส.อ. เกษม บุญโลม
จ.ส.อ. วัฒนา แดหวา
จ.ส.อ. ปรี ชา กาญจนเพชร
จ.ส.อ. สําเริ ง ขวดทอง
จ.ส.อ. สนิท บุญพรัด
จ.ส.อ. พงษ์เจริ ญ สุวรรณ์
จ.ส.อ. อาทิตย์ บุญเมือง
จ.ส.อ. อํานาจ ไชยชุน
จ.ส.อ.คณิ ศร ซุน้ หัOว
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ มณี รัตน์
จ.ส.อ. สุทิน บัวศรี
จ.ส.อ. วิเชียร พงศ์ชนะ
จ.ส.อ. ประวิน สังพาลี
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ศิริ
จ.ส.อ. สมบัติ เนินผล
จ.ส.อ. ชยพล ทัง# ทอง
จ.ส.อ. ชวลิต นาคคงคํา
จ.ส.อ. วินยั อนันตัง
จ.ส.อ. กฤษฎา สุนทรัช
จ.ส.อ. บุญธรรม มณี โชติ
จ.ส.อ. กฤษฎา วงษ์สุวรรณ
จ.ส.อ. ศักดิ@ชยั ชุมนวล
จ.ส.อ. พัทธริ นทร์ กัณหาวราห์
จ.ส.อ. กฤษฎา บาราสัน
จ.ส.อ. วีระวิชญ์ จุลละโพธิ
จ.ส.อ. พลากร ฝอดสูงเนิน
จ.ส.อ. สิ ริโชติ สาลี
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ชัยงาม
จ.ส.อ. อุเชน ยอศิลป์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05437-41
001-100-2004-05558-52
001-100-2004-05570-54
001-100-2004-05914-65
001-100-2004-05999-62
001-100-2004-06576-19
001-100-2004-06619-31
001-100-2004-07150-10
001-100-2004-07837-65
001-100-2004-07844-36
001-100-2004-07869-93
001-100-2004-09019-09
001-100-2004-09505-70
001-100-2004-09901-43
001-100-2004-10482-70
001-100-2004-10505-67
001-100-2004-11511-21
001-100-2004-11638-34
001-100-2004-11969-66
001-100-2004-12250-00
001-100-2004-12325-50
001-100-2004-12347-34
001-100-2004-12624-36
001-100-2004-13024-60
001-100-2005-00364-62
001-100-2005-00364-99
001-100-2005-00516-83
001-100-2005-00571-00
001-100-2006-00034-63
001-100-2006-00183-95
001-100-2006-00190-02
001-100-2006-00201-05
001-100-2006-00206-82

พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4

จํานวนเงิน
6,258.86
5,413.65
6,081.27
4,060.91
4,533.23
5,323.54
10,102.50
3,339.28
5,914.25
2,734.59
10,403.88
2,706.91
3,083.88
4,873.31
2,876.74
5,317.82
2,192.56
2,795.84
8,724.33
7,007.09
5,339.87
3,081.31
4,176.40
8,671.60
3,623.09
2,402.26
2,991.96
2,585.31
2,254.81
1,742.69
6,038.72
3,083.14
890.25

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.วรพงศ์ มีแก้ว
จ.ส.อ. ยุทธิ@ เสี ยงเล็ก
จ.ส.อ. สมบัติ ช้างสา
จ.ส.อ. วีระพงค์ นวลกิOม
จ.ส.ท. ปั ณณรัช ทองอินทร์
จ.ส.ท. ชัยวัฒน์ ชูสกุลวงศ์
จ.ส.ท. วรยศ เพชรหนู
จ.ส.ท. เฉลิมพร เกิดมนต์
จ.ส.ท. มนต์ชยั ศักดิ@ศรี
จ.ส.ท. อรัญ ทองรมย์
จ.ส.ต. กัมปนาท นามวงศ์
จ.ส.ท. ศรัณย์ สุดสังข์
ส.อ. เอกธนัช แก่นทอง
ส.อ. นพพล จีรัง
ส.อ.วรเชษฐ์ พวงแก้ว
ส.อ. กิตติศกั ดิ@ พฤกสลุง
ส.อ. ปองภพ วรรณพงศ์
ส.อ. บุญฤทธิ@ เปศรี ยะโร
ส.ท.ปริ วฒั น์ พลเขตร
ส.ท. อดิสรณ์ โสกูล
ร.อ. วิทยากร วิเศษนคร
ร.อ. ประกอบ ศรี ขาว
ร.ท. เฉลิม ชื#นสว่าง
ร.ท. บุญนํา ทองจัตุ
ร.ท. วิระ แสงทอง
ร.ต. วรรณชัย คุม้ เงิน
ร.ต. ธานินทร์ เอกจิตร์
ร.ต. เรวัติ ขัติคุณ
ร.ต. ทศพร ภาวจันทึก
ร.ท. สายัณ ไทยน้อย
ร.ต. อีซา บุญรอด
ร.ต. ประสงค์ ยศน้อย
ร.ต. ประเสริ ฐ ปั^ นหน่อ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00253-13
001-100-2008-00074-67
001-100-2008-00117-70
001-100-2008-00290-61
001-100-2005-00364-71
001-100-2006-00350-55
001-100-2007-00293-27
001-100-2008-00256-30
001-100-2008-00374-40
001-100-2009-00374-76
001-100-2006-00174-93
001-100-2008-00117-89
001-100-2006-00035-15
001-100-2006-00450-52
001-100-2010-00363-30
001-100-2012-00028-72
001-100-2012-00204-61
001-100-2012-00653-49
001-100-2014-00153-33
001-100-2014-00154-67
001-100-2004-12286-18
001-100-2004-12399-88
001-100-2004-02262-15
001-100-2004-07653-07
001-100-2004-12572-49
001-100-2004-01707-03
001-100-2004-04090-21
001-100-2004-04477-66
001-100-2004-05166-59
001-100-2004-05657-98
001-100-2004-07651-67
001-100-2004-08904-72
001-100-2004-08905-06

พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.พัฒนา 4
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
2,187.65
3,600.02
1,071.40
1,194.75
4,193.99
2,333.97
1,931.82
2,038.46
4,367.81
1,468.06
2,781.89
3,275.35
1,944.63
6,304.44
1,029.06
405.24
893.45
655.09
509.03
444.93
5,754.83
7,928.99
11,206.12
9,505.69
6,233.54
1,786.82
20,339.03
1,764.43
1,681.38
7,739.96
2,350.18
1,856.62
3,468.26

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.ต. เกรี ยงศักดิ@ โคตุระมา
จ.ส.อ. บัณฑิต ชัยณวงศ์
จ.ส.อ. อภิชาติ คล้ายกลํ#า
จ.ส.อ.สุวทิ ย์ วิทยาหาร
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ กล่อมนาค
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ชัยดา
ร.ต. นิคม มะโนสาร(อ.)
ร.ต. จรัส แก้วหนองเสม็ด
จ.ส.อ. จํารู ญ เมี#ยงหอม
จ.ส.อ. สํารวย อินปิ# น
จ.ส.อ.สมสรรค์ ครจํานงค์
จ.ส.อ. สมพงษ์ ฝ่ ายธรรม
จ.ส.อ. สมพงษ์ มีแดนไผ่
จ.ส.อ. อําภา จินตะวร
ร.ต. อัครชัย อินทร์ขาํ
จ.ส.อ. อํานวย ตัดพุดซา
จ.ส.อ. อุทยั มาดหมาย
จ.ส.อ.เทพพนม พราวศรี
จ.ส.อ. พิทกั หน่อน้อย
จ.ส.อ. มานพ อาจรอด
จ.ส.อ. สันติ ส่งสี เมฆ
จ.ส.อ. วัชรศักดิ@ เตียสกุล
จ.ส.อ. องค์อาจ ทาแดง
จ.ส.อ. ไพรัช กองมณี (อ.)
จ.ส.อ. ธํามรงค์ คลี#แก้ว
จ.ส.อ. ธวัชชัย มุสิกสถิตย์ชยั
จ.ส.อ. นิยม ดวงจันทร์
ร.ต. นพดล สมฤทธิ@
จ.ส.อ. ณรงค์ ศรี สวัสดิ@
จ.ส.อ. ประพันธ์ ก๋ าพรม
จ.ส.อ. ประพล รังษีบุตร
จ.ส.อ. ประภาส สิ งห์อาจ
จ.ส.อ. ประจัญ ธาตุอินจันทร์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10168-64
001-100-2004-01918-12
001-100-2004-04894-70
001-100-2004-04990-06
001-100-2004-05033-72
001-100-2004-05937-00
001-100-2004-06352-73
001-100-2004-06608-08
001-100-2004-06651-59
001-100-2004-07650-42
001-100-2004-07650-60
001-100-2004-07650-79
001-100-2004-07651-12
001-100-2004-07651-85
001-100-2004-07652-00
001-100-2004-07652-19
001-100-2004-07652-28
001-100-2004-07652-46
001-100-2004-07653-34
001-100-2004-07653-61
001-100-2004-07653-89
001-100-2004-07654-22
001-100-2004-07655-01
001-100-2004-07939-57
001-100-2004-08903-02
001-100-2004-08903-11
001-100-2004-08903-66
001-100-2004-08903-84
001-100-2004-08904-09
001-100-2004-08905-42
001-100-2004-08905-88
001-100-2004-08906-03
001-100-2004-08906-12

พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
4,277.89
2,559.48
7,760.97
1,177.38
1,724.53
1,960.66
4,578.77
7,090.24
4,080.17
2,998.98
1,574.31
5,214.43
7,973.21
4,751.28
3,573.12
9,545.80
2,882.11
4,124.13
2,132.63
1,714.64
3,816.24
2,894.48
5,529.05
4,966.66
2,935.26
6,288.86
3,654.12
1,559.66
4,215.51
8,893.08
4,759.85
6,006.71
3,049.84

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. พงศกร อุดมกิจ
จ.ส.อ. พิมO ง้าวนาเสี ยว
จ.ส.อ. มนชัย บุญชุ่มใจ
จ.ส.อ. ราวี ทรวงคํา
จ.ส.อ. ริ น หงษ์ทอง
จ.ส.อ. วิบูลย์ พิชวงค์
จ.ส.อ. กิ#งศักดิ@ พูลเฉลิม
จ.ส.อ. พนม ภูอุม้
จ.ส.อ. สุพจน์ คําปา
จ.ส.อ. ธนัช กนกชนธัญ
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร ใจคําแปง
จ.ส.ท. ณัฐพงษ์ คํามูล
จ.ส.อ. นิเวศน์ อัดแอ
จ.ส.อ.ณัฐพงศ์ เย็นสมพงศ์
จ.ส.อ. อภิลกั ษณ์ ลิOมสุวรรณ
จ.ส.อ. อรุ ณ ทักษะนิษาท
จ.ส.อ. พิเชษฐ จุมพลศรี
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ อุปละ
จ.ส.ท. นพดล วงษ์ปางมูล
จ.ส.อ. ศักดา ทองเพ็ชร
จ.ส.อ. ประมาณ ปาคํา
จ.ส.อ. ประสาท อินชูใจ
จ.ส.ต. สุธนา พร้อมประเสริ ฐ
ส.อ. ณัฐพล ศรแสง
จ.ส.ต. พรหมชาติ อุ๋ยสกุล
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ใจคํา
ส.อ. ธนพล นาตาแสง
ส.อ. วานิชา ลังกาแก้ว
ส.อ. คณพศ ปั ญญาธง
ส.ท. วิโรจน์ แก้วพรม
ส.ต. สมชาย โพธิ@ศรี ทอง
ส.ต. เอนก สระทองคํา
ร.ท. เสฎฐวุฒิศกั ดิ@ มีธนเดชดุษฎี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08907-28
001-100-2004-08907-37
001-100-2004-08907-91
001-100-2004-08908-25
001-100-2004-08908-34
001-100-2004-08909-04
001-100-2004-10019-96
001-100-2004-11282-39
001-100-2004-12428-49
001-100-2004-12490-82
001-100-2005-00241-66
001-100-2006-00163-97
001-100-2007-00178-09
001-100-2008-00065-65
001-100-2009-00108-31
001-100-2004-07652-55
001-100-2004-08907-46
001-100-2004-07654-31
001-100-2006-00164-49
001-100-2004-00801-36
001-100-2004-07634-15
001-100-2004-11282-57
001-100-2004-13106-90
001-100-2006-00164-03
001-100-2007-00178-90
001-100-2007-00179-24
001-100-2010-00076-57
001-100-2010-00372-50
001-100-2012-00165-10
001-100-2005-00762-66
001-100-2005-00763-36
001-100-2012-00281-26
001-100-2004-07947-25

พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สต.กส.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

จํานวนเงิน
970.65
20,122.10
2,411.92
2,453.73
8,479.41
4,360.74
2,808.25
4,416.86
6,274.84
3,991.56
1,607.97
4,117.37
1,655.31
4,696.86
579.01
6,868.51
4,298.97
3,364.86
1,658.57
1,609.15
2,278.90
2,938.75
2,579.05
3,423.41
2,084.46
2,549.22
1,272.74
2,505.11
1,013.89
3,786.63
2,001.02
1,023.03
7,129.05

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.ท. สุชาติ ชาญประโคน
ร.ต. สุนนั ท์ ชัยศรี
ร.ต. จิรณัท บูระพา
ร.ต. สงกรานต์ อิทธิกลุ (อ.)
ร.ต. วัชระ คําดี
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ไชยช่อฟ้ า
จ.ส.อ. สาคร ลาธุลี
จ.ส.อ. วสันต์ เทพเทวสันติ@(อ.)
จ.ส.อ.สิ ทธิชยั เชิงคีรี
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ@ วงษ์สมบัติ
จ.ส.อ.สิ ทธิศกั ดิ@ รวมภักดี
จ.ส.อ. พนัส ดาษดา
จ.ส.อ. สมยง นะวะศรี
จ.ส.อ. จํานง ทรงเยาว์(อ.)
จ.ส.อ. สานิต ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เลื#อน สุขผดุง(อ.)
จ.ส.อ.ศักดา ปลอดสิ ริกลุ
จ.ส.อ. นครชัย รังกลาง
จ.ส.อ. อภิโชค ปั ดสระน้อย
จ.ส.อ. สมยศ วันกลาง
จ.ส.อ. ธวัชชัย พิรักษา
จ.ส.อ.นิติคม ชินนะราม
จ.ส.อ. อุดมศักดิ@ ลาภเกิด
จ.ส.อ. สราวุฒิ แววคุม้
จ.ส.อ. บุญฤกษ์ แก่นกล้า
จ.ส.อ. นิพนธ์ หล้าภา
จ.ส.อ. ประชา ละว้า
จ.ส.อ. นพดล อาจศิริ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ ศิลาพงษ์
จ.ส.อ. ไกรกริ ช ครองยุทธ
จ.ส.อ. เทพนริ นทร์ โสภารักษ์(อ.)
จ.ส.อ. ประสาท ศรี ม่วงกลาง
จ.ส.อ. กุลเศรษฐ์ ศรี นาค(อ.)

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11535-54
001-100-2004-00470-25
001-100-2004-07665-82
001-100-2004-09248-12
001-100-2004-10381-30
001-100-2004-00769-57
001-100-2004-00865-47
001-100-2004-01553-15
001-100-2004-01619-72
001-100-2004-01785-74
001-100-2004-01976-94
001-100-2004-02069-65
001-100-2004-02122-21
001-100-2004-02257-39
001-100-2004-02440-62
001-100-2004-02480-40
001-100-2004-02544-85
001-100-2004-02748-05
001-100-2004-02798-82
001-100-2004-03352-49
001-100-2004-03512-74
001-100-2004-04493-02
001-100-2004-04842-26
001-100-2004-04909-53
001-100-2004-05655-12
001-100-2004-05981-49
001-100-2004-06817-77
001-100-2004-07027-97
001-100-2004-07424-30
001-100-2004-07721-21
001-100-2004-08532-95
001-100-2004-08672-34
001-100-2004-09179-82

พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

จํานวนเงิน
4,751.58
8,774.43
4,732.24
5,423.69
14,198.54
2,433.45
8,259.82
2,668.82
4,009.08
6,261.41
12,722.83
14,892.44
9,598.10
8,948.86
2,542.13
4,121.55
4,044.58
2,547.73
5,960.15
2,358.59
3,397.33
5,206.73
4,902.89
6,107.46
7,312.70
6,593.52
3,801.58
12,475.60
4,575.57
11,716.03
9,839.68
1,900.21
5,059.78

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.อ.นิมิตร ศิริเรื อง(อ.)
จ.ส.อ. ชยันต์ เจ๊กอร่ าม
จ.ส.อ. สหภพ สกุลสุรินทร์
จ.ส.อ. อิสรภาพ แสงจันทร์
จ.ส.อ. ธนพงศ์ หวังประสพกลาง
จ.ส.อ. กิตติชยั จําปาแดง
จ.ส.อ. กชภูมิ รัตนะ
จ.ส.อ. บรรจง ทองกลาง
จ.ส.อ. โพธิ@ทอง คณะบุตร
จ.ส.อ.ทองดํา ทองห่อ
จ.ส.อ. อํานาจ มาตรังศรี
จ.ส.อ. จันดี อัญโย(อ.)
จ.ส.อ. ศิลป์ ณรงค์ พาติกะบุตร
จ.ส.อ. สุรพงษ์ กลิ#นศรี สุข(อ.)
จ.ส.อ. อรรณพ จอมไธสงค์
จ.ส.อ. สุธาโภชน์ ชัยจัตุรัส
จ.ส.ท. ขวัญใจ ไขพันดุง
จ.ส.ต. รังสรรค์ เจือจันทึก
จ.ส.ต. สมหมาย จินาวัลย์
จ.ส.ต. นักรบ ชาญศรี
จ.ส.ต. บุญสม บังศรี
จ.ส.ต. จักรพันธ์ ถมมา
จ.ส.ต. สมคิด ทนกล้า
ส.อ. พสิ ษฐ์ งามศรี ประดิษฐ์(อ.)
ส.อ. ทนงศักดิ@ นนทรักษ์
ส.อ. นิยม แป้ นนริ นทร์
ส.อ. ธวัชชัย ตามบุญ
ส.อ. ธาริ นทร์ ขันหล่อ
ส.อ. ศักดา ชาวเหนือ
ส.อ. จักรพันธ์ ศรี โคตร
ส.ท. ปฏิพทั ธ์ จํานงค์กิจ
พ.ท. นพดล กุลานุสนธิ@
พ.ต. พิภพ อินนะปุสะ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09345-45
001-100-2004-09367-47
001-100-2004-09525-50
001-100-2004-09525-78
001-100-2004-09581-29
001-100-2004-09625-57
001-100-2004-09674-46
001-100-2004-10648-89
001-100-2004-10746-64
001-100-2004-11041-69
001-100-2004-11108-96
001-100-2004-11245-70
001-100-2004-11465-63
001-100-2004-11989-00
001-100-2004-12601-73
001-100-2006-00325-08
001-100-2004-01859-36
001-100-2004-04311-72
001-100-2004-09021-57
001-100-2004-09525-87
001-100-2004-11494-27
001-100-2007-00204-14
001-100-2007-00217-23
001-100-2004-01851-85
001-100-2004-09729-52
001-100-2004-11849-25
001-100-2008-00119-01
001-100-2010-00033-78
001-100-2010-00178-85
001-100-2015-00213-15
001-100-2016-00271-05
001-100-2004-04011-26
001-100-2004-00901-88

พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3

จํานวนเงิน
5,590.34
1,191.27
3,387.15
3,643.51
2,651.13
2,606.26
3,112.01
5,629.54
6,196.24
3,583.77
3,460.43
5,379.25
2,265.57
4,033.74
5,295.30
5,680.09
3,203.59
5,491.04
3,475.33
2,534.41
3,878.39
1,356.91
1,248.87
1,154.40
2,000.39
2,975.25
1,136.28
1,697.22
2,646.08
79.46
267.34
5,486.99
5,273.38

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
พ.ต. เสริ มศักดิ@ ศิวะเสน
ร.ท. เสกสัน ศรี สิทธิ@
ร.ท. จําลอง กองดิน
ร.ท.นิกร บุญยืน
ร.ต. ภานุ เป็ นพวก
จ.ส.อ. บุญฤทธิ@ โบแก้ว
จ.ส.อ. ศักดิ@ชยั ประสงค์
จ.ส.อ. มาโนช อ่องทิพย์
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เงินจัน#
จ.ส.อ. จวน ยีภ# ิญโญ
จ.ส.อ. มนูญ พรมอยู่
จ.ส.อ. พิษณุ ธนะพัฒน์
จ.ส.อ. มนัส สุวรรณ์
จ.ส.อ. ประพันธ์ บุญแต่ง
จ.ส.อ. สนธยา ขัติยะหล้า
จ.ส.อ. ธิฏิ เมฆสุวรรณ
จ.ส.อ. นิรัญ อินดี
จ.ส.อ. ลิขิต ขัดผาบ
จ.ส.อ. ศักดิ@สยาม พุกทอง
จ.ส.อ. สมชาติ เปลือกแค
จ.ส.อ. สมศักดิ@ พงศ์สิริภาคย์
จ.ส.อ. สุพจน์ สายุทธ์
จ.ส.อ. วิบูลย์ นิ#มแสวงกุล
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ทองงามขํา
จ.ส.อ. ธวัชชัย สิ งหเดช
จ.ส.อ. ธวัชชัย สถาวรวณิ ช
จ.ส.อ. การุ ณ ชะรุ มรัมย์
จ.ส.อ. สามารถ จันทะสาร
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ ขจรศรี
จ.ส.อ. วัชรศักดิ@ บุญคง
จ.ส.อ. นรากรณ์ เพชรแพง
จ.ส.อ. ดําเนิน เผือกแดง
จ.ส.อ. อาณัติ อู่แฮ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05384-75
001-100-2004-09439-23
001-100-2004-10703-49
001-100-2004-11990-33
001-100-2007-00033-92
001-100-2004-00327-95
001-100-2004-00968-81
001-100-2004-01682-85
001-100-2004-01946-24
001-100-2004-01961-36
001-100-2004-01997-35
001-100-2004-02193-12
001-100-2004-04149-08
001-100-2004-04519-09
001-100-2004-04668-04
001-100-2004-04836-16
001-100-2004-04836-34
001-100-2004-04836-98
001-100-2004-04837-22
001-100-2004-04837-31
001-100-2004-04837-68
001-100-2004-04837-86
001-100-2004-04864-91
001-100-2004-05037-61
001-100-2004-05328-60
001-100-2004-06970-88
001-100-2004-07756-96
001-100-2004-08027-78
001-100-2004-08034-12
001-100-2004-08443-76
001-100-2004-08815-08
001-100-2004-09305-49
001-100-2004-09442-14

พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3

จํานวนเงิน
7,759.43
1,275.22
4,449.36
4,628.85
1,135.72
1,650.08
2,293.36
6,164.79
2,061.67
10,307.59
4,421.45
1,944.81
10,773.57
14,846.33
13,794.08
554.50
10,865.65
6,695.42
20,851.96
3,131.31
1,328.35
2,565.20
11,155.77
2,222.55
1,497.82
3,929.63
2,615.30
3,159.31
6,689.78
3,673.93
985.36
4,254.44
2,920.55

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สังวาลย์ สิ งห์ภู่
จ.ส.อ. มานพ พิมพ์ภาค
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ หุ่นฉัตร
จ.ส.อ. บุญเชิด เนียมหอม
จ.ส.อ. กนิษฐา น่วมทอง
จ.ส.อ. คธาทิพย์ ชมภูศรี
จ.ส.อ. บัญญัติ บุญทัง#
จ.ส.อ. สมเกียรติ เขียวยิง#
จ.ส.อ. จรู ญ สัจจวรารักษ์
จ.ส.อ. ประสงค์ งามสมพร
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ ดํามินเศก
จ.ส.อ. ภราดร สัตยานันท์
จ.ส.ท. เทอดศักดิ@ พงษ์สงั กา
จ.ส.อ. พิทยา บุญจีน
จ.ส.ต.สมชาย อ่อนเหล่า
จ.ส.ต. เพชรมงคล จิตตรง
จ.ส.ต. ณรงค์ คดคง
จ.ส.ต. นัทวุฒิ มากงาม
ส.อ. พฤฒิ แก้วมล
ส.อ. ขวัญเมือง บุญประเคน
ส.อ. มนตรี เงินมาก
ส.อ. วิเชียร อุโมงค์
ส.อ. ศรัณย์ ไชยเหล็ก
ส.อ. ยุทธจักร นะภิใจ
ส.อ. พิชิต เขียวลี
ส.อ. จักรพันธ์ ต๊ะวงศ์ษา
ส.อ. ญาณกร กิจศุภสิ น
ส.ท. ณัฐพล เปพาทย์
ส.ต. ไชยวัฒน์ มโนนัย
ร.อ. อาทิตย์ วันทะมาตร
ร.ท. วุฒิพงษ์ กันเม่น
ร.ท. บุญเหลือ พุม่ เล็ก
ร.ท. นฤชัย สร้อยศรี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09454-35
001-100-2004-09575-28
001-100-2004-09735-26
001-100-2004-10850-77
001-100-2004-11007-01
001-100-2004-11301-73
001-100-2004-11713-74
001-100-2004-12969-29
001-100-2004-12978-67
001-100-2004-13011-51
001-100-2005-00151-77
001-100-2009-00008-16
001-100-2009-00009-04
001-100-2004-01348-53
001-100-2004-04109-02
001-100-2007-00373-62
001-100-2008-00293-44
001-100-2010-00028-47
001-100-2004-02040-37
001-100-2004-02130-80
001-100-2004-04836-89
001-100-2004-04837-13
001-100-2004-11128-76
001-100-2010-00329-45
001-100-2011-00478-58
001-100-2012-00461-68
001-100-2013-00302-27
001-100-2013-00556-88
001-100-2015-00566-94
001-100-2009-00239-69
001-100-2004-00170-33
001-100-2004-00584-83
001-100-2004-06516-15

พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31
พัน.สห.31

จํานวนเงิน
2,348.39
8,533.42
4,104.45
4,751.20
4,577.85
1,320.64
4,787.66
2,354.19
8,809.31
7,125.41
3,233.01
379.03
379.03
4,449.19
3,520.07
875.79
1,365.85
1,302.80
4,021.48
3,918.12
1,794.88
2,442.79
1,449.90
774.49
178.01
1,592.18
1,577.50
716.84
113.21
2,352.99
7,919.40
4,950.11
6,083.65

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. อํานาจ ตาลทอง
ร.ท. กฤษณา มุ่งหมาย
ร.ต. เดชา พยัคฆพล
ร.ต. คงศักดิ@ เหลานาคํา
จ.ส.อ. วิโรชน์ เพ็งแก้ว
จ.ส.อ. สมาน สุขสี
จ.ส.อ. สมคิด เปีO 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. สมศักดิ@ เพชรสอาด
จ.ส.อ. ชนินทร์ พรหมมินทร์
จ.ส.อ. ปั ญญา น่วมทอง
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. วีรศักดิ@ ศรี เชียงสา
จ.ส.อ. สมศักดิ@ ขําอยู่
จ.ส.อ. สุปรี ชา มาเลิศ
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ พลธรรม(อ.)
จ.ส.อ. เทียบ เมืองสังข์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06625-69
001-100-2004-07395-06
001-100-2004-05741-85
001-100-2004-12915-35
001-100-2004-00121-80
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
001-100-2004-03980-17
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
001-100-2004-10549-61
001-100-2004-11049-38
001-100-2004-11487-29
001-100-2004-12350-89
001-100-2004-12721-78

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
2,351.70
4,943.68
24,536.35
1,542.98
7,715.99
11,587.03
3,511.58
6,793.92
5,701.65
4,308.36
7,358.59
4,443.74
8,276.86
6,949.22
5,640.65
1,085.26
3,085.02
6,710.01
2,871.18
2,052.86
5,732.20
3,078.50
10,624.37
1,363.61
7,586.07
6,085.90
8,071.04
6,404.72
6,122.97
23,586.97
3,716.58
2,542.82
11,616.61

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. 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.ท. อ้น สุขปิ ตา
ส.อ. สุนทรสุทธิ@ พันธุ
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ@ โพธิ@พยอม
ส.อ. นิรัช คุณมี
ส.อ. นิไกร ปล้องนุ่น
ส.อ. สวัสดิ@ ทองดี
ส.อ. ชูเกียรติ ยิมO นาค
ส.อ. บุญมาก มีอาชา
ส.อ. ธนพนธ์ แสงทอง
ส.อ. จําลอง สุขทวี
ส.อ. ธนู ทับเพ็ชร์
ส.อ. สมนึก มาฉาย
ส.อ. สมชาย บุญก๋ อ
ส.อ. แสวง ทองดี
ส.อ. คํารณ นันทสุมาลย์
ส.อ. ยุทธชัย คําแพร
ส.อ.ชาญปรี ชา ช่วยแสง
ส.อ. ประพันธ์ มนเทียน
ส.อ. ชาลี ศรี พงษ์
ส.อ. ยอดยิง# คล้ายปาน
ส.อ. มารุ ตพงค์ พุม่ นิล
ส.อ. พรธเนศร์ ต่อยนึ#ง
ส.อ. ธวัชชัย ทองเอก
ส.อ. ธิติศกั ดิ@ พรลภัสชัยสิ ริ
ส.อ. อาทิตย์ โตไกรลักษณ์
ส.อ. ปิ ยะพงษ์ สายสุจริ ต
ส.อ. ธวัชชัย บุญคุม้
ส.อ. กิตติคุณ อุดรวงค์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

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
001-100-2004-00588-09
001-100-2004-02787-13
001-100-2004-05557-82
001-100-2004-05678-48
001-100-2004-05689-08
001-100-2004-06014-07
001-100-2004-06177-45
001-100-2004-06835-80
001-100-2004-08236-10
001-100-2004-09600-54
001-100-2004-11211-84
001-100-2004-11611-73
001-100-2004-13087-29
001-100-2004-13160-47
001-100-2005-00783-98
001-100-2006-00156-08
001-100-2006-00314-20
001-100-2006-00314-39
001-100-2007-00426-92
001-100-2007-00427-71
001-100-2008-00009-69
001-100-2008-00028-79
001-100-2008-00029-21
001-100-2008-00362-83
001-100-2010-00399-02
001-100-2013-00060-26
001-100-2013-00701-37

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
1,668.92
2,912.97
2,154.39
1,508.80
1,684.32
1,775.48
2,416.60
8,343.02
4,436.93
3,571.34
1,953.46
5,823.00
3,096.31
1,792.36
17,129.89
2,914.77
2,369.80
19,598.68
4,173.80
2,763.34
2,974.98
909.24
1,412.27
1,670.02
1,306.26
789.92
7,690.37
858.64
1,326.21
484.72
569.65
364.81
464.78

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ส.อ. สมโภชน์ หอมสุวรรณ
ส.ท. กนก อยูเ่ บิก
ส.ท. ธนกร โพธิ@สาน
ส.ท. สมภพ ขุนมธุรส
ส.ท. เกียรติศกั ดิ@ จันทร์แก้ว
ส.ท. ภาณุพงศ์ เขียวต่าย
ส.ท. ปริ ญญา จงสงวนกลาง
ส.ท. อธิวฒั น์ ปนสันเทียะ
ส.ต. มานิต กลิ#นมาลา
ส.ต. รุ่ งธรรม ด้วงรอด
ส.ต. บรรจบ แสนสุข
พล.อส. สายยัน จีนด้วง
พล.อส. จักรภพ นุชท่าโพธิ@
พล.อส. พัณทชิต แสงฮวด
พล.อส. อภิทกั ษ์ ทองมูลไพร
ส.ท. ภวินท์ ธานี
พ.ต. ภาณุวฒั น์ สุดประเสริ ฐ
พ.ต. สมศักดิ@ เพ็งเปลี#ยน
ร.ท. พัฒรักษ์ สุฉายา
ร.ท.ไกรสิ งห์ เหม็นบู่
ร.อ.จรัญ ไทยกลัน#
ร.ท. ทวี มัน# มี
ร.ท. สมภพ เป้ าพานิชย์
ร.ต. เอกพล คําบุญเรื อง
ร.ต. บุญเทิน แหยมคง
ร.ต. ชุมพล จันทะคา
ร.ต. วิเชียร ครามวิชิต
ร.ต. สมบัติ ภิรมย์ภกั ดิ@
ร.ต. พายัพ จําปา
จ.ส.อ. ชุติพนธ์ แก้วโม่ง
จ.ส.อ. วันชัย อิ#มบู่
จ.ส.ท. นิพนธ์ คังคา
จ.ส.อ.ขจรเดช เกตุแก้ว

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00083-14
001-100-2004-07330-34
001-100-2004-08673-40
001-100-2004-12767-67
001-100-2014-00104-71
001-100-2014-00330-47
001-100-2016-00096-68
001-100-2017-00091-35
001-100-2004-02237-40
001-100-2004-07563-54
001-100-2004-09886-25
001-100-2004-00195-72
001-100-2004-04778-46
001-100-2004-11250-74
001-100-2004-12739-55
001-100-2016-00168-53
001-100-2004-01145-76
001-100-2004-02695-39
001-100-2004-05434-31
001-100-2004-05441-75
001-100-2004-08399-76
001-100-2004-04503-71
001-100-2004-05529-34
001-100-2004-01586-04
001-100-2004-06565-68
001-100-2004-09675-98
001-100-2004-09807-93
001-100-2004-10561-63
001-100-2004-12806-72
001-100-2004-00525-04
001-100-2004-00658-45
001-100-2004-00781-40
001-100-2004-00800-75

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
ม.1 รอ.
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

จํานวนเงิน
290.15
4,064.36
1,525.91
2,527.89
783.04
296.27
127.49
36.22
11,106.36
2,192.15
2,791.04
2,608.20
1,996.03
3,356.33
2,509.80
7,571.44
13,703.27
7,893.60
13,168.54
6,682.88
5,795.85
10,496.42
11,024.00
4,262.49
9,564.96
11,784.59
5,419.17
8,108.81
5,468.91
7,232.56
4,649.65
3,201.06
3,565.46

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.ต.ฐิติภูมิ เผื#อนยิมO
จ.ส.อ. วีระเดช นัยวิริยะ
จ.ส.อ. เอนก ทองคํา
จ.ส.อ.โอภาศ พุม่ นก
จ.ส.อ. สุรพันธ์ ขําแป้ ง
จ.ส.อ. เพลิง กาทองทุ่ง
จ.ส.อ. สําเริ ง ทิพย์เนตร
จ.ส.อ.สง่า จันดา
จ.ส.อ. สุรครับ วิปรเสถียร
จ.ส.ท. บรรพต กุลศิริ
จ.ส.อ. ธํารงค์ชยั อยูส่ ุข
จ.ส.อ. ชลิต สี ตาแสง
จ.ส.อ. วรพงษ์ โพธิ@คาํ
จ.ส.อ. ยรรยง เพียรพิทกั ษ์สกุล
จ.ส.อ. บุญเสริ ม รัตนพร
จ.ส.อ. วีระยุทธ ตุม้ เพชร
จ.ส.อ.ภูมิธนนท์ ใจคุม้
จ.ส.อ. ณัฐพล รักษ์ชน
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ไตรฟืO น
จ.ส.ต. นิมิตร อัมพฤกษ์
จ.ส.อ. ชนันพงศ์ สิ นเครื อสอน
จ.ส.อ. เสน่ห์ เนตติดต่อ
จ.ส.อ. วีระศักดิ@ จันทร์หลวง
จ.ส.อ. ทรงกฤษณ์ จูสิน
จ.ส.อ. พากเพียร สิ นจันทร์
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ อินคํามูล
จ.ส.ท. อภิเดช ชุมภูกา
จ.ส.อ.สุนทร จันทร์ฉาย
จ.ส.อ. สุชาติ กาลมูสิทธิ@
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ จันทร์ทรง
จ.ส.อ. สมควร ม่วงเอ็ม
จ.ส.ต. พงษ์ศกั ดิ@ สิ มมาสุข
จ.ส.อ.ภัทรพล คงเจริ ญ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02079-37
001-100-2004-02191-18
001-100-2004-02518-59
001-100-2004-02579-14
001-100-2004-02684-97
001-100-2004-03613-05
001-100-2004-04015-79
001-100-2004-04060-88
001-100-2004-04061-67
001-100-2004-04815-93
001-100-2004-05437-14
001-100-2004-05450-40
001-100-2004-05692-99
001-100-2004-06322-76
001-100-2004-06495-77
001-100-2004-07324-24
001-100-2004-07699-23
001-100-2004-07794-07
001-100-2004-08087-36
001-100-2004-08720-50
001-100-2004-09067-28
001-100-2004-09263-33
001-100-2004-09263-42
001-100-2004-09263-60
001-100-2004-09481-31
001-100-2004-10078-66
001-100-2004-10467-13
001-100-2004-10961-16
001-100-2004-11347-99
001-100-2004-11357-89
001-100-2004-12124-68
001-100-2004-12374-85
001-100-2004-12770-49

ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

จํานวนเงิน
2,668.03
16,553.76
4,248.48
3,911.52
6,018.42
9,317.20
5,152.60
5,606.15
8,472.38
4,367.88
8,530.81
6,794.11
3,304.72
1,073.51
4,646.82
2,904.81
2,506.03
2,635.46
4,827.93
5,370.20
1,813.34
4,282.03
1,848.04
9,230.82
4,046.10
5,466.41
6,994.81
7,280.31
5,551.39
2,612.58
7,723.55
2,664.53
4,755.09

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ส.อ. คมเทพ ไวยะกา
จ.ส.ท. นิรุต กันทะเขียว
จ.ส.ท. อภิชยั คําพาบ
ส.อ. อัศวิน เทพจักร์
จ.ส.ท. เพชร คํามอญ
จ.ส.ท. ปราการ ร้อยโทสาย
จ.ส.ต. วัชระ ทองแน่น
ส.อ. กฤษฎา พิมพ์เอี#ยม
จ.ส.ท. ไพบูลย์ วงษ์จนั ทร์
จ.ส.อ. ตระการ สุขจันทร์
ส.อ. ฉัตรชาย งอกไม้
จ.ส.ต. ฉัตรชัย จันแดง
จ.ส.ต. กฤษกร ทองทากาศ
ส.อ. พชรพล พรมศรี
ส.อ.เสกสรร เชียงหนุน้
ส.อ. รณกร ใจวงค์ษา
จ.ส.ต. อนุวฒั น์ อึงสวัสดิ@
จ.ส.ต. ทศพล คําดิบ
จ.ส.อ. สมศักดิ@ เชียงหนุน้
ส.อ. เอกชัย ศรี ชยั นาท
ส.อ. รัฐชัย ศรี บูรณะพิทกั ษ์
ส.อ. มารุ ต อินสาคํา
ส.อ. นุกลู สี หะวงษ์
ส.อ. ก้องเกียรติ@ อุสาหะกานนท์
ส.อ. นิพนธ์ แสงจันทร์
ส.ท. ยุทธการ ขําฉา
ส.อ. เกรี ยงเดช เที#ยงตรง
ส.อ. สุรเชษฐ์ กมลน้อย
ส.ท. กฤษฎา แก่นแก้ว
ส.ต. ชวนชาย อุสาหะกานนท์
ส.อ. ฐิติพงษ์ พวงเพ็ชร
ส.อ. รัตนชัย สายดํา
ส.ต. สาธิต วิเศษสิ งห์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00274-27
001-100-2006-00286-39
001-100-2006-00292-85
001-100-2006-00294-70
001-100-2007-00233-96
001-100-2007-00234-57
001-100-2007-00239-25
001-100-2007-00242-61
001-100-2007-00303-32
001-100-2008-00158-55
001-100-2008-00312-06
001-100-2009-00071-29
001-100-2010-00163-90
001-100-2010-00362-24
001-100-2007-00251-63
001-100-2008-00311-63
001-100-2009-00324-53
001-100-2011-00403-96
001-100-2004-03445-20
001-100-2005-00267-75
001-100-2009-00367-41
001-100-2010-00066-30
001-100-2011-00001-12
001-100-2011-00080-26
001-100-2011-00299-86
001-100-2011-00299-95
001-100-2011-00300-16
001-100-2011-00373-01
001-100-2011-00475-48
001-100-2012-00440-36
001-100-2012-00441-24
001-100-2013-00277-73
001-100-2012-00669-68

ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

จํานวนเงิน
2,289.79
2,055.05
3,827.35
1,426.60
1,843.90
1,931.90
2,510.17
1,113.86
1,296.34
2,514.94
1,558.35
2,340.40
1,992.67
1,072.52
3,500.15
4,196.21
2,010.28
2,482.83
4,228.49
2,404.24
1,731.48
2,012.76
1,371.48
1,113.47
2,385.51
1,289.67
2,150.49
1,622.94
992.32
1,725.17
1,063.31
1,592.46
1,273.88

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.ต. วิชา จันทร์สุข
ส.ต. ดลสันติ@ คําสุวรรณ
จ.ส.อ. สมเกียรติ พันธ์ชน
ร.อ. อมรเดช พรหมเรนทร์
ร.อ. เฉลียว คุม้ ครอง
ร.ท. สุข เที#ยงธรรม
ร.ท. สมหมาย จันทรสุคนธ์
ร.ต. สมเกียรติ สิ ทธิโชค
ร.ต. บรรจง เทศสาย
ร.ต. สวัสดิ@ ตรี วเิ ชียร
ร.ต. สมบัติ เท่าตัน
ร.ต ณรงค์ศกั ดิ@ จันทร์ภิบาล
ร.ต. สมพงษ์ ประสิ ทธิ@พิชิต
ร.ต. ณรงค์ พานิจจะ
ร.ต. อร่ าม เจริ ญขํา
ร.ต. สําฤทธิ@ โยวะผุย
ร.ต. วสันต์ เจือแก้ว
ร.ต. อุทยั ทองวิเศษ
ร.ต. ดํารง นามวงศ์ที
ร.ต. สมัคร ปิ ยะนุช
ร.ต. สถิตย์ ถายาสี
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ อรุ ณเวชกุล
จ.ส.อ. ธนพล บุตรสอน
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ แก้ววิเชียร
จ.ส.อ. วสันต์ เทศเภา
จ.ส.อ. นราวิชญ์ โพธิ@ธรรม
จ.ส.อ.บัญชา กําจาย
จ.ส.อ. ยงยศ ชูผอบ
จ.ส.อ. พุฒิพนั ธ์ นีละกาญจน์
จ.ส.อ. ประสพพร สมสฤทธิ@
จ.ส.อ. วิเชียร วงษ์สีดา
จ.ส.อ. วิบูลย์ ชูรัตน์
จ.ส.อ. พงษ์พร ศรี ธรรมมา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00481-28
001-100-2015-00170-66
001-100-2004-07596-34
001-100-2004-00394-15
001-100-2004-10051-05
001-100-2004-03313-95
001-100-2004-11631-99
001-100-2004-02218-12
001-100-2004-04415-86
001-100-2004-04544-10
001-100-2004-04845-72
001-100-2004-06755-36
001-100-2004-07182-57
001-100-2004-07276-99
001-100-2004-07971-66
001-100-2004-08480-80
001-100-2004-09456-48
001-100-2004-09976-41
001-100-2004-10953-57
001-100-2004-12047-15
001-100-2004-12195-31
001-100-2004-00061-43
001-100-2004-00162-74
001-100-2004-00733-12
001-100-2004-00799-36
001-100-2004-00864-86
001-100-2004-01787-69
001-100-2004-02006-79
001-100-2004-02091-75
001-100-2004-02164-58
001-100-2004-02220-97
001-100-2004-02233-15
001-100-2004-02316-06

ม.2
ม.2
ม.2 พัน.10
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
373.65
447.29
108,592.04
11,162.97
9,944.20
9,606.44
3,255.29
5,210.07
8,040.08
10,257.72
7,687.29
5,247.20
20,520.33
21,057.22
16,039.81
4,350.16
5,274.44
4,067.65
5,061.89
6,311.51
1,567.27
8,192.92
1,144.24
6,699.80
6,835.95
5,525.80
4,137.22
2,691.20
3,145.18
1,367.91
5,707.97
4,631.60
3,865.70

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมเกียรติ นิเวศ
จ.ส.อ. สมชาย แก้วสุกใส
จ.ส.อ. สุพจน์ ดีนิคม
จ.ส.อ. สุพรรณ์ บุตรสาร
จ.ส.อ. สุภาพ อดทน
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ โกยทรัพย์
จ.ส.อ. เสริ ม ไพดีพะเนาว์
จ.ส.อ. อนุศกั ดิ@ ยศไกร
จ.ส.อ. ไพรทูล อินต๊ะ
จ.ส.อ. ณฐกร ศรี เดช
จ.ส.อ. คําดี โคตมิตร
จ.ส.อ. สุรพล ชัยมงคล
จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ เฝื อชัย
จ.ส.อ. เฉลิมชัย โกมารกุล ณ นคร
จ.ส.อ. สุประวีณ์ บุญธิคาํ
จ.ส.อ. สายัณ ทรงมล
จ.ส.อ. ถาวร ประมูลพงษ์
จ.ส.อ. วินยั คุม้ ชาติ
จ.ส.อ. อาทิตย์ ชนะอุดม
จ.ส.อ. ประชา ทรงศรี
จ.ส.อ.ชราวุฒิ โกมลรัตน์
จ.ส.อ. พิษณุ กุลทัศน์
จ.ส.อ. บุญลักษณ์ ธีระโพธิ@
จ.ส.อ. สนม ออมสิ น
จ.ส.อ. มนตรี ธูปแจ่ม
จ.ส.อ. บันดูล ทองเทพ
จ.ส.อ. สงกราน เกษอยู่
จ.ส.อ. วรเชษฐ สี หะวงษ์
จ.ส.อ. สกัด ธงทอง
จ.ส.อ. ฉันท์ หนองขุ่นสาร
จ.ส.อ. คเณชะเดช ดวงจันทร์คาํ
จ.ส.อ.ประสิ ทธิ@ ยะลาทรัพย์
จ.ส.อ. ประภาษ แก้วชะอุ่ม

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02568-90
001-100-2004-03212-46
001-100-2004-03314-10
001-100-2004-03314-29
001-100-2004-03314-38
001-100-2004-03314-47
001-100-2004-03314-65
001-100-2004-03314-83
001-100-2004-03333-20
001-100-2004-03337-55
001-100-2004-03679-56
001-100-2004-03757-60
001-100-2004-03820-61
001-100-2004-03856-06
001-100-2004-03970-27
001-100-2004-04333-38
001-100-2004-04603-14
001-100-2004-04674-69
001-100-2004-04760-96
001-100-2004-04864-19
001-100-2004-04908-74
001-100-2004-05015-05
001-100-2004-05147-58
001-100-2004-05361-94
001-100-2004-05491-43
001-100-2004-05682-36
001-100-2004-05813-34
001-100-2004-06018-05
001-100-2004-06215-99
001-100-2004-06420-51
001-100-2004-06527-11
001-100-2004-06830-30
001-100-2004-06888-95

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
16,534.75
9,941.24
4,469.10
4,667.33
6,772.31
5,901.35
7,696.44
4,217.21
8,235.55
3,481.84
7,296.15
2,665.92
3,780.71
4,326.91
5,459.40
6,715.89
6,124.65
8,436.21
2,370.12
1,767.84
6,316.81
4,545.78
5,213.60
5,486.85
11,696.20
1,070.94
24,150.33
3,062.40
4,382.13
5,979.62
2,245.41
9,059.86
2,638.10

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธํารงศักดิ@ ตัOงชัยชนะ
จ.ส.อ. สมชาย อาจสาลี
จ.ส.อ.สําราญ ภูเด่นใส
จ.ส.อ. เอกรัฐ พิทกั ษ์ภูผา
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ชุมแวงวาปี
จ.ส.อ. อนุชา รอตเสี ยงลํOา
จ.ส.อ.สุวฒั น์ หุน้ ไธสง
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทองเติม
จ.ส.อ. สุชิณ เรื องฤทธิ@
จ.ส.อ. จําเนียร ศิริ
จ.ส.อ. ประสาร เฉลยฤกษ์
จ.ส.อ. เอกชัย พานทอง
จ.ส.อ. รุ่ งอรุ ณ บุญประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สุริยา ประผาลา
จ.ส.อ. สุพชั น์ชยั เจริ ญลาภ
จ.ส.อ. อัตพล ทาระสา
จ.ส.อ. เดชชัย จันทร์ขาํ
จ.ส.อ. เกียรติ สวนนุ่ม
จ.ส.อ. บุญชู ทองพูล
จ.ส.อ. ธีระพันธุ์ จวนเจริ ญ
จ.ส.อ. สมพงษ์ ประเคน
จ.ส.อ. โสภณ พุกแก้ว
จ.ส.อ. สามล โจกตะคุ
จ.ส.อ. บุรินทร์ ขุมทอง
จ.ส.อ. ไกรสิ งห์ ช่างทอง
จ.ส.อ. จรัญญา สิ งห์เงิน
จ.ส.อ. เจริ ญ ออสพรพันธ์
จ.ส.อ. ฐิติ ท้าวนอก
จ.ส.อ. ณัฐชัย สุขอารี ย ์
จ.ส.อ. ดุจ แก้วสวัสดิ@
จ.ส.อ. เขมวัฒน์ ใจบุญ
จ.ส.อ. ธนู รักสมบัติ
จ.ส.อ. นริ น ดวงสนิท

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07030-97
001-100-2004-07107-96
001-100-2004-07169-21
001-100-2004-07265-93
001-100-2004-07338-12
001-100-2004-07430-31
001-100-2004-07444-10
001-100-2004-07601-35
001-100-2004-07723-61
001-100-2004-07758-72
001-100-2004-07892-82
001-100-2004-07919-95
001-100-2004-07989-70
001-100-2004-07989-89
001-100-2004-07990-49
001-100-2004-08098-78
001-100-2004-08772-04
001-100-2004-08863-18
001-100-2004-08877-15
001-100-2004-08977-49
001-100-2004-09038-28
001-100-2004-09396-10
001-100-2004-09654-66
001-100-2004-09981-54
001-100-2004-10050-44
001-100-2004-10050-71
001-100-2004-10050-80
001-100-2004-10051-50
001-100-2004-10051-69
001-100-2004-10051-78
001-100-2004-10051-96
001-100-2004-10155-37
001-100-2004-10444-96

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
27,148.11
1,576.09
8,003.22
11,298.20
7,988.61
2,426.17
4,054.12
12,636.59
4,244.26
8,525.58
9,004.89
1,728.07
1,633.42
3,618.29
2,366.89
13,554.89
1,510.49
11,548.64
4,534.15
1,160.78
9,326.78
2,902.03
6,993.40
3,114.51
4,391.87
4,242.68
2,551.90
1,714.26
4,321.92
7,589.05
2,711.80
3,928.79
4,761.65

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. พนม ภู่ระหงษ์
จ.ส.อ. นิรันดร์ กวดนอก
จ.ส.อ. สุพฒั น์ เหล่าเขตกิจ
จ.ส.อ. อติเทพ พวงระย้า
จ.ส.อ. ทมทรัพย์ ศรี พนั ลม
จ.ส.อ. อภัย สี องั#
จ.ส.อ. ปานทอง เพ็ญบุญ
จ.ส.อ.ธนันตชัย พุฒพันธ์
จ.ส.อ. นันทพงษ์ แสงหิ รัญ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทุสาวุธ
จ.ส.อ. วรรณนพ จันทรสุข
จ.ส.อ. สมเดช ศรี วารี
จ.ส.อ. สมพร วงสอน
จ.ส.อ. สมหมาย ธรรมรจน์
จ.ส.อ. สิ ทธิพร น้อยนวล
จ.ส.อ.สิ ทธิพร สุชาตะประคัลภ์
จ.ส.อ. สันติธรรม เปรมสําราญ
จ.ส.อ. สันติชยั น้อยเจริ ญ
จ.ส.อ. ปรี ดี คําอยู่
จ.ส.อ. มานะ ยุทธรัตน์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ@ ศรี สวัสดิ@
จ.ส.อ. โกวิทย์ สุทธิโสม
จ.ส.อ. ชัชวาล มณี วงษ์
จ.ส.อ. วิเชียร จอดนอก
จ.ส.อ. นราพงษ์ ฉิ มนอก
จ.ส.อ. ปั ญญา โพธินาง
จ.ส.อ. นิสิต ภู่เจริ ญ
จ.ส.อ. วัชรากรณ์ บุญเปรื# อง
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ดีเลิศ
จ.ส.อ. อุเทน ยนตรี
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ หวังสระกลาง
จ.ส.อ. อภิชาติ สี หาบุตร
จ.ส.อ. ธานี สุทธสน

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10465-55
001-100-2004-10547-30
001-100-2004-11069-45
001-100-2004-11117-16
001-100-2004-11198-15
001-100-2004-11315-89
001-100-2004-11990-51
001-100-2004-12044-96
001-100-2004-12045-02
001-100-2004-12045-75
001-100-2004-12046-18
001-100-2004-12046-45
001-100-2004-12046-72
001-100-2004-12047-06
001-100-2004-12047-51
001-100-2004-12047-60
001-100-2004-12191-88
001-100-2004-12814-13
001-100-2004-12915-08
001-100-2004-12929-23
001-100-2004-13016-83
001-100-2006-00273-75
001-100-2006-00277-19
001-100-2006-00282-59
001-100-2006-00286-11
001-100-2006-00287-72
001-100-2007-00237-94
001-100-2007-00239-98
001-100-2007-00247-39
001-100-2007-00249-79
001-100-2007-00252-88
001-100-2007-00253-21
001-100-2007-00257-47

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
9,911.60
2,768.03
4,368.88
4,186.25
4,589.74
6,168.75
4,809.18
6,313.21
4,337.99
16,605.87
5,693.67
1,165.45
18,468.43
4,235.42
2,385.44
4,508.35
2,849.91
4,610.46
4,759.59
4,612.85
4,382.24
707.65
1,406.06
1,940.44
3,245.03
929.68
1,428.35
1,968.06
1,055.05
1,299.46
2,959.70
1,528.56
3,177.45

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. เสกสรรค์ ลาโม้
จ.ส.อ. ธนพล บุญทศ
จ.ส.อ. สุรไกร ขําคม
จ.ส.อ. เชาวลิต สุ่มมาตย์
จ.ส.อ. อดิพงษ์ ศรี หาบุตร
จ.ส.อ. พลัง ผดุงวิทย์
จ.ส.ท. ณัฐพล มูลศรี
จ.ส.ท. ศุภฤกษ์ ก้อนเครื อ
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ มะลาด
จ.ส.ต. มนัส ชุมภู
จ.ส.ต. ศุภชัย ฤทธิธาดา
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ศรแก้ว
ส.อ.ธงชาติ มงคลเคหา
ส.อ. ทศพล จันทรามระ
ส.อ. ดนุพล สมไธสง
ส.อ. ปณิ ธาน คีมพันธ์
ส.อ. ศุภชัย วงศ์อยั รา
ส.อ. ชาลี สวนดี
ส.อ. ไพศาล พืOนอินทร์
ส.อ. พัฒนพิศิษฎ์ เรื อนจันทร์
ส.อ. รุ่ งโรจน์ เรื องวุฒิเดช
ส.อ. อาทิตย์ธนากร เกิดหลํา
ส.อ. สุริยา วงษ์ไทย
ส.อ. สิ ทธิชยั เสี ยดไธสง
ส.อ. สุรเชษฐ์ คํามูล
ส.อ. เสกสรรค์ วิเศษรัตน์
ส.อ. วันชัย ติโนชัง
ส.อ. วิรุต จําปาวะดี
ส.อ. ภานุวตั ร นิลเพ็ชร์
ส.อ. เฉลิมฤทธิ@ ศรี วลิ ยั
ส.อ. บุญเรี ยง ธรรมปั ต
ส.อ. ภาณุเดช จระคร
ส.อ. พัฒน์พงษ์ เพ็งแดง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00411-16
001-100-2008-00008-71
001-100-2008-00230-49
001-100-2009-00380-31
001-100-2009-00380-68
001-100-2009-00391-00
001-100-2007-00411-25
001-100-2008-00230-21
001-100-2009-00380-40
001-100-2011-00422-24
001-100-2012-00109-50
001-100-2007-00246-50
001-100-2007-00257-65
001-100-2010-00090-99
001-100-2010-00091-23
001-100-2011-00042-06
001-100-2011-00042-42
001-100-2011-00042-51
001-100-2011-00042-79
001-100-2011-00261-74
001-100-2011-00261-92
001-100-2011-00264-48
001-100-2011-00266-60
001-100-2011-00269-34
001-100-2012-00109-69
001-100-2012-00512-30
001-100-2012-00512-76
001-100-2012-00516-65
001-100-2012-00575-53
001-100-2013-00132-20
001-100-2013-00132-48
001-100-2013-00132-75
001-100-2013-00417-46

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
2,939.16
2,239.92
2,216.38
2,171.10
3,121.96
5,053.50
308.41
3,914.82
3,305.45
1,756.84
1,563.25
1,953.46
3,251.77
1,569.22
590.21
1,317.67
1,417.10
756.58
827.70
1,444.46
926.29
932.70
1,247.64
1,097.15
974.70
1,586.11
1,269.49
1,725.60
3,962.02
492.37
1,010.99
1,010.99
2,272.90

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. เอกชัย ขุมทอง
ส.อ. วิพฒั น์ ช่างถม
ส.อ. นภพล ผาสุราษฎร์
ส.ท. อุดมศักดิ@ สื บอ้วน
พ.อ.(พิเศษ) เวชยันต์ แว่นไธสงค์
พ.อ.(พิเศษ) พงษ์สวัสดิ@ ภาชนะทิพย์
พ.อ. ศักดิ@สิทธิ@ รื# นนอก
พ.อ. สรวัช กล่อมอําภา
พ.อ. ศตายุ จันตาศาลา
พ.อ. วันชาติ วราสิ นธุ์
พ.ท. วัชริ นทร์ โรจนศิริ
พ.ท. ศุภกร อินทปั ทม์
พ.ท. ประกิจ ศรี บุญเรื อน
พ.ท. บวร แก้วกอง
พ.ท. ธวัตชัย พิศยิง# ศิลป์
พ.ท. จักรกฤษณ์ วันแก้ว
พ.ท.หญิง อุดมลักขณ์ สุขดี
พ.ต.หญิง จุฑารัตน์ กล่อมอําภา
พ.ท.หญิง สุชาดา แก่นแก้ว
พ.ท.สมเกียรติ ลาภหลาย
พ.ต. สมโภชน์ กระแจะเจิม
พ.ต. อนุสรณ์ สุภาพจน์
พ.ต ณัฐวัฒน์ บุญเพ็ง
พ.ต. สุภาพ เมืองนก
พ.ต. คํานึง วงษ์สุวรรณ์
พ.ท. อําพล ตุ่นบุตร
พ.ต. ฤทธิชยั ประภาจิตร์
พ.ต. ขจรศักดิ@ บรรจงมณี วฒั น์
พ.ต. วิรัตน์ เกตุปลัง#
พ.ต. กัมปนาท เพ็งคล้าย
พ.ท. สะท้าน ชาติทอง
พ.ต. จรู ญ แก้วแดง
พ.ต. เฉลิมศักดิ@ แก้วคําลา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00563-13
001-100-2013-00726-85
001-100-2015-00118-04
001-100-2015-00110-44
001-100-2004-02035-06
001-100-2004-03796-05
001-100-2004-02629-43
001-100-2004-04199-85
001-100-2004-06816-61
001-100-2004-10696-53
001-100-2004-01200-45
001-100-2004-01680-18
001-100-2004-03098-82
001-100-2004-07071-45
001-100-2004-12476-77
001-100-2004-12882-94
001-100-2004-01816-39
001-100-2004-05509-36
001-100-2004-08910-82
001-100-2004-01577-57
001-100-2004-02190-20
001-100-2004-02874-38
001-100-2004-04224-02
001-100-2004-08285-90
001-100-2004-09150-36
001-100-2004-09335-00
001-100-2004-10231-01
001-100-2004-10611-92
001-100-2004-10783-96
001-100-2004-11229-07
001-100-2004-11747-15
001-100-2004-12897-52
001-100-2004-12983-16

ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
916.69
1,114.06
436.64
436.64
18,506.22
6,370.74
10,494.49
10,592.87
7,302.42
29,039.92
2,375.28
18,194.17
6,235.05
8,948.02
4,405.84
12,587.50
6,176.88
6,316.26
7,544.36
1,850.77
12,409.31
39,665.68
23,411.32
8,640.75
10,160.26
7,842.39
6,208.97
12,832.62
7,538.66
6,546.74
6,097.87
5,203.05
23,988.51

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.อ. ธัชพงศ์ ภู่เต็ง
ร.อ. ชูศกั ดิ@ ป้ านสะอาด
ร.อ.วราวุธ วรศิริ
ร.อ.วิน ศรี เสน
ร.อ. สุรินทร์ หรุ่ นเกษม
ร.อ. วุฒิไกร จันทโชติ
พ.ต. ธีระพงษ์ นามสละ
ร.อ. จุฬา ทันวงศ์
ร.อ. บุญฤทธิ@ ฉิ มพิมล
ร.อ. เสนีย ์ สุขประเสริ ฐ
ร.อ. ชํานาญ ต๊ะน้อย
ร.ท.นฤสรณ์ ดอนพิกลุ
ร.ท. นิกร เพชรรัตน์
ร.อ. ไสว แสนสวัสดิ@
ร.อ. พงศ์พฒั น์ อ่วมเสงี#ยม
ร.อ. ยงยุทธ ทองแจ่ม
ร.ต.สันติ พลโย
ร.ท. พรศักดิ@ มณี รัตน์
ร.ต. สุวทิ ย์ ธนันทา
ร.ต. ชูชีพ เพชรใส
ร.ต. เอกริ นทร์ เมืองเกษม
ร.ท. ผไทวิทย์ ชื#นอุทยั
ร.ต. บัญชา ยืนนาน
ร.ต. จํารู ญ จันทร์เทศ
ร.ต. สวิง ทองอ้วน
ร.ต. มานัด แสงดี
ร.ต. ปั ญญา คชเกตุ
ร.ต. สุระเชต ทับจิต
ร.ต. คธายุทธ มีคุณ
จ.ส.อ. นิคม หาญกุดตุม้
จ.ส.อ. พงศาธิป เจริ ญศรี
จ.ส.อ. ธนัติ ทรัพย์มิตร
จ.ส.อ. เฉลิมพล พูลพิพฒั น์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01299-94
001-100-2004-02757-61
001-100-2004-03259-32
001-100-2004-05003-84
001-100-2004-05991-93
001-100-2004-06975-29
001-100-2004-08591-56
001-100-2004-09448-16
001-100-2008-00352-20
001-100-2004-02061-05
001-100-2004-02877-75
001-100-2004-07415-29
001-100-2004-09067-37
001-100-2004-09643-15
001-100-2004-10923-32
001-100-2004-11829-27
001-100-2004-03826-54
001-100-2004-03914-67
001-100-2004-04353-90
001-100-2004-04601-74
001-100-2004-04851-28
001-100-2004-05444-58
001-100-2004-05465-35
001-100-2004-07922-13
001-100-2004-10481-55
001-100-2004-12371-11
001-100-2005-00169-09
001-100-2011-00392-39
001-100-2015-00452-45
001-100-2004-00091-77
001-100-2004-00133-38
001-100-2004-00287-56
001-100-2004-00292-14

มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
8,749.73
10,454.43
13,732.82
5,550.77
8,401.61
10,901.72
2,740.30
19,245.53
1,817.84
7,416.09
5,712.96
4,219.77
8,150.41
1,249.21
8,013.94
12,718.51
2,677.43
7,222.71
6,370.05
4,497.74
3,563.72
4,491.11
10,876.57
2,537.42
9,464.06
5,611.84
2,137.49
1,332.90
555.05
9,174.53
5,619.71
1,995.97
10,400.73

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. อนันต์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
ร.ต.นันทภพ ประยูร
จ.ส.อ. ศักดิ@ดา มาเกิด
จ.ส.อ. จํากัด โรจน์ศรี
จ.ส.อ. แผน ใจเสงี#ยม
จ.ส.อ. เสถียร ม่วงทอง
จ.ส.อ. มนูญ ขําเขียว
จ.ส.อ. สุรพงศ์ ปานทิพย์
จ.ส.อ. อนุสรณ์ สุขโข
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เพิ#มพูล
จ.ส.อ. วิชา ให้นุช
จ.ส.อ.ภัทรักษ์ สุขกันตะ
จ.ส.อ. สายชล ทับสี
จ.ส.อ. บุญลือ ทองนวล
จ.ส.อ. ไพรัช มีเปี# ยม
ร.ต. ปิ# น แย้มกลํ#า
จ.ส.อ. ไพฑูร บุญเปี# ยม
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ พุม่ ไสว
จ.ส.อ. สุชินทร์ ป้ องสิ น
จ.ส.อ. บันหาร เอมโอษฐ์
จ.ส.อ. ธานี มากมูล
จ.ส.อ. อรุ ณ บุญคง
จ.ส.ต. อรุ ณ ประดู่
จ.ส.อ. พีระพล กระจ่างดวง
จ.ส.อ. สุริยา ป้ านสะอาด
ร.ต. เมือง ทองใบ
จ.ส.อ. มานะ ดนตรี
จ.ส.อ. สุรสิ งห์ พันธุตา
จ.ส.อ. ณัฐพล ปานพันธ์
จ.ส.อ. เกืOอ กลิ#นมาลี
จ.ส.อ. อมร อุทยั ทอง
จ.ส.อ. สุชาติ ทัดจันทร์
จ.ส.อ. สุชาติ ทองประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00329-35
001-100-2004-00542-74
001-100-2004-00656-50
001-100-2004-00914-33
001-100-2004-00977-38
001-100-2004-01029-15
001-100-2004-01306-44
001-100-2004-01633-32
001-100-2004-01961-63
001-100-2004-02168-38
001-100-2004-02213-08
001-100-2004-02322-70
001-100-2004-02488-82
001-100-2004-02500-81
001-100-2004-02709-79
001-100-2004-02724-54
001-100-2004-02890-47
001-100-2004-03196-58
001-100-2004-03391-66
001-100-2004-03574-18
001-100-2004-03823-53
001-100-2004-03945-98
001-100-2004-03989-65
001-100-2004-04127-51
001-100-2004-04486-59
001-100-2004-04847-21
001-100-2004-05048-94
001-100-2004-05258-60
001-100-2004-05503-43
001-100-2004-06096-85
001-100-2004-06503-06
001-100-2004-06670-69
001-100-2004-06744-30

มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
7,897.94
4,910.12
9,033.54
2,013.76
10,171.02
4,582.28
16,643.93
2,872.95
5,480.97
5,824.34
3,673.02
3,769.72
12,163.63
9,577.91
4,894.97
17,906.66
4,882.10
16,302.15
10,589.27
3,845.21
1,981.25
3,660.02
2,881.87
6,119.86
6,073.58
8,116.49
3,949.71
2,365.75
6,706.80
9,857.30
2,671.35
4,211.30
3,453.17

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. มานัส บุตร์นO าํ เพชร์
จ.ส.อ. วิชาญชัย รุ่ งฟ้ า
ร.ต. ปราโมทย์ นามสละ
จ.ส.อ. ไพโรจน์ เอมรื# น
จ.ส.อ. สมมุติ ศรี ขาํ
จ.ส.อ. รัตน บุญใหญ่
จ.ส.อ. ชาติชาย แจ่มจํารัส
จ.ส.อ. ประทีป จิตตเที#ยง
จ.ส.อ.อุทิศ สุขโข
จ.ส.อ. สมศักดิ@ บุญเหลา
จ.ส.อ. สุริยา เกตุกระจ่าง
จ.ส.อ. มานพ ป้ านศรี
จ.ส.อ. ภูมิสิทธิ@ เทศยิมO
จ.ส.อ. อํานาจ พวงประเสริ ฐ
จ.ส.อ. นิพล ปราณี ตพลกรัง
จ.ส.อ.สามารถ วัฒนะ
จ.ส.อ. วิโรจน์ พันธ์ประสิ ทธิ@เวช
จ.ส.อ. สมชาย วิบูลรังสรรค์
จ.ส.อ. ชัยวุฒิ ผนวกสุข
จ.ส.อ. ณรงค์ หับเผย
จ.ส.อ. มานะชัย พิทยาพันธ์
จ.ส.อ. มิตร์ ปฏิภาณญาณกิตติ
จ.ส.อ. สมหวัง แสงนวล
จ.ส.อ. อัมพร อินทร์ปรุ ง
จ.ส.อ. นิมิตร พรานเจริ ญ
จ.ส.อ. สุรยุทธ นพคุณ
จ.ส.อ. วงค์โรจน์ ทองจีน
จ.ส.อ. ชาติ มามาก
จ.ส.อ. อํานาจ มีศรี
จ.ส.อ. วัฒนะ สว่างทองหลาง
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ปานมณี
จ.ส.อ. ศรนพ พูลนิล
จ.ส.อ. เจษฎา อินทร์เทียน

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06895-02
001-100-2004-07087-37
001-100-2004-07094-44
001-100-2004-07160-00
001-100-2004-07197-51
001-100-2004-07218-35
001-100-2004-07262-47
001-100-2004-07318-69
001-100-2004-07563-45
001-100-2004-07604-09
001-100-2004-08095-77
001-100-2004-08137-01
001-100-2004-08582-45
001-100-2004-08912-95
001-100-2004-08995-16
001-100-2004-09035-36
001-100-2004-09044-83
001-100-2004-09054-46
001-100-2004-09720-13
001-100-2004-09842-30
001-100-2004-09895-81
001-100-2004-09903-29
001-100-2004-10149-81
001-100-2004-10408-52
001-100-2004-10735-22
001-100-2004-10772-63
001-100-2004-10880-74
001-100-2004-10892-68
001-100-2004-11069-27
001-100-2004-11186-67
001-100-2004-11625-16
001-100-2004-11638-61
001-100-2004-11992-28

มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
10,272.16
1,657.12
9,718.26
3,547.36
5,503.75
1,320.78
4,519.22
4,536.48
7,838.52
8,527.16
9,517.60
8,129.21
6,590.75
1,785.07
2,182.47
3,657.92
2,929.99
2,980.23
1,493.42
1,540.27
6,290.51
8,447.23
5,660.54
3,566.27
7,263.79
5,753.94
7,492.60
22,658.23
2,440.27
3,356.95
7,882.18
9,612.29
4,484.90

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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.อ. สราวุธ บุญจันทร์
จ.ส.อ. สมเจตน์ ชาญศิริ
จ.ส.อ. จรัส จันทร์ลาด
จ.ส.อ. จําลอง ยังอยูด่ ี
จ.ส.อ.นิรุต สมจิตต์รักษ์
จ.ส.อ. มานัสชัย โอบอ้อม
จ.ส.อ. เกษมสันติ@ วิสิฎฐ์พรอักษร
จ.ส.อ. คมสันต์ สอนชอุ่ม
จ.ส.อ. พล อยูส่ ุข
จ.ส.อ.สุวฒั น์ อัปกาญจน์
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ จันทร์ศรี ทอง
จ.ส.อ.หญิง นฤมล ทวีวรากรณ์
จ.ส.อ. หญิง ธนพร พันโท
จ.ส.ท. ทิวา สหัสดี
จ.ส.อ. บุญเลิศ โพธิ@พว่ ง
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ คุณเฉย
จ.ส.อ. ประจวบ ไกรเพชร
จ.ส.ท. กิตติ@ธเนศ ทรัพย์แสนล้าน
จ.ส.ต.สิ ทธิศกั ดิ@ จอมสูง
จ.ส.ต. บุญชู ลําดับวงศ์
จ.ส.ต. วิจกั ร ยิมO ใย
จ.ส.อ. ไกรฤกษ ศรี เมือง
จ.ส.ท. กัณฑวัชร์ น้อยเกตุ
จ.ส.อ. สมจิตร แจ่มศรี
จ.ส.ท. อาคม ตราชูนิต
จ.ส.ต.หญิง ฐิรณัฎ บุญรอดฤทธิ@
ส.อ. จีรพงศ์ ขวัญอ่อน
ส.อ. ธานี เอี#ยมเพชร
ส.อ. มานพ ชุนฬหวานิช
ส.อ. บรรจบ ยากําจัด
ส.อ.สาธิต แสนสวย
ส.อ. ชริ นทร์ อุ่นจิตต์
ส.อ. มานพ บุตรเนตร

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12208-83
001-100-2004-12325-41
001-100-2004-12369-09
001-100-2004-12369-27
001-100-2004-12370-32
001-100-2004-12371-20
001-100-2004-12402-03
001-100-2005-00481-02
001-100-2006-00176-60
001-100-2007-00274-80
001-100-2008-00352-11
001-100-2004-08137-29
001-100-2005-00481-20
001-100-2004-04484-55
001-100-2004-05740-79
001-100-2004-06560-81
001-100-2006-00449-47
001-100-2008-00352-75
001-100-2004-01550-87
001-100-2004-03942-51
001-100-2004-04029-30
001-100-2004-07110-05
001-100-2004-09178-85
001-100-2004-10903-25
001-100-2007-00046-74
001-100-2007-00262-41
001-100-2004-00000-88
001-100-2004-01164-86
001-100-2004-01521-87
001-100-2004-01947-12
001-100-2004-02068-13
001-100-2004-02078-12
001-100-2004-02458-67

มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
10,606.34
6,472.40
1,378.61
2,607.14
4,262.37
3,108.49
2,227.02
1,699.23
3,126.05
503.25
2,516.65
1,321.01
1,055.84
2,234.64
6,416.81
6,571.64
2,739.40
4,907.33
1,216.38
4,381.28
6,739.56
3,918.60
5,480.43
6,322.55
313.53
813.67
4,457.26
4,547.54
2,318.28
5,049.59
1,643.07
2,223.99
4,435.27

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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. รวี ปานเนียม
ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ@ เหลืองเลิศวันชัย
ส.อ. อโณทัย เอี#ยมสะอาด
จ.ส.ต. ทองหล่อ แสนสําราญ
จ.ส.ต. ดํารงค์ พลอยกระจ่าง
ส.อ. ณัฐพงศ์ เกาะกลาง
ส.อ. สุรนาท นนทะสุต
ส.อ. เฉลิม เนาวรัตน์
ส.อ. ธเนศ ผุดผาด
ส.อ.ถิรวุษิ แก้วพันธ์
ส.อ. สมหวัง ชูศรี
จ.ส.ท. ธงชัย หลวยค้า
จ.ส.ต. สังเวียร บุญพรม
ส.อ.ชัยพร เอี#ยมละออง
ส.อ. วินยั แท่นนาค
ส.อ. เด่น ลมูลศิลป์
ส.อ. ดัมรง ชุ่มแช่ม
ส.อ. ธวัชชัย นามเทพ
จ.ส.อ. บุญธรรม เพียรธานี
ส.อ. สุกิจ ต้วมสี
ส.อ. ทรงธรรม ยลอนันต์
ส.อ. สิ ทธิเดช สังวาลย์เพ็ชร
จ.ส.ต. ชานนท์ จันทร์ลาด
ส.อ. ธีระศักดิ@ ยวงหนึ#ง
ส.อ. มัสรอง กัญญา
ส.อ. ชูพงศ์ เกตุเมือง
ส.อ. ศรายุทธ สุขลาภ
จ.ส.ท. ศิลปยุทธ คนดี
ส.อ.สุรศักดิ@ นนทเกษ
ส.อ. พรเทพ ม่วงทับ
ส.อ. ธีระพันธ์ เกิดทอง
ส.อ. ประเสริ ฐ เอี#ยมขจร
ส.อ. พูลพิพฒั น์ จําปารัตน์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02631-46
001-100-2004-02634-47
001-100-2004-02691-77
001-100-2004-03390-14
001-100-2004-04048-95
001-100-2004-04668-95
001-100-2004-05675-83
001-100-2004-05962-39
001-100-2004-06254-34
001-100-2004-07456-31
001-100-2004-07467-37
001-100-2004-07486-83
001-100-2004-08940-61
001-100-2004-09278-28
001-100-2004-10210-97
001-100-2004-11158-28
001-100-2004-12369-81
001-100-2004-12370-05
001-100-2004-12370-69
001-100-2004-12371-93
001-100-2004-13001-43
001-100-2005-00173-79
001-100-2005-00289-04
001-100-2005-00501-70
001-100-2005-00830-62
001-100-2006-00157-14
001-100-2006-00170-22
001-100-2006-00336-59
001-100-2006-00389-82
001-100-2006-00528-76
001-100-2006-00529-28
001-100-2007-00046-65
001-100-2007-00425-59

มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
2,783.18
7,372.27
7,361.53
2,637.77
1,589.34
2,378.67
4,402.38
6,540.44
3,043.40
3,069.04
2,980.36
2,978.40
2,553.94
3,139.02
5,662.01
2,510.32
2,893.91
2,295.30
1,781.99
1,721.18
2,516.48
1,324.72
1,625.56
1,951.15
1,423.41
3,068.33
1,415.76
1,206.37
964.03
2,984.95
1,565.70
1,193.82
4,409.60

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ส.อ. พงศ์ธนรรถ สุนทร
ส.อ. ชัชวาลย์ ทองทา
ส.อ. วงศกร กลิ#นอุบล
ส.อ. สุริชยั บุญศิริ
ส.อ. อดิศร สังกะสิ งห์
ส.อ. ธนกร หวายแก้ว
ส.ต. วรพล มณี ตนั
ส.อ. วิทยา มะหันตะ
ส.อ. ศุภกร อยูเ่ จริ ญ
ส.อ. อัครชัย อยูส่ ุข
ส.อ.หญิง ปวีณา ศรี ณรงค์
ส.อ. หญิง นุศรา ทองเนียม
ส.อ.หญิง สกุณา สังข์ศิลป์
ส.ท. อนิรุทธิ@ นารอด
ส.ท. สุชาติ ทองโชติ
ส.ท. ผดุงศักดิ@ มาเอี#ยม
ส.อ. มานพ ใหม่ละออง
ส.ต. สุชาติ ชัยรู ป
ส.ต. เติมศิริ วันเพ็ญ
ส.ท. สมชาย วิจารณ์
ส.ท. สัมฤทธิ@ แฝงสะโด
ส.ท. ธงชัย วันดี
พล.อส. ธวัช ณะเสื อ
พล.อส. ทวีศกั ดิ@ ชูศรี
ส.ต. ธีระพร ภู่คอย
พล.อส. ศุภกฤษ อยูเ่ ย็น
พล.อส. ธีระพล บัวหลวง
ส.ท. ชัยรัตน์ เปลี#ยนสมัย
ส.ท. นิรันดร์ ทองทา
ส.ต. พีรธรรม์ พุทธ์ประเสริ ฐ
พล.อส. ยุทธพล รัศมี
ส.ต. โชติ บัวล้อม
พล.อส. พาธี ประเทือง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00351-50
001-100-2008-00351-87
001-100-2009-00018-60
001-100-2010-00088-78
001-100-2010-00186-62
001-100-2011-00277-66
001-100-2011-00394-88
001-100-2012-00474-77
001-100-2013-00199-96
001-100-2013-00433-00
001-100-2007-00261-26
001-100-2011-00170-24
001-100-2013-00199-69
001-100-2004-00058-98
001-100-2004-08708-12
001-100-2004-11476-87
001-100-2014-00421-33
001-100-2004-00724-29
001-100-2004-03616-15
001-100-2004-06087-29
001-100-2004-11633-11
001-100-2004-11894-89
001-100-2004-01927-05
001-100-2004-02575-89
001-100-2004-03899-30
001-100-2004-05119-82
001-100-2004-07034-04
001-100-2004-08202-33
001-100-2004-09393-55
001-100-2004-10643-84
001-100-2004-11744-78
001-100-2004-12369-54
001-100-2004-12370-96

มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15

จํานวนเงิน
1,346.23
1,644.97
2,072.36
1,158.98
2,849.24
186.61
202.24
1,084.15
1,367.97
473.05
1,656.94
1,013.73
909.51
2,356.76
4,229.15
3,158.03
697.66
3,766.30
3,858.08
1,955.32
9,751.89
7,080.75
4,696.99
5,137.68
1,945.77
1,207.72
2,798.67
1,561.78
1,950.07
2,990.70
2,606.83
3,517.33
2,984.93

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
พล.อส. ชนินทร์ โชติพินทุ
พล.อส. อภิรักษ์ แก้วระยับ
พล.อส. อธิศกั ดิ@ ถาวร
พล.อส. ธันยา พุทธารักษ์
พล.อส. ธนพล เพชรแย้ม
พล.อส. มานะ แสงเดือน
พล.อส. นุกิจ กัณฑกูล
พล.อส. ตอรี ฟ มัสแหละ
พล.อส. สิ ริโรจน์ สิ งหราช
พล.อส. ปฐมชัย ตูป้ ระดับ
ร.ท. สําราญ ยมหล้า
พ.อ.หญิง สกาวเดือน โสแก้ว
ร.ต. ปราบ ครองยุติ
พ.ท. ทินพันธ์ ปากแก้ว
พ.ท. สุรชาญ โคตรณรงค์
พ.ท. ยุทธพงศ์ ลครพล
พ.ท. ปั ญญา สิ งห์มี
พ.ต. สราวุธ อัศวโพธิเดช
พ.ท. ทวีป เชืOอประดิษฐ์
พ.ต. เฉลิมวุฒิ ผาเหลา
พ.ต. อุทาน ทุมสวัสดิ@
พ.ต. รพีพงศ์ นิติสมบูรณ์
ร.อ. สุขสันติ วงษ์ศิริ
ร.อ. ธรรมนอง เชตะวัน(อ.)
ร.ท. ภาณุวฒั น์ นินทรี ย ์
ร.ท. วชิรวิชญ์ กงวงษ์
ร.อ. เชิดชัย โสรมรรค
ร.ต. มาโนช พลเยีย# ม
จ.ส.อ. ทิพ สุพรรณศรี
ร.ท. อภิชาติ บํารุ งพืช
ร.ท. ไชยณรงค์ นามวงษ์
ร.ท. สมศักดิ@ ชัยภิบาล
ร.ท. สมพร จิตจักร์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00481-39
001-100-2009-00446-16
001-100-2009-00446-25
001-100-2010-00142-59
001-100-2011-00129-86
001-100-2011-00220-99
001-100-2011-00392-02
001-100-2013-00122-21
001-100-2013-00393-43
001-100-2013-00690-98
001-100-2004-05175-97
001-100-2004-06134-84
001-100-2004-12979-19
001-100-2004-08546-10
001-100-2004-10572-96
001-100-2004-11535-81
001-100-2004-01856-71
001-100-2004-03592-58
001-100-2004-05043-71
001-100-2004-05569-58
001-100-2004-06964-50
001-100-2009-00454-11
001-100-2009-00454-57
001-100-2004-01396-18
001-100-2004-08032-54
001-100-2004-08708-03
001-100-2004-09227-99
001-100-2004-01953-40
001-100-2004-03280-36
001-100-2004-03876-68
001-100-2004-06547-37
001-100-2004-07120-31
001-100-2004-11431-95

มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.15
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
มทบ.22
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)

จํานวนเงิน
1,994.04
1,794.24
3,181.57
3,016.14
1,386.26
1,582.64
783.56
1,223.96
4,218.04
2,185.59
34,884.39
522,115.00
101,787.81
9,907.40
14,126.60
3,354.89
3,764.31
1,907.93
2,349.95
12,380.95
6,176.74
1,006.24
1,963.45
8,996.07
5,268.91
21,407.93
2,710.86
8,712.16
6,168.61
3,050.59
8,606.53
7,011.91
9,877.29

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
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
ร.ต. พัฒนศักดิ@ บุญประเสริ ฐ
ร.ต. วัฒนา สุวรรณพรม
ร.ต. เก้า ศิริสุนทร
จ.ส.อ. วิสนั ต์ เจียมไทสงค์
จ.ส.อ. อานุภาพ อินทรกําแหง
จ.ส.อ.สุนนั ต์ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ.กัมปนาท ทองคํา
จ.ส.อ. ฤกษ์ชยั นาทันริ
จ.ส.อ. สมพงษ์ บํารุ งเชืOอ
ร.ต. อนุสรณ์ ษรแก้วธัมมัง
ร.ต. นิวตั ิ สมศิลา
จ.ส.อ. สมชาย จันสิ ริ
จ.ส.อ. ธวัช อุทธบูรณ์
จ.ส.อ. สุริยา ดาศรี
จ.ส.อ. วิสุทธิ@ เกษพานิช
จ.ส.อ. พีระพล โคตรโสภา
จ.ส.อ. มนัสชัย สอนพรหม
จ.ส.อ. คณิ น วินทะไชย
จ.ส.อ. ภิรมย์ บาลรัมย์
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ โพนทอง
จ.ส.อ. เลิศชาย ดอนประเพ็ง
จ.ส.อ. ชลายุทธ ทองอุที
ร.ต. พรชัย ศรี วรมัยกุล
จ.ส.อ. วีระ ผิวพันธมิตร
จ.ส.อ. ศุภชาติ กุลกานนท์
จ.ส.อ. สมชาย ขอจิตต์
จ.ส.อ. พรศักดิ@ ลัมยศ
ร.ต. ปรี ชา ศรี บุรินทร์
จ.ส.อ. บรรเทิง สาฆะ
จ.ส.อ. มานพ เลพล
จ.ส.อ. โกศล เจริ ญสุข
จ.ส.อ. สมคิด กองกลิ#น
จ.ส.อ. บูรณ์พิภพ พิมพ์วงษ์

เลขที#บญั ชี
001-100-2006-00424-17
001-100-2008-00348-78
001-100-2004-00340-49
001-100-2004-00388-32
001-100-2004-00567-31
001-100-2004-01232-37
001-100-2004-01253-87
001-100-2004-01834-33
001-100-2004-01879-16
001-100-2004-02062-57
001-100-2004-02164-94
001-100-2004-02611-20
001-100-2004-02882-42
001-100-2004-03071-12
001-100-2004-03360-17
001-100-2004-03446-54
001-100-2004-03561-81
001-100-2004-03668-23
001-100-2004-04125-11
001-100-2004-04439-91
001-100-2004-04448-57
001-100-2004-04593-27
001-100-2004-04661-23
001-100-2004-04700-38
001-100-2004-04733-54
001-100-2004-04878-52
001-100-2004-04968-14
001-100-2004-05314-36
001-100-2004-05430-97
001-100-2004-05610-66
001-100-2004-05624-81
001-100-2004-05661-77
001-100-2004-05997-13

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28

(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)

จํานวนเงิน
2,931.49
825.81
4,873.72
5,018.56
7,581.27
1,432.85
2,048.86
4,184.12
6,638.63
2,214.26
6,453.56
11,872.61
3,165.42
11,171.28
3,101.30
4,878.07
3,938.00
17,350.00
9,889.69
5,927.74
5,577.26
4,608.94
2,733.15
9,768.74
9,695.21
4,652.60
4,725.89
9,520.67
5,614.15
4,348.55
3,898.29
8,604.05
9,402.54

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อุเทน จันทร์สวัสดิ@
จ.ส.อ. วิรัช แถบเงิน
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ จันทวัน
จ.ส.อ.ชัยนาท แนวสุภาพ
จ.ส.อ. อนุสรณ์ แสนดา
จ.ส.อ. อุโฆษ พรหมณี
จ.ส.อ. กิตติ สมสาร
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ แถลงกัน
จ.ส.อ. ไพริ นทร์ โสแก้ว
จ.ส.อ. สฤษดิ@ชยั อุทยั เลีOยง
จ.ส.อ. ธนโชติ สี ขาว
จ.ส.อ. ฐนพงศ์ คํารัศมี
ร.ต. ทองพัด ผิวศิริ
จ.ส.อ. อัครเดช สอนสุภาพ
จ.ส.อ. สุดใจ ศรี สวัสดิ@
จ.ส.อ. บุญเพ็ง แก้วพิลารมย์
จ.ส.อ. เผ่าเทพ แกดํา
จ.ส.อ. สอง ฑอยทอง
จ.ส.อ. ธานินทร์ แถมมะณี
จ.ส.อ. อดุลย์เดช พาหา
จ.ส.อ. วรัญ[ู โพธิ@ชยั
จ.ส.อ. จําแลง สิ งห์สถิตย์
จ.ส.อ. เปรมยงค์ แสนใจวุฒิ
ร.ต. อุทยั แพงน้อย
จ.ส.อ. สมชาติ เลพล
จ.ส.อ. ทองหนัก สุธงสา
จ.ส.อ. วีระวาท ดีลุนไชย
จ.ส.อ. กฤษฎากร ตัณฑะกูล
จ.ส.อ. วรวุฒิ อ่วมเม็ง
จ.ส.อ.บุญยัง พลหนามแท่ง
จ.ส.อ.อภิชาติ หาญพรม
จ.ส.อ. สมชาย จิตรโคตร
จ.ส.อ. สิ ทธิกร ผิวฝาด

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06189-02
001-100-2004-06189-84
001-100-2004-06200-77
001-100-2004-06293-33
001-100-2004-06420-24
001-100-2004-07774-72
001-100-2004-07920-46
001-100-2004-07975-55
001-100-2004-08237-35
001-100-2004-08253-08
001-100-2004-08816-14
001-100-2004-08983-68
001-100-2004-08990-93
001-100-2004-09083-00
001-100-2004-09279-52
001-100-2004-09387-81
001-100-2004-09412-99
001-100-2004-09997-28
001-100-2004-10155-73
001-100-2004-10176-14
001-100-2004-10538-74
001-100-2004-10720-55
001-100-2004-10968-97
001-100-2004-11265-69
001-100-2004-12026-56
001-100-2004-12137-95
001-100-2004-12441-48
001-100-2004-12473-58
001-100-2004-13228-44
001-100-2005-00353-93
001-100-2007-00214-40
001-100-2008-00183-93
001-100-2011-00521-51

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28

(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)

จํานวนเงิน
8,766.64
2,104.54
6,529.04
3,290.35
2,816.93
5,180.07
3,153.95
3,107.21
3,891.05
6,695.59
4,850.62
5,807.35
5,364.25
2,076.89
5,611.24
38,511.01
10,098.67
7,378.25
1,352.19
4,905.60
2,426.45
2,553.86
6,236.90
9,627.22
2,813.09
5,128.47
2,458.87
5,174.45
971.24
853.61
2,599.59
2,329.93
1,929.40

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง วชิรา ทองใบ
จ.ส.อ.หญิง จุฑากาญจน์ เสี ยงใส
จ.ส.อ.หญิง ณิ ชนันทน์ ทันมา
จ.ส.อ. พฤหัส อันพาพรหม
จ.ส.อ. สุเทพ แสนสามารถ
ร.ต. ถวิล ก้อนคําใหญ่
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ โปรณะ
จ.ส.ท. พิษณุ เศรษฐี
จ.ส.ต. สมพร งามปั ญญา
จ.ส.อ. มังกร มาเจริ ญ
จ.ส.อ. มานะ สิ งห์สกล
จ.ส.ท. ธีรยุทธ ภาระหันต์
จ.ส.ท. วัชริ นทร์ แก้วกองนอก
จ.ส.ท. อิศเรศ แสงชมภู
ส.อ. ไชยญา ฟูฟอง
ส.ท. วัชระ จันทร์สุข
จ.ส.ท. สุรศักดิ@ บรรจง
ส.อ. อาทร บุญเฮียง
ส.อ. บุญเนตร ชาวนาแปน
จ.ส.ท. อาทิตย์ ลากุล
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ โมฆรัตน์
ส.อ. ศักดา โพธิสยั
ส.อ. พงศ์เทพ ปลัง# กลาง
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ@ วริ นทรา
ส.อ. วินยั บุญเทพ
ส.อ. ณัฐกิตติ@ ลุพรหมมา
ส.อ. ยศพล ชนุคุณ
ส.อ. เอกนิษฐ์ ศรี สงค์
ส.อ.หญิง ฐานิกา ชัยยันต์
ส.อ. อรรคเดช ธนะสูตร
ส.อ.ภนาดร มาระวัง
ส.อ. อิทธิพล ไชยเชียงพิณ
ส.อ. อุกฤษ พรหมณี

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00551-67
001-100-2004-04913-69
001-100-2004-08983-13
001-100-2006-00520-16
001-100-2007-00222-09
001-100-2004-01004-76
001-100-2004-05217-76
001-100-2004-05375-46
001-100-2004-07690-39
001-100-2004-08406-99
001-100-2006-00427-27
001-100-2007-00275-50
001-100-2007-00464-85
001-100-2011-00370-37
001-100-2004-06148-45
001-100-2006-00191-90
001-100-2007-00276-84
001-100-2007-00336-03
001-100-2007-00481-91
001-100-2008-00000-48
001-100-2008-00107-53
001-100-2009-00351-59
001-100-2009-00377-68
001-100-2010-00374-63
001-100-2010-00374-81
001-100-2011-00184-58
001-100-2011-00522-03
001-100-2012-00288-61
001-100-2010-00305-03
001-100-2004-03428-96
001-100-2010-00104-66
001-100-2012-00204-16
001-100-2013-00126-29

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28
มทบ.28

(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)
(จทบ.ล.ย.)

จํานวนเงิน
769.94
7,208.88
5,716.16
1,317.96
1,723.36
2,146.12
3,133.54
10,996.80
3,262.24
5,046.82
7,334.41
6,207.40
2,211.08
2,409.15
7,689.39
1,541.11
1,689.85
2,685.18
2,121.86
2,232.99
2,022.73
1,155.13
1,448.97
1,179.47
2,686.13
177.25
1,206.58
1,149.03
1,577.21
2,714.12
807.72
1,283.13
1,137.32

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244

ชื#อบัญชี
ส.อ. ทวีป ชะโรวงศ์
ส.อ. อุดม โพธิ@เมืองเพีย
ส.อ.หญิง ยุภาวดี บุญมัง#
ส.ท. ณรงค์วทิ ย์ ศรี ทา
ส.ท. ภิญโญ อนุศรี
ส.ท. นิพนธ์ ไชยพรมมา
ส.ต. สุวฒั น์ พุม่ โกมุท
พล.อส. ภูวนาท มะโนศรี
พล.อส. ศรายุทธ ยะคํา
พล.อส. ต้องตา สารวงษ์
พล.อส. เอกชัย สุนทร
ส.ท. สมศักดิ@ สันพันธ์
พล.อส. นพรัตน์ สี ขาว
พล.อส. ศุภชัย ท้าวสูงเนิน
พล.อส. กฤษณะ ลีลา้ น
พล.อส. อรรถพล จันทวัน
ส.ต. อาดิศกั ดิ@ ไชยทองพันธ์
พล.อส. สังวาลย์ สิ งห์เกิด
พล.อส. เอกพงษ์ ษรแก้วธัมมัง
พ.อ.(พิเศษ) ธงชาติ โล่งจิตร
พ.อ.(พิเศษ) ธเนตร จุลโนนยาง
พ.อ.(พิเศษ) ศุภการ บุบพันธ์
พล.ต. สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
พ.อ. ฉัตรมงคล คนขยัน
พ.อ. ภูเบศวร์ ธรรมบุตร
พ.อ.หญิง กมลมาศ อุเทนสุต
พ.ท. เจนยุทธ์ สาดี
พ.ท. อภิสิทธิ@ ข้ามสาม
พ.ท.เฟื# อง คุณากร
พ.ท. นัฐพงศ์ แจ่มสุวรรณ
พ.ท. ไมล์ ศรี ยา
พ.อ. สหะภาพ บุตรลา
พ.ท. หรู หรา สุวรรณชัยรบ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00025-79
001-100-2015-00174-19
001-100-2012-00411-18
001-100-2004-00024-20
001-100-2004-00886-33
001-100-2005-00154-78
001-100-2004-03843-88
001-100-2004-03953-20
001-100-2004-05184-62
001-100-2004-06189-57
001-100-2004-06189-75
001-100-2004-10010-20
001-100-2004-11215-91
001-100-2005-00275-34
001-100-2010-00375-24
001-100-2011-00370-64
001-100-2013-00042-31
001-100-2013-00126-38
001-100-2013-00651-26
001-100-2004-06224-19
001-100-2004-06792-77
001-100-2004-09841-97
001-100-2004-12429-37
001-100-2004-02786-52
001-100-2004-12650-08
001-100-2004-05829-53
001-100-2004-02100-10
001-100-2004-05130-50
001-100-2004-05893-36
001-100-2004-06502-63
001-100-2004-06926-94
001-100-2004-07065-35
001-100-2004-08674-92

มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

จํานวนเงิน
634.82
496.15
1,532.56
2,948.32
2,207.27
3,450.40
1,543.48
2,124.83
681.57
573.72
1,362.49
2,717.96
2,144.64
1,555.09
903.98
1,038.36
564.43
3,780.50
1,670.58
16,271.78
10,070.07
52,110.68
8,681.50
15,496.49
10,124.48
6,932.39
10,791.17
10,472.75
5,354.61
11,071.97
7,980.82
7,742.92
12,623.32

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277

ชื#อบัญชี
พ.ต.บุญส่ง พรมนิล
พ.ต. ชาญชัย ฉายะพงษ์
พ.ต.มนตรี ภาวนาเจริ ญ
พ.ต. สุเทพ วงศ์อุดม
พ.ต. ดุสิต ธรรมสติ
ร.อ. หอมไกล อนุยนั ต์
ร.ท. สุรพงศ์ ศุภรรัตน์
ร.ท.สมาธิ ศิริพลู
ร.ท. ถนอมศักดิ@ สิ ลินทบูรณ์
ร.ต. ชาญยุทธ ปั กโคทานัง
ร.ต. ศกาพล ถูระวรณ์
ร.ต. สุริยนั ต์ รามาตย์
ร.ต. โกญจนาท พิมาลัย
ร.ท. ภาคิณ ประเสริ ฐแท่น
ร.ท. พิพฒั น์ นนทะชัย
ร.ท.ประยุทธ บุญมีประเสริ ฐ
ร.ต.ประทีป สายธิไชย
ร.ต. อนุชา ภู่เสื อ
จ.ส.อ. วัชระ ธิโสภา
จ.ส.อ. วีระศักดิ@ ศรี ภูธร
จ.ส.อ. โอชา นาดี
จ.ส.อ. ฉัตรชัย จิตรมนตรี
จ.ส.อ. สุริยา ชานันโท
จ.ส.อ. ชาตรี ยงบรรทม
ร.ต. ชัชวาลย์ กุดวงศ์แก้ว
จ.ส.อ. ภูริภทั ร หงษ์ภู
จ.ส.อ. ธนชิต บุญศรี
จ.ส.อ.ณัฐกิตต์ ธิราชรัมย์
จ.ส.อ. กฤษฎา สุวรรณเทน
ร.ต. ธนงศักดิ@ ศรี โคตร
จ.ส.อ. ทรงศักดิ@ ชุมโรจน์
จ.ส.อ. พันธ์ศกั ดิ@ รอกระโทก
จ.ส.อ. วชา เหง้าน้อย

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-12325-96
001-100-2004-05799-77
001-100-2004-08539-03
001-100-2004-08894-85
001-100-2004-09581-65
001-100-2004-02701-46
001-100-2004-02776-44
001-100-2004-04657-35
001-100-2004-08277-86
001-100-2004-10154-21
001-100-2004-01250-68
001-100-2004-03496-31
001-100-2004-06190-62
001-100-2004-06932-13
001-100-2004-10567-10
001-100-2004-11209-90
001-100-2004-12574-43
001-100-2007-00283-37
001-100-2004-00571-38
001-100-2004-00621-21
001-100-2004-00741-62
001-100-2004-00743-93
001-100-2004-00888-91
001-100-2004-01503-38
001-100-2004-01576-41
001-100-2004-01888-81
001-100-2004-02128-23
001-100-2004-02132-02
001-100-2004-02506-74
001-100-2004-02666-11
001-100-2004-02738-42
001-100-2004-02815-77
001-100-2004-02897-46

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

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

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

จํานวนเงิน
5,182.10
6,753.07
10,337.59
9,956.71
4,173.12
5,182.81
6,059.85
3,773.30
3,537.77
8,463.73
5,438.35
3,062.13
7,003.42
2,767.80
20,340.30
9,463.91
5,598.47
2,635.31
11,605.47
12,400.88
24,907.89
2,159.60
8,494.84
7,598.00
2,389.83
9,729.93
5,674.19
4,731.47
5,657.43
24,081.85
9,402.13
3,257.69
2,597.13

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สายัณห์ เล่ห์กล
จ.ส.อ. บัญชา อาสาวิเศษ
จ.ส.อ. รณภัทร นนท์คาํ วงค์
ร.ต. อภิวฒั น์ ขันธะโคตร
จ.ส.อ. พรมมี ชูบุญ
จ.ส.อ. สัจธยา ผมเพชร
จ.ส.อ. กฤษขจร วงษ์รัตนะ
จ.ส.อ. ศิลปชัย แสนทวี
จ.ส.อ. สถาพร บุตราช
จ.ส.อ. ชาติชยั ผ่านสุวรรณ
จ.ส.อ. วิมล ขันบรรจง
จ.ส.อ.สุรพงษ์ นามศักดิ@
จ.ส.อ. นิพนธ์ นรสาร
จ.ส.อ. อรรณพ เนินสุทธิ
จ.ส.อ. ศักดา ศิริพนั ธุ์
จ.ส.อ. สราวุธ นรสาร(อ.)
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ โสภาจร
จ.ส.อ. สําเนียง รัตนพร
จ.ส.อ. วรพงษ์ ภัทรศิริพงษ์
จ.ส.อ. นิมิตร ศรี หนองห้าง
จ.ส.อ. พัฒนันต์ ไชยตะมาตย์
จ.ส.อ. นเรศ ลีนาลาด
จ.ส.อ. ดลนิมิตร สถิตยนาค
จ.ส.อ.นัธนันท์ มงคล
จ.ส.อ. มาโนช บูรณะเนตร
จ.ส.อ. วีระศักดิ@ ไตรทามา
จ.ส.อ. ชวลิต ศรี อจั ฉริ ยะกุล
จ.ส.อ. มงคล อุประ
จ.ส.อ. นาพร มาตวิชิต
จ.ส.อ. คมสันต์ หอมจันทร์
จ.ส.อ. ทะรงค์ ยาทองไชย
จ.ส.อ. ทรงพล อินทศร
จ.ส.อ. นิคม พรหมแสง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-03023-75
001-100-2004-03363-63
001-100-2004-03489-97
001-100-2004-03573-93
001-100-2004-03672-02
001-100-2004-03673-27
001-100-2004-03831-12
001-100-2004-03848-01
001-100-2004-04113-27
001-100-2004-04282-11
001-100-2004-04464-84
001-100-2004-04528-01
001-100-2004-04720-09
001-100-2004-04914-66
001-100-2004-05390-85
001-100-2004-06814-03
001-100-2004-07142-79
001-100-2004-07340-79
001-100-2004-07415-38
001-100-2004-07418-66
001-100-2004-07747-85
001-100-2004-07773-57
001-100-2004-07919-13
001-100-2004-08096-47
001-100-2004-08445-25
001-100-2004-08552-20
001-100-2004-09207-64
001-100-2004-09255-74
001-100-2004-09630-60
001-100-2004-09892-71
001-100-2004-09983-12
001-100-2004-10256-22
001-100-2004-10430-17

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

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

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

จํานวนเงิน
5,750.13
5,923.06
3,895.22
6,686.49
9,057.66
3,403.89
11,312.13
3,354.80
22,151.84
1,756.86
8,323.99
17,599.46
8,303.65
1,266.96
5,975.36
6,699.63
5,760.27
9,393.52
5,815.06
9,400.67
3,930.99
6,224.89
2,250.78
4,679.27
2,456.85
5,940.94
7,544.00
10,876.58
6,551.05
3,757.22
9,872.14
3,478.83
3,886.67

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จารุ วฒั น์ จุลบาท
จ.ส.อ. จรู ญ ผลทวี
ร.ต. ธีรเชษฐ์ โต่นวุธ
จ.ส.อ. ทัพพ์ ไตรวงค์ยอ้ ย
จ.ส.อ. ประจักษ์ เป้ งคําภา
จ.ส.อ. เหมรัศมิ@ แจ้งอารมณ์
จ.ส.อ. บุญเลิศ บุญเฮ้า
ร.ต. ศักดิ@ชยั เข็มณรงค์
จ.ส.อ. พนมพร สมไธสง
จ.ส.อ. วิทยาลัย ช่วยรักษา
จ.ส.อ. ประวิทย์ อรัญแล
จ.ส.อ. ปรัชญากร ประเทพา
จ.ส.อ. ภาคภูมิ อุตมาตย์
จ.ส.อ.หญิง กฤชภานุช ซึ#งพรหม
จ.ส.อ.หญิง สุพตั รา พรหมนุชิต
จ.ส.อ. ชูชาติ รัตนะอาษา
จ.ส.อ สิ ฐ สลางสิ งห์
จ.ส.อ. วีระวัฒน์ หนุดตะแสง
จ.ส.อ. วรพิษ ไชยเลิศ
จ.ส.อ. ปฏิวตั ิ ไพรจันดา
จ.ส.ท. สิ ทธิพงศ์ แก้ววงศ์
จ.ส.อ. ศุภกฤษ อยูเ่ ย็น
ร.ต. อภิรักษ์ เคนไชยวงค์
จ.ส.อ. ชนสรณ์ กันลัยพันธุ์
จ.ส.อ. ภูพาน งานโคกสูง
จ.ส.อ. สุริยนั ถานทองดี
จ.ส.อ. คําพันธ์ อุตมาตย์
จ.ส.อ. สําราญ เลิศสงคราม(อ.)
จ.ส.ต. นิพล ทวีสุข
ส.อ. กัมปนาท พรมผอง
จ.ส.อ. กัณฑ์เอนก สุภาพ
จ.ส.ต. ธวัชชัย พรมส่วน
จ.ส.ท. ดํารง ทองแรง

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-10469-35
001-100-2004-11240-84
001-100-2004-11478-09
001-100-2004-11917-94
001-100-2004-12174-90
001-100-2004-12205-55
001-100-2004-12222-16
001-100-2004-12377-40
001-100-2004-12627-28
001-100-2004-12851-90
001-100-2005-00304-40
001-100-2006-00382-65
001-100-2007-00225-28
001-100-2004-05568-88
001-100-2004-09962-44
001-100-2004-02652-32
001-100-2004-03708-08
001-100-2004-03823-99
001-100-2004-05024-52
001-100-2004-06265-85
001-100-2004-09176-54
001-100-2006-00334-55
001-100-2009-00089-97
001-100-2004-02545-28
001-100-2004-03951-80
001-100-2004-04724-34
001-100-2004-05466-78
001-100-2004-05531-91
001-100-2004-05813-89
001-100-2004-08060-57
001-100-2005-00503-83
001-100-2010-00161-78
001-100-2004-00513-74

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

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

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

จํานวนเงิน
2,818.80
5,770.95
5,463.53
6,022.20
5,710.40
4,253.50
13,127.03
2,558.87
7,652.78
4,314.81
2,901.74
14,459.83
1,170.90
4,737.21
5,941.08
3,039.79
8,393.25
1,979.87
11,906.47
1,870.27
2,415.15
4,455.32
4,160.24
1,063.34
4,386.89
2,646.42
4,954.42
3,086.56
2,248.96
4,710.92
9,293.14
2,085.91
6,195.16

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376

ชื#อบัญชี
ส.อ. สามารถ คตสุข
จ.ส.ท. ปรี ชา แถมสมดี(อ.)
จ.ส.อ. เชวงศักดิ@ โน๊ตสุภา
จ.ส.ต. นิพทั ธ์ บุญเกิด
จ.ส.ต. อนุศิษฎ์ ทับแสง
จ.ส.ต. อัครเดช ผายวงศ์ษา
จ.ส.อ. ศรชัย กัญญาพันธ์
จ.ส.ท. มานพ มานิสสรณ์
จ.ส.ท. พัทยากรณ์ ประภัสรางค์
จ.ส.อ. พัชริ นทร์ มาลีลยั
จ.ส.อ. สุทศั ทําเลดี
ส.อ. จําเนียร วงษ์ปลัง#
จ.ส.ท. นพพร ธนะศรี
ส.อ. จุติเทพ วีรวัฒนา
จ.ส.ต. วีรยุทธ มหาสาร
จ.ส.ต. ธีรวัฒน์ สี วะริ นทร์
ส.อ. อุทิศน์ บุญเทศน์
ส.อ. ธนาเดช เชืOออินทร์
จ.ส.อ. วัชสัณห์ สังฆะพิลา
จ.ส.ต. ราชินทร์ ราชินวงษ์
ส.อ. บัณฑิต สอนสมนึก
จ.ส.ต. พลากร คําสงค์
ส.อ. พงศกร พรหมประดิษฐ
ส.อ. สุมิตร มัง# มี
ส.อ. ชิณรัตน์ ขนิษฐวงศ์
จ.ส.ต. สมศักดิ@ ชนะพจน์
ส.อ. ไมตรี พรมสุภา
ส.อ. ชุติพนธ์ สุนทรา
ส.อ. ธนาวัฒน์ วงศ์ธรรม
ส.อ. สุวฒั น์ กลมเกลีOยง
ส.อ. ธรรมรงค์ ทองชื#น
ส.อ. จีระศักดิ@ บุญแท่น
จ.ส.ต. ชนม์ปภัส สาริ โก

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00975-16
001-100-2004-01550-05
001-100-2004-04808-40
001-100-2004-05361-85
001-100-2004-06289-27
001-100-2004-06909-79
001-100-2004-07265-20
001-100-2004-07431-47
001-100-2004-08457-46
001-100-2004-10912-18
001-100-2004-11775-18
001-100-2004-12739-28
001-100-2004-12871-89
001-100-2004-13215-17
001-100-2008-00000-39
001-100-2008-00102-85
001-100-2008-00217-86
001-100-2008-00361-86
001-100-2009-00003-84
001-100-2009-00052-91
001-100-2009-00101-78
001-100-2009-00224-01
001-100-2009-00247-19
001-100-2009-00248-43
001-100-2010-00381-52
001-100-2011-00001-49
001-100-2011-00269-16
001-100-2011-00322-72
001-100-2011-00449-21
001-100-2012-00020-30
001-100-2012-00230-60
001-100-2004-05011-98
001-100-2011-00207-90

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

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

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

จํานวนเงิน
9,303.33
1,714.82
1,991.14
7,014.41
3,662.75
4,903.86
1,227.88
10,860.68
1,323.67
1,731.84
2,775.85
1,760.18
1,997.14
2,085.60
1,061.16
1,353.62
2,370.19
342.72
1,822.76
1,299.97
723.55
2,404.52
1,354.50
1,288.59
570.80
2,330.32
733.51
435.32
1,326.54
400.72
957.68
2,163.74
1,078.73

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409

ชื#อบัญชี
ส.อ. ทนงศักดิ@ โยธาวงศ์
ส.ท. เจนณรงค์ ชัยชนะ
ส.ต.วีระศักดิ@ ชุมปั ญญา
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ อธิสุมงคล
ส.อ.นิเวศน์ ต่ายเนาว์ดง
ส.ต.นราธิป สุวรรณเจริ ญ
ส.ท. ไมตรี แก้วก่า
ส.ท. กิตติพงษ์ ไฝชอบ
พล.อส. ดิเรก ศรี นา
พล.อส. ภูมิพฒั น์ ฤาดี
ส.ต. ทวีศกั ดิ@ ทองนิวนั
ส.ท. จํารัส สาระบุตร
พล.อส. ฉัตรชัย พลพันธ์
พล.อส. ภูวนาท พองคํา
พล.อส. นัฐพงศ์ ปิ# นแก้ว
พล.อส. ธณาทิพย์ โคตะบิน
พล.อส. สถาพร วารี
พล.อส. กันตพิชญ์ ซึ#งพรหม
พล.อส. ธีระศักดิ@ เจริ ญรส
ร.อ. ศุภโชค กาญจนสุขเมฆิน
พ.อ. ประหยัด เจ๊กอร่ าม
ร.ท. บุญส่ง เจีOยมกลิ#น
พ.ต. สุชาติ บุญเกษม
พ.ท. สุทา สี แดงกํ#า
ร.อ.สุภาศ สงขํา
จ.ส.อ. สิ ทธิพงค์ กุลกิจ
จ.ส.อ. สุทศั น์ คล้ายวุน่ (อ.)
จ.ส.อ. เสรี รัตนพันธ์
จ.ส.อ. ไมตรี โสวภาค
จ.ส.ท. สุเทพ กลิ#นศรี สุข
ร.ต. วิชยั ศรี ภกั ดี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรี อินทายศ
จ.ส.อ. สายันต์ ชํานาญยา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00477-88
001-100-2014-00639-14
001-100-2004-02172-08
001-100-2004-02329-06
001-100-2004-02725-06
001-100-2004-04361-31
001-100-2004-07726-99
001-100-2016-00176-58
001-100-2004-00167-51
001-100-2004-00168-85
001-100-2004-07128-64
001-100-2004-08869-83
001-100-2004-08881-49
001-100-2004-13215-35
001-100-2009-00335-22
001-100-2010-00408-38
001-100-2011-00131-25
001-100-2011-00478-21
001-100-2012-00378-69
001-100-2004-07417-96
001-100-2004-03106-75
001-100-2004-08404-22
001-100-2004-02806-84
001-100-2004-04778-64
001-100-2004-03592-85
001-100-2004-02479-17
001-100-2004-04566-58
001-100-2004-06864-26
001-100-2004-09979-42
001-100-2004-10796-23
001-100-2004-11313-85
001-100-2004-00054-45
001-100-2004-00293-11

มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มทบ.41
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4

จํานวนเงิน
178.01
560.14
2,504.27
3,091.95
2,446.03
6,155.78
2,821.82
54.49
3,686.01
6,067.58
5,411.31
1,717.68
2,242.69
2,731.36
1,158.86
1,654.44
1,195.99
1,600.30
1,330.71
254,558.58
163,644.94
44,374.04
249,540.27
17,819.89
16,056.40
16,005.83
5,694.60
21,495.55
10,391.54
13,157.64
8,415.86
5,944.07
8,533.61

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมพณ สละทองอินทร์
จ.ส.อ. ชูเกียรติ ฉิ มแย้ม
จ.ส.อ. เสริ มพล นันทศรี
จ.ส.อ. สมจิตร บํารุ งเมือง
จ.ส.อ. สันติภาพ ปิ นยา
จ.ส.อ. สุวชัช อัคนิจ
จ.ส.อ. อุทยั ยวงข้าว
จ.ส.อ. โอภาส ผลไพร
จ.ส.อ. บุญเลิศ วงษ์ครุ ฑ
จ.ส.อ. สุรชัย ควรสมาคม
จ.ส.อ. ธนพล สุพฒั น์
จ.ส.ท. สุรเชษฐ สุทธิสาย
จ.ส.ท. นิคม สร้อยสนธ์
จ.ส.ท. นันธีพฒั น์ ศรี บุญเรื อง
จ.ส.ท. พรพิศาล รัตนธรรม
จ.ส.ท. การันดร์ กลัน# นํOาทิพย์
จ.ส.ต. สิ งหา ศรี โพธิ@
จ.ส.ต. สมบัติ อ้ายเสาร์
จ.ส.ต. ธวัชชัย วงษ์ขลุ ี
ร.อ.หญิง มินตรา สันติวรวุฒิ
ส.อ. ณัฐพงค์ กลับเนียม
ส.อ. ปริ ญญา ชูแดง
พ.ต. สังวาล โตหนองหว้า
ร.อ. วิจิตร พูนผล
ร.ท. สุรัช แสงใส
ร.ต. สมร ดอนขัน
จ.ส.อ. พรหมรัตน์ รักพวกกลาง
จ.ส.อ. นิคม ไขกล
จ.ส.อ. ส่งศักดิ@ วันแก้ว
จ.ส.อ. วันชัย เขตสูงเนิน
จ.ส.อ. วิสูตร อร่ ามศรี
จ.ส.อ. ปั ญญา ดีสิน
จ.ส.อ. วรรณเพ็ญ เย็นอารมย์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00303-44
001-100-2004-02379-83
001-100-2004-03797-02
001-100-2004-05436-53
001-100-2004-05829-99
001-100-2004-05909-52
001-100-2004-06866-20
001-100-2004-10746-37
001-100-2004-11505-66
001-100-2004-11942-87
001-100-2004-12916-96
001-100-2004-01173-51
001-100-2004-02436-74
001-100-2004-04002-42
001-100-2004-09284-38
001-100-2008-00106-56
001-100-2004-00454-34
001-100-2004-01447-71
001-100-2009-00043-35
001-100-2012-00407-75
001-100-2012-00388-40
001-100-2012-00389-74
001-100-2004-10433-81
001-100-2004-11930-57
001-100-2004-06371-29
001-100-2004-07918-70
001-100-2004-02239-26
001-100-2004-02301-66
001-100-2004-06149-42
001-100-2004-06364-76
001-100-2004-10620-94
001-100-2004-13181-42
001-100-2005-00768-22

มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ยศ.ทบ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 พัน.3 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.
ร.12 รอ.

จํานวนเงิน
3,283.74
8,002.25
4,941.98
1,208.89
4,606.70
8,028.96
7,698.61
3,779.27
2,608.76
6,011.53
3,164.22
5,447.78
4,991.33
6,514.46
1,554.50
1,032.90
6,518.37
4,662.86
974.59
62,767.83
23,230.28
16,650.19
6,907.39
15,974.32
3,591.37
8,579.01
4,331.95
5,474.71
3,846.44
2,153.04
1,999.83
1,661.00
971.13

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นภากร ศรี ผลสมอ
ส.ท. ธิติวฒ
ุ ิ นามเสถียร
พ.ท. เพรี ยว เลีOยงชีพชอบ
พ.ต. เฉลิมชัย ศรี ฮอแก้ว
ร.อ. พิษณุ พืOนนวล
พ.ต. ปิ ยะวุฒิ สุขจิตต์
พ.ต. ทศพรชัย จินดาสวัสดิ@
ร.อ. สงวน ทองลอย
ร.ท. ธวัช อินคล้าย
ร.ท. วิสูตร นรเอี#ยม
ร.ท. โผน แช่มเฉื# อย
ร.ต.ประจักษ์ อินทะโชติ
ร.ต. ปรี ชา สังข์สนัน#
ร.ต. ชลิต เที#ยงแท้
จ.ส.อ.สุเทพ จําปางาม
จ.ส.อ.วิชยั ศรี นิ#ม
จ.ส.อ. ไพรัช อบเทศ
จ.ส.อ.สุชิน วงษ์สา
จ.ส.อ.สื บวงษ์ ศรี วงษ์
จ.ส.อ.วุฒิชยั พัดดง
จ.ส.อ. สัมฤทธิ@ สุจิมงคล
จ.ส.อ. วีระชน ธะนะวงค์
จ.ส.อ. อดุลย์ เชืOอสายสิ ทธิ@
จ.ส.อ. ทักสิ ณ วงค์โสภา
จ.ส.ต. เอกริ นทร์ มานะดี
จ.ส.อ. ยุทธนา ทองย้อย
จ.ส.อ. กาญจนะ อังคพนมไพร
จ.ส.อ. ศักดิ@ดา บุญอินทร์
จ.ส.อ. ไชยยันต์ จันทวัน
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ คันธะชุมภู
จ.ส.ท. วินิจ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. อนุชา กันทา
ส.อ. พลกฤษณ์ สร้อยเสนา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00378-02
001-100-2013-00249-07
001-100-2004-02832-83
001-100-2004-01475-56
001-100-2004-03921-47
001-100-2004-07773-02
001-100-2006-00141-95
001-100-2004-01446-74
001-100-2004-03635-89
001-100-2004-08067-92
001-100-2004-12753-97
001-100-2004-04936-04
001-100-2004-05737-97
001-100-2004-06723-17
001-100-2004-01492-80
001-100-2004-01806-12
001-100-2004-04256-58
001-100-2004-04437-24
001-100-2004-05088-45
001-100-2004-06780-83
001-100-2004-07620-18
001-100-2004-08244-15
001-100-2004-08645-47
001-100-2004-08741-64
001-100-2004-10545-63
001-100-2004-11886-66
001-100-2004-12759-08
001-100-2004-12759-44
001-100-2006-00427-45
001-100-2004-09531-24
001-100-2006-00024-37
001-100-2008-00270-90
001-100-2004-01639-70

ร.12 รอ.
ร.13 พัน.1
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19

จํานวนเงิน
1,743.07
7,793.40
5,186.83
11,658.13
4,280.87
3,418.91
2,167.73
3,676.71
6,370.01
9,426.06
11,398.07
2,796.17
4,731.05
12,054.04
3,805.53
1,917.39
12,938.27
2,217.48
5,572.33
2,874.14
4,601.75
2,751.63
5,394.52
2,812.85
3,604.93
4,242.82
2,125.76
2,497.45
1,340.88
3,842.69
364.87
1,785.04
3,475.39

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

ชื#อบัญชี
ส.อ.สุรพล มีเจริ ญ
ส.อ. ไพบูลย์ เหลืองสอาด
ส.อ. ประสพชัย สื บวงษ์
จ.ส.ต. สุรเชษฐ การิ นทร์
ส.อ. อดิเรก เหลือสิ งกุล
ส.อ. คมสันต์ แหวนนิล
จ.ส.อ. รังสรร พรมมา
พ.อ. ประจวบ มูลประดับ
พ.ต. จักรวาฬ สุนินทบูรณ์
พ.ต.สายหยุด คุม้ เจริ ญ
ร.อ.ชัยพล เพชรพลอย
ร.อ. ประเวท ไชยนิตย์
ร.อ. ถนอม รสจันทร์
ร.อ. ทวี เวียงสิ มา
ร.ท. คําศักดา ริ ปันโน
ร.ต.คงศักดิ@ มงคลนํา
ร.ต. แสงจันทร์ ลัดดา
ร.ต. สมจิต นามวงษา
ร.ต. โยธิน อารี กลุ
ร.ท. ธีรสวัสดิ@ ทองเหลือง
ร.ต. สุกรี สุวรรณกูฎ
ร.ต. อนงค์ วงษาเคน
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ นาคใหญ่
จ.ส.อ. สรวิชญ์ ยวนใจ
จ.ส.อ.ธิติพงศ์ คําภาทู
จ.ส.อ. ชาวะดี ศรี ปัญญา
จ.ส.อ. จารึ ก ศรี ทาบุตร
จ.ส.อ. เชษฐารุ่ งเรื อง แนบชิด
จ.ส.อ.อาทร พิมพ์บวั มี
จ.ส.อ. เฉลิมพล ภูกาล
จ.ส.อ. วิเชียร เมรัตน์
จ.ส.อ. ธงชัย จิตรมัน#
จ.ส.อ. อานุภาพ สําเภา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05804-78
001-100-2004-10391-20
001-100-2006-00427-54
001-100-2008-00405-14
001-100-2009-00345-12
001-100-2012-00436-39
001-100-2006-00017-39
001-100-2004-07673-14
001-100-2004-05847-57
001-100-2004-07415-47
001-100-2004-06069-70
001-100-2004-07407-97
001-100-2004-12487-46
001-100-2004-13004-62
001-100-2004-02793-32
001-100-2004-10332-78
001-100-2004-02937-03
001-100-2004-04483-49
001-100-2004-04524-12
001-100-2004-05066-52
001-100-2004-06834-01
001-100-2004-10650-37
001-100-2004-00373-38
001-100-2004-01118-07
001-100-2004-01173-15
001-100-2004-01286-03
001-100-2004-01296-93
001-100-2004-01367-63
001-100-2004-01615-29
001-100-2004-02665-96
001-100-2004-02793-41
001-100-2004-03188-44
001-100-2004-03612-35

ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.19
ร.2 รอ.
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6

จํานวนเงิน
606.20
814.22
1,848.89
923.42
1,207.05
153.87
41,477.02
10,022.73
12,903.78
3,548.19
2,302.89
5,745.74
3,935.48
6,939.04
7,017.43
3,112.33
12,204.01
20,779.54
5,567.98
2,764.17
7,428.89
5,527.78
1,773.86
3,052.96
3,006.11
3,009.17
6,338.05
6,216.21
1,733.37
4,992.93
1,005.72
1,574.35
2,122.00

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุนทร ศรี สร้อย
จ.ส.อ. ศรี ศกั ดิ@ อุ่นแดง
จ.ส.อ. วิเวก บุญประชม
จ.ส.อ. พิชิต แสงทอง
จ.ส.อ. กฤตธนกร รัตน์บาํ รุ ง
จ.ส.อ. วัลย์ชยั อ่อนแก้ว
จ.ส.อ. นิรุธ ดวงงาม
จ.ส.อ. ศักดา ราศรี
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ บุญทน
จ.ส.อ. อภัย จันทร์นวล
จ.ส.อ. สุพิศ อาษา
จ.ส.อ. ศุภษร คําทวี
จ.ส.อ. สุภวงค์ สุวรรณกูฎ
จ.ส.อ. วิชยั แจ่มใส
จ.ส.อ. เฉลิมพล เที#ยงธรรม
จ.ส.อ. กิตติพล คนฉลาด
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สุยะลา
จ.ส.อ. สัมพันธ์ ชักโยง
จ.ส.อ. บุญมี สุพร
จ.ส.อ. วรโชติ ศุภสิ นโสภณ
จ.ส.อ. กิตติ สิOนภัย
จ.ส.อ. สุคม บุญทรง
จ.ส.อ. ศรายุทธ ชื#นมะเริ ง
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ@ วังชนะ
จ.ส.อ. ชาญยุทธนา ปั ตพรรณา
จ.ส.อ. เชิดศักดิ@ สายพงษ์
จ.ส.อ. ธนากร คําภาทู
จ.ส.อ. คณุตม์ นาดูลย์
จ.ส.อ. สุธรรม ศักดาวงศ์
จ.ส.อ. ณัฏฐวี เภสัชชา
จ.ส.อ.พิพฒั น์พงษ์ นิยมวัน
จ.ส.อ. วัฒนา คําแก้ว
จ.ส.อ. ปุริยะ ไชยภักดิ@

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03858-19
001-100-2004-03907-14
001-100-2004-04040-53
001-100-2004-04230-12
001-100-2004-04826-53
001-100-2004-05393-22
001-100-2004-05475-89
001-100-2004-05766-97
001-100-2004-06060-86
001-100-2004-06734-04
001-100-2004-07033-70
001-100-2004-07296-79
001-100-2004-07449-60
001-100-2004-09846-47
001-100-2004-10736-47
001-100-2004-11038-87
001-100-2004-11063-07
001-100-2004-11434-96
001-100-2004-11453-79
001-100-2004-12400-27
001-100-2004-12486-03
001-100-2004-12487-19
001-100-2004-12487-37
001-100-2004-12952-67
001-100-2004-13215-71
001-100-2006-00117-09
001-100-2006-00407-65
001-100-2006-00411-99
001-100-2008-00205-65
001-100-2004-12488-52
001-100-2009-00127-87
001-100-2009-00241-80
001-100-2004-00532-75

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

จํานวนเงิน
3,523.07
2,025.94
7,053.76
5,022.08
3,416.53
1,811.79
2,384.04
2,707.55
5,815.75
8,690.61
1,755.37
3,136.75
4,805.24
9,104.71
14,895.46
7,634.54
3,554.31
2,493.67
11,417.18
2,217.93
3,041.74
1,929.41
5,223.02
5,391.58
2,090.77
1,665.31
2,890.23
2,984.16
1,573.87
3,793.81
2,250.92
2,368.23
1,676.29

หน้าที# : 78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. เทวินทร์ สายจําปา
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ หลอดเงิน
จ.ส.ท. ยุทธภูมิ โคกลือชา
จ.ส.อ. ณัฐพงค์ พุม่ แก้ว
จ.ส.อ. วุฒิดล หนูแท่น
จ.ส.อ. วีรชน อนุชาติ
จ.ส.ท. ธนพงษ์ แม่นมัน#
จ.ส.ต. วินยั จันทานิตย์
จ.ส.ท. โชคอนันต์ ภิภกั ดิ@
จ.ส.ต. สิ ทธิชยั นามศิริ
ส.อ.ปฏิวตั ิ เสนาวุฒิ
จ.ส.ท.. สุรไกร เบิกบาน
ส.อ. ปิ ยะพล นามวงศ์
ส.อ. เกียรติยศ ภูกองชนะ
จ.ส.ท. อานนท์ รู ปช้าง
ส.อ. วุฒิไกร ใจเอืOอ
ส.อ. วสันต์ พิกลุ ศรี
ส.อ. วีระศักดิ@ ยังสุข
ส.อ. วัชราวุธ พรหมบุตร
ส.อ. จักรพงศ์ อยูค่ ง
ส.อ. สัจจา สรรพสาร
ส.อ. ศตวรรษ มุงคุณดา
ส.อ. ยุทธพล ศิลารักษ์
ส.อ. วรชัย คําอุดม
ส.อ. วัชริ นทร์ สุขช่วย
ส.อ. นพสิ ทธิ@ โคตะวินนท์
ส.ท. ปิ ยะชัย แสงเสถียร
ส.ท. นิกร ไชยโกฏิ
ร.ต. เชวงศักดิ@ คําแก่น
จ.ส.ต. สมบูรณ์ ศิริโรจน์กลู
พ.ท. พิทกั ษ์ บํารุ งตา
พ.ต.ขวัญธร ลายโถ
พ.ต. บุญเริ ง จวนชัยภูมิ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09860-34
001-100-2005-00830-35
001-100-2007-00164-11
001-100-2008-00204-22
001-100-2008-00206-26
001-100-2010-00120-66
001-100-2010-00160-35
001-100-2011-00003-43
001-100-2011-00200-00
001-100-2004-00887-94
001-100-2004-07923-10
001-100-2008-00089-16
001-100-2008-00380-41
001-100-2010-00009-28
001-100-2010-00119-88
001-100-2010-00395-04
001-100-2011-00401-65
001-100-2011-00401-92
001-100-2011-00402-08
001-100-2011-00402-26
001-100-2013-00028-71
001-100-2013-00028-80
001-100-2013-00035-24
001-100-2013-00438-23
001-100-2014-00546-88
001-100-2015-00137-05
001-100-2014-00224-03
001-100-2015-00634-54
001-100-2016-00232-88
001-100-2009-00037-70
001-100-2004-01564-39
001-100-2004-09022-27
001-100-2004-12181-61

ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.6
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.8
ร.8
ร.8

จํานวนเงิน
1,930.92
1,232.27
2,474.51
4,899.33
1,010.06
1,105.14
1,831.64
1,297.33
1,259.40
2,043.03
1,898.13
2,548.30
1,042.06
1,570.52
2,117.65
664.39
1,330.82
1,473.84
1,576.53
895.42
1,015.66
1,290.62
2,700.80
732.80
747.28
152.69
961.48
778.87
2,658.62
60,683.91
10,920.02
8,406.12
8,833.05

หน้าที# : 79

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

ชื#อบัญชี
ร.อ. สถิตย์ ปาหมี
ร.อ. ประจักรจิตต์ ศาสตร์ศิลป์
ร.อ. สุรพงษ์ เขียวอ่อน
ร.ท. สาคร ประจงกูล
ร.ท. สุขวัฒน์ เสน่หา
ร.ท. สุนทร หัสโรค์
ร.ท. สุพรรณ เกิดทองคํา
ร.ท. อภิชาติ สิ งห์สุวรรณ
ร.ท. วิจิตร อินทรกําแหง
ร.ท. ประหยัด คํางาม
ร.ท. อารี ย ์ พระวงษ์
ร.ท. สมเกียรติ อินทรโฉมงาม
ร.ต. ณัชฐวีร์ ศักดิ@ศิริ
ร.ต. สารคาม ปั ทมราษฎร์
ร.ต. วีรวรรณ ภูยาทิพย์
ร.ต. พรศักดิ@ โสระสิ งห์
ร.ต. มังกร วิทาทาน
ร.ต. สุริยา บัวชาบาล
ร.ต. สุเวช กาญจนวงษา
ร.ต. สายันต์ ถิ#นอุดม
ร.ต. สมชาย อินอุ่นโชติ
ร.ต.สุมล จะรอบรัมย์
ร.ต..วันชัย พวงมาก
จ.ส.อ. สาคร คําภูลา
จ.ส.อ. อุทยั สนทอง
จ.ส.อ. สุบรรณ์ เนื#องพนอม
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิ@ ชนะวงศ์
จ.ส.อ. ชํานาญ กองศรี
จ.ส.อ.ดํารงศักดิ@ สมิตานนท์
จ.ส.อ.สมพงษ์ ลาโยธี
จ.ส.อ. กวีพจน์ จําชาติ
จ.ส.อ.รังสรรค์ มุ่งเกิด
จ.ส.อ. สมัย แก้วบุดดี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05245-24
001-100-2004-08491-13
001-100-2004-10968-06
001-100-2004-01646-96
001-100-2004-01693-81
001-100-2004-02056-83
001-100-2004-02947-48
001-100-2004-03778-47
001-100-2004-07925-87
001-100-2004-09000-52
001-100-2004-12025-59
001-100-2004-12601-37
001-100-2004-00028-37
001-100-2004-02056-74
001-100-2004-03128-31
001-100-2004-03197-55
001-100-2004-04732-57
001-100-2004-04937-74
001-100-2004-06275-75
001-100-2004-11478-45
001-100-2004-12699-70
001-100-2004-13157-47
001-100-2006-00417-28
001-100-2004-01195-71
001-100-2004-01854-68
001-100-2004-01885-99
001-100-2004-02057-26
001-100-2004-02200-26
001-100-2004-02683-63
001-100-2004-03177-48
001-100-2004-03395-46
001-100-2004-04104-07
001-100-2004-04181-53

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

จํานวนเงิน
8,834.55
5,431.50
10,226.69
38,579.25
27,085.38
4,440.41
8,303.08
3,292.97
5,657.12
6,696.92
10,814.89
8,386.63
8,150.40
13,181.68
8,964.63
12,611.84
10,472.37
10,744.40
8,654.98
4,481.22
13,068.08
2,418.28
4,080.46
10,643.39
12,164.55
12,483.42
6,302.36
8,369.11
11,611.04
4,305.33
7,240.69
8,501.06
8,825.69

หน้าที# : 80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สมยศ บํารุ งด้วง
จ.ส.อ. สว่าง สิ ทธิพรมมา
จ.ส.อ.วันชัย แก้วเรื อง
จ.ส.อ. อาคม จันทร์เหลือ
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ยอดแคล้ว
จ.ส.อ. ธงชัย ยงค์เพชร
จ.ส.อ.ปฎิวตั ิ กระแสเทพ
จ.ส.อ.ธีระเดช ชนะบุญ
จ.ส.อ. อาทิตย์ ทิพยธร
จ.ส.อ.มินทร์ ศรี ผาย
จ.ส.อ. วัฒนา นาอุดม
จ.ส.อ.นพดล สอนเอี#ยม
จ.ส.อ.ประชาญ ก้านภูเขียว
จ.ส.อ.วิรัตน์ โม้แหยม
จ.ส.อ. สุริยะ จันทร์สด
จ.ส.อ. เฉลิมวงษ์ ราชธา
จ.ส.อ. สมบัติ สี หะคลัง
จ.ส.อ. สมัคร ชัยทัพ
จ.ส.อ.สุรชัย นิตยารส
จ.ส.อ. ณรงค์ ภูมิโยชน์
จ.ส.อ. อุดม ทําจันทา
จ.ส.อ. จันทร์ดา พันตาเอก
จ.ส.อ. มะลิ ภูมุลนา
จ.ส.อ. ศุภกร จุมพลพงษ์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ@ ศรี สตั ยาสุนทร
จ.ส.อ. ธนวัตน์ มาตรา
จ.ส.อ. สมพร ตาเสาร์
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ@ พินิจมนตรี
จ.ส.อ. ณัฎฐชัย คําปลิว
จ.ส.อ. มณี ขุนพวง
จ.ส.อ. บุญมี จิตรมา
จ.ส.อ. นิพนธ์ โพธิ@ศรี
จ.ส.อ. ศุภณัฐ จําปางาม

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04758-75
001-100-2004-05372-81
001-100-2004-05854-37
001-100-2004-06000-19
001-100-2004-06026-82
001-100-2004-06051-20
001-100-2004-06372-44
001-100-2004-07086-94
001-100-2004-07503-05
001-100-2004-07819-16
001-100-2004-08526-94
001-100-2004-09350-03
001-100-2004-09455-50
001-100-2004-09543-27
001-100-2004-09634-86
001-100-2004-09973-13
001-100-2004-10001-28
001-100-2004-10042-58
001-100-2004-11035-77
001-100-2004-11550-39
001-100-2004-11860-20
001-100-2004-12212-08
001-100-2004-12905-09
001-100-2005-00165-74
001-100-2005-00364-53
001-100-2006-00127-44
001-100-2006-00267-83
001-100-2006-00416-49
001-100-2006-00416-58
001-100-2006-00440-26
001-100-2006-00440-35
001-100-2009-00397-11
001-100-2009-00397-57

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

จํานวนเงิน
11,802.05
12,149.53
4,728.83
5,354.78
18,617.40
4,722.21
4,906.69
8,147.04
7,071.27
8,501.25
9,006.49
5,561.22
6,000.62
5,778.21
2,268.31
1,373.38
12,449.53
22,502.76
10,480.90
13,314.21
5,242.32
6,434.62
5,725.31
2,603.66
2,035.09
1,647.89
2,241.69
2,540.45
9,066.88
366.65
2,514.89
1,014.88
1,234.11

หน้าที# : 81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เทอดพงษ์ สอนชา
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ดลโสภณ
จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ บุญใช้
จ.ส.ท. โกสิ นทร์ ปรี พลู
จ.ส.ท. วิทธวัช กองทอง
จ.ส.ท. สิ ริวฒ
ุ ิ วิจิตศรี
จ.ส.ท. ทัศนัย คฤหัส
จ.ส.ท. ชัชวาล กิ#งหลักเมือง
จ.ส.ต. เชาวลิต บ้านศิลา
จ.ส.ต. ธัญญา สุฤทธิ@
จ.ส.ต. ขวัญชัย กุชโร
จ.ส.ต. สงคราม แก้วใส
จ.ส.ต. ศรัณย์ พลพิมพ์
จ.ส.ต. เขมรัฐ สุขวิชยั
จ.ส.ต. วิศณุ อินทะชัย
จ.ส.ต. ภูมริ นทร์ ชินอ่อน
จ.ส.ต. วรรณชัย พวงเพชร
จ.ส.ต. กิตติ ทองก้านเหลือง
จ.ส.ต. ศิริธรรม เมืองสอน
จ.ส.ต. บุญฤทธิ@ พิมพ์ใส
จ.ส.ต. ฉัตรพล เศวตอาภา
จ.ส.ต. ชัชวาล แทนชารี
จ.ส.ต. วีระยุทธ ลาฝอย
จ.ส.ต. ภัทรพล นุสิทธิภาพ
ส.อ. วุฒิ รัตนเถรา
ส.อ. สุกฤษฎ์ โม่งปราณี ต
ส.อ. ยงยุธน์ คําตา
ส.อ. ราวี วะโฮรัมย์
ส.อ. ธีระยุทธ พิลางาม
ส.อ. ศักดา หนองเป็ ด
ส.อ. เอนก นาสูงชน
ส.อ. เทิดศักดิ@ กําลังเร็ ว
ส.อ. อําพล หงษ์คาํ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00399-79
001-100-2009-00399-88
001-100-2010-00413-69
001-100-2004-03324-46
001-100-2008-00413-28
001-100-2010-00413-05
001-100-2010-00413-78
001-100-2011-00002-82
001-100-2004-03625-71
001-100-2004-10645-97
001-100-2007-00260-83
001-100-2009-00398-81
001-100-2010-00058-17
001-100-2010-00168-22
001-100-2010-00265-64
001-100-2010-00414-02
001-100-2010-00414-39
001-100-2011-00290-38
001-100-2011-00298-07
001-100-2011-00298-61
001-100-2011-00298-70
001-100-2011-00298-89
001-100-2011-00514-08
001-100-2011-00514-44
001-100-2004-02549-71
001-100-2004-08317-70
001-100-2008-00238-45
001-100-2009-00160-75
001-100-2009-00424-23
001-100-2010-00414-11
001-100-2011-00298-43
001-100-2012-00064-16
001-100-2012-00364-26

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

จํานวนเงิน
842.37
1,416.98
4,784.65
4,787.59
2,171.58
1,130.94
3,154.88
1,250.39
9,049.41
4,660.27
3,019.54
2,307.50
1,850.01
1,882.36
1,144.27
1,329.34
1,928.69
1,067.36
1,168.91
786.08
799.50
799.50
1,354.66
2,582.33
3,913.89
1,447.88
2,097.80
3,526.27
1,201.71
1,084.12
1,685.77
517.69
866.18

หน้าที# : 82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706

ชื#อบัญชี
ส.อ. วุฒิชยั ชารี
ส.อ. วีระยุทธ ทองศิริ
ส.อ. ประวิทย์ สุทธิวงษ์
ส.อ. ภัทรพงศ์ ต้นกันยา
ส.อ. อิทธิพล หมื#นน้อย
ส.อ. สิ ทธิพงษ์ ถนัดค้า
ส.อ. อโนชา สุขระหัด
ส.ท. ธงชัย เทพชาติ
จ.ส.อ. นิรุทธิ@ สุขศรี
พ.ท.หญิง จรรยาภรณ์ ระกําทอง
พ.ต. ถวัลย์ ราชชมภู
พ.ต.หญิง วิภารัตน์ เพ็งรักษ์
พ.ต.หญิง สุทธิกานต์ เพชรชู
ร.อ. เจตน์ มาศนุย้
ร.อ. สุรนาถ ชูแก้ว
ร.อ.หญิง อรนาถ พิจิตร
ร.ท. อุทยั ปรางอ่อน
ร.ท. สมจิตร์ พงษ์ภู่
ร.ท. ทรงเกียรติ ศรี ประสงค์
จ.ส.อ. ศรัณย์ทตั ชุมแสง
จ.ส.อ. อรรถกร ชุมภูประวิโร
จ.ส.อ. วีระพงษ์ สุชาติ
จ.ส.อ. วิสุทธิ@ นันทโย
จ.ส.อ. นิรันดร์ นิรันตสุข
จ.ส.อ. ถนอม จันราย
จ.ส.อ. พรชัย ชาญณรงค์
จ.ส.อ. สมโภชน์ รอดประดิษฐ์
จ.ส.อ. กฤตปณัชฏ์ นุ่นดํา
จ.ส.อ.หญิง สุนนั ทา พงษ์สวัสดิ@
จ.ส.อ.หญิง แสงเดือน จินดาวงค์
ส.อ. สุวฒั น์ ไพจิตรกุญชร
ส.อ.หญิง นํOาอ้อย เทพกําเนิด
พ.อ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00394-87
001-100-2012-00399-19
001-100-2012-00400-03
001-100-2012-00547-96
001-100-2013-00043-38
001-100-2013-00429-49
001-100-2013-00429-85
001-100-2015-00001-09
001-100-2009-00006-94
001-100-2004-03745-03
001-100-2004-01038-35
001-100-2004-06435-73
001-100-2004-09405-73
001-100-2004-05237-29
001-100-2010-00444-27
001-100-2009-00385-90
001-100-2004-02805-69
001-100-2004-07359-44
001-100-2004-10275-50
001-100-2004-02768-85
001-100-2004-04154-57
001-100-2004-04783-31
001-100-2004-07451-18
001-100-2004-08137-83
001-100-2004-08157-09
001-100-2004-08334-86
001-100-2004-08558-59
001-100-2004-09021-39
001-100-2004-01635-09
001-100-2004-08767-82
001-100-2008-00071-11
001-100-2009-00386-06
001-100-2004-06587-33

ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
ร.8
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.พระมงกุฎเกล้า

จํานวนเงิน
1,424.23
751.06
1,276.53
329.66
1,893.89
721.59
1,736.96
772.62
55,037.62
2,821.22
18,034.41
3,469.51
6,768.48
11,083.87
2,986.15
1,944.65
2,856.49
19,402.73
3,582.65
7,553.04
9,236.19
2,537.78
7,000.21
2,087.72
13,132.35
8,226.13
4,935.05
1,640.36
1,579.31
3,358.91
1,050.14
983.66
71,924.00

หน้าที# : 83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739

ชื#อบัญชี
พ.ท.หญิง ณัชชารี ย ์ กาญจนพิบูลย์
พ.อ. ยุทธการ ธนะสถิตย์
พ.ต. ชาติชาย ระดมงาม
พ.ต. ธนภูมิ สุวรรณรังษี
ร.อ. สงสิ ทธิ@ ประทินรัมย์
ร.ท. สุริยนั เป๊ ะชาญ
จ.ส.อ.วินิตย์ อนงค์นุช
จ.ส.อ. อนันต์ ครุ สมุทร
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ@ บุญสุข
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บุญชู
จ.ส.อ. ธนชัยปกรณ์ พัฒนเจริ ญธรณ์
จ.ส.อ. นพดล แก้วปานกัน
จ.ส.อ. ประจักษ์ มะยม
จ.ส.อ. ศักดิ@ชยั ประสิ ทธิ@
จ.ส.อ. เจษฎา กูลสวัสดิ@
จ.ส.อ. ฐกฤต พิลาทอง
จ.ส.อ. สุเมธ จุมพลหล้า
จ.ส.อ. วิโรจน์ อาจหาญ
จ.ส.อ. ซะรอนิง ยีหะมะ
จ.ส.ต. อัครเชษฐ์ มีชยั
จ.ส.ต.โกศล คํามี
จ.ส.อ. วิสุทธิ@ ศรี สิงห์
จ.ส.ต. อภิชาติ มีมง#ั คัง#
จ.ส.อ. ชัยยุทธ ศรี ทอง
จ.ส.อ. คํารณ ท่อไพบูลย์
จ.ส.อ. อุทยั ชาพา
จ.ส.ต. วิทยา วงค์แหวน
จ.ส.ต. อุบล จําปาทอง
จ.ส.ต. อภิเชษฐ์ เศรษฐ์ภกั ดี
จ.ส.ต. สยาม บุญมี
จ.ส.ต. สรสิ ช ฤทธิสิทธิ@
ส.อ. ดิศกุล โชคกิจ
ส.อ. จรุ ญ นาคขําพันธุ์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07573-53
001-100-2004-04695-37
001-100-2004-02248-64
001-100-2004-12864-90
001-100-2004-03748-95
001-100-2004-10701-81
001-100-2004-02625-63
001-100-2004-03181-27
001-100-2004-03892-86
001-100-2004-06099-59
001-100-2004-07139-88
001-100-2004-10125-21
001-100-2004-11279-11
001-100-2004-11421-23
001-100-2004-12176-21
001-100-2004-12224-38
001-100-2004-12643-55
001-100-2006-00081-30
001-100-2006-00418-98
001-100-2004-02287-54
001-100-2004-04734-51
001-100-2004-07156-30
001-100-2004-08779-76
001-100-2004-10024-27
001-100-2004-11302-61
001-100-2004-12389-98
001-100-2005-00823-19
001-100-2006-00301-02
001-100-2006-00518-86
001-100-2007-00447-06
001-100-2009-00200-87
001-100-2004-04400-00
001-100-2004-11424-51

รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1
รพศ.1

จํานวนเงิน
211,663.54
9,536.99
8,415.04
8,067.80
24,381.95
6,501.54
7,216.19
25,193.82
10,897.28
9,058.84
11,791.43
12,726.40
5,583.70
5,314.74
3,487.27
16,013.87
7,198.52
6,433.66
2,721.69
4,242.62
7,225.44
4,643.64
5,425.46
6,336.55
5,093.78
6,634.22
3,318.12
1,282.48
3,996.75
2,568.72
4,452.80
6,108.29
2,661.79

หน้าที# : 84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772

ชื#อบัญชี
ส.อ. วัทน์สิริ เทพชู
ส.อ. เจริ ญชัย ละมูลเจริ ญ
ส.อ. ภราดร วิเศษศรี
ส.อ. จตุเรศ พร้อมสมุทร
ส.อ. กาญจณพล ทับฤทธิ@
ส.อ. สรายุทธ อนันต์สลุง
ส.อ. ทัชพงษ์ หงษ์สูงเนิน
ส.อ. เกียรติอนันต์ พุม่ ศิริ
ส.อ. วีระศักดิ@ ไพศาล
ส.อ. ไกรพร จันทร์สมุทร์
ส.อ. อมริ นทร์ สุโรพันธ์
ส.อ. ตะวัน บัวสิ งห์
ส.อ. ทรงศักดิ@ จามน้อยพรม
ร.ท. ธีรสุวฒั น์ ภู่เกษร
ร.ท. ประภาส แหล่งหล้า
ร.ต. สนิท บุญคํานนท์
ร.ต. จิรัฏฐ์ เขตรชลาสิ นธุ์
จ.ส.อ. ทัศนวัฒน์ นาคสวาท
จ.ส.อ. วิสยั ทัศน์ ลบหนองบัว
จ.ส.อ. สมเกียรติ ระดมสุข
จ.ส.อ. ดรุ ณ ชูรัตน์
จ.ส.อ. หะมิตร์ ทองติ#ง
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ หร่ อยดา
จ.ส.อ. วิเชษฐ รื# นสด
จ.ส.อ. รังสิ มนั ต์ รัตนมงคลศิลป์
จ.ส.อ. ธนกร ชูเสื อหาญ
จ.ส.อ. อนวัช พันธุวงษ์
จ.ส.อ. ภคพล ดวงแก้ว
จ.ส.อ. จิระ อุกฤษ
จ.ส.อ. รุ่ ง จําศรี
จ.ส.อ. สมศักดิ@ แจ้งแสงทอง
จ.ส.อ. วรโชค สายคํา
จ.ส.ท. เผ่าพันธุ์ พืOนชมภู

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00240-01
001-100-2010-00034-84
001-100-2010-00197-95
001-100-2010-00198-01
001-100-2010-00198-38
001-100-2010-00311-68
001-100-2010-00384-80
001-100-2011-00252-63
001-100-2012-00490-22
001-100-2013-00008-00
001-100-2013-00072-74
001-100-2013-00323-77
001-100-2014-00010-84
001-100-2004-06248-79
001-100-2004-03739-11
001-100-2004-01121-43
001-100-2004-06241-34
001-100-2004-01085-57
001-100-2004-01304-04
001-100-2004-01796-89
001-100-2004-02219-37
001-100-2004-03206-54
001-100-2004-04400-91
001-100-2004-05757-77
001-100-2004-06603-85
001-100-2004-07271-49
001-100-2004-07890-97
001-100-2004-08100-14
001-100-2004-08555-76
001-100-2004-09225-13
001-100-2004-09441-62
001-100-2004-09823-11
001-100-2004-11048-04

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

จํานวนเงิน
4,158.71
1,612.32
2,184.21
4,248.93
2,847.60
3,189.61
5,143.15
3,504.05
1,799.91
1,165.11
1,111.01
1,231.51
1,438.12
8,662.10
16,966.45
34,121.15
16,406.53
8,769.24
9,411.05
6,132.32
4,787.57
3,261.23
3,681.05
7,543.58
13,274.67
5,203.99
5,864.84
5,754.10
11,294.26
6,232.36
12,984.17
8,489.90
5,515.80

หน้าที# : 85

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุพจน์ แสงอาทิตย์
จ.ส.อ. พิษณุ ผลยิง#
จ.ส.อ. มนูญ ชมชื#น
จ.ส.ท. ปรี ดา กร่ างปรี ชา
จ.ส.อ. จตุรงค์ ชัยคิรินทร์
ส.อ. ชวลิต ชานุวฒั น์
ส.อ. สุนทร วงษ์ธรรมศักดิ@
ส.อ. ชาญวิทย์ ยอดยิง#
ส.อ. สุรพรรณ ปั ญญาผล
ส.อ. เจษฎา หาญธงชัย
จ.ส.ต. ชุมพล บุญขํา
ส.อ. สงวนศักดิ@ มังกรทอง
ส.อ. ณัฐพล ทองฟัก
จ.ส.ต. จักรพงษ์ ปั นเงิน
ส.อ. สุภชัย ปั ทมโกมล
ส.อ. รุ่ งศักดิ@ โสดากุล
ส.อ. สุเมธ สุวรรณอ่อน
จ.ส.ต. เจนวิทย์ จันดํา
จ.ส.ต. สถาพร มณฑาทิพย์
ส.อ. อํานาจ ปลายยอด
ส.อ. วิเศษ สุขเจริ ญ
จ.ส.ต. สุชาติ กาฬสุวรรณ
จ.ส.ท. สราวุธ พุทธแสง
ส.อ. ฉกาจ สมสุข
ส.อ. วรวุธ ผูกพันธ์
ส.อ. เกรี ยงไกร ซ้ายเส
ส.อ. สมพงษ์ จันทร์มา
จ.ส.ต. มงคล ศิวะอุไร
ส.อ. จตุรงค์ ขอนโคกสูง
ส.อ. ชาญณรงค์ เกตุรัตน์
ส.อ. สุพนั ธ์ สุนมนาม
ส.อ. จิรันตน์ พัฒน์ธนาเวทย์
ส.อ. สุวฒั น์ ประพาฬ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12643-00
001-100-2004-12741-30
001-100-2004-12741-49
001-100-2004-09269-17
001-100-2004-00652-25
001-100-2007-00447-33
001-100-2004-01343-03
001-100-2004-02743-37
001-100-2004-03063-26
001-100-2004-09185-01
001-100-2004-13014-07
001-100-2004-13164-36
001-100-2005-00502-31
001-100-2005-00619-09
001-100-2005-00821-79
001-100-2005-00822-76
001-100-2006-00101-62
001-100-2006-00137-34
001-100-2006-00363-73
001-100-2006-00514-33
001-100-2006-00515-21
001-100-2007-00083-60
001-100-2007-00095-63
001-100-2007-00374-32
001-100-2007-00446-63
001-100-2008-00060-24
001-100-2008-00262-86
001-100-2008-00347-71
001-100-2008-00404-08
001-100-2008-00404-80
001-100-2009-00165-61
001-100-2009-00225-62
001-100-2009-00225-80

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

จํานวนเงิน
9,536.40
18,151.03
12,343.32
3,671.54
11,520.15
3,897.03
5,271.92
3,507.42
2,941.26
1,775.02
5,831.98
3,109.27
4,774.43
8,205.47
6,554.68
9,055.56
4,264.38
2,709.00
2,798.47
4,533.26
4,792.37
2,464.99
5,457.19
1,303.78
5,511.90
824.79
3,022.19
7,012.85
1,123.64
7,782.66
1,097.60
962.50
1,005.63

หน้าที# : 86

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838

ชื#อบัญชี
ส.อ. อาทิตย์ เพ็ชรนิล
ส.อ. บพิตร ชื#นอธิกานนท์
ส.อ. เมธาพัฒน์ สุภากุล
ส.อ. วิชชุกร ยินดี
ส.อ. เอกราช เก่งธัญญกรณ์
ส.อ. ทวีศกั ดิ@ สิ นทิน
ส.อ. สมศักดิ@ แสงกํ#า
ส.ท. วีระชาติ จําชาติ
ส.ต. อนุชา นาคสระเกตุ
ส.ต. วิสรุ ฒม์ ประสานพงศ์
ส.อ. สุเวช ชัยเสนา
ส.อ. นฤดล ขยัน
ร.อ. ชัยธวัช โต๊ะทับทิม
ร.ท. กิตติพงษ์ อวนตะขบ
ร.ต. ชัยยุทธ์ ฟักเอี#ยม
จ.ส.อ. สามารถ ตราชื#นต้อง
จ.ส.อ. ทศพร ดวงจันทร์
จ.ส.อ. นพดลย์ หยํ#าวิลยั
จ.ส.อ. ทินกร ดอกนาค
จ.ส.อ. สมเกียรติ ตันมาดี
จ.ส.อ. ชนะชัย แก้วชัยวงศ์
จ.ส.อ. เกียรติชยั รอดเทศ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย กํามะหยี#
จ.ส.อ. คัดเชน พุม่ รส
จ.ส.อ. สุรชัย ศรี จนั ทวงศ์
จ.ส.อ. ธนพล บรรทัดทอง
จ.ส.อ. รัตนโชติ กิจธรรมกุล
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค พุม่ บ้านยาง
จ.ส.อ. สรสิ งห์ มานะคง
จ.ส.อ. ประยูร บุญช่วยสุข
จ.ส.ต. กิตติราช ขันติเจริ ญ
จ.ส.ต. อนุรักษ์ สุดสงวน
ส.อ. ธเนศ ปานนิล

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00226-05
001-100-2009-00348-22
001-100-2009-00426-36
001-100-2010-00072-86
001-100-2010-00386-75
001-100-2011-00500-47
001-100-2012-00528-77
001-100-2012-00574-56
001-100-2013-00668-42
001-100-2014-00271-07
001-100-2004-00822-13
001-100-2007-00363-36
001-100-2004-00827-27
001-100-2004-01224-50
001-100-2004-01161-03
001-100-2004-00355-61
001-100-2004-00519-85
001-100-2004-00611-22
001-100-2004-01160-79
001-100-2004-01161-12
001-100-2004-01415-98
001-100-2004-02512-39
001-100-2004-04349-48
001-100-2004-05377-04
001-100-2004-06002-22
001-100-2004-07406-81
001-100-2004-10249-60
001-100-2004-11251-62
001-100-2004-12588-40
001-100-2006-00342-23
001-100-2004-05817-69
001-100-2005-00534-23
001-100-2005-00813-74

รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.2 พัน.1
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3

จํานวนเงิน
6,051.24
992.35
2,287.23
1,684.13
3,318.17
1,449.13
823.88
1,482.10
1,051.43
995.43
51,085.09
25,730.94
15,252.26
3,937.71
1,082.39
14,901.42
1,464.17
2,932.41
9,352.57
1,184.26
6,323.03
5,563.03
6,712.47
4,398.30
12,280.01
3,108.33
4,716.79
6,876.91
3,495.44
5,169.46
3,467.07
2,166.76
1,779.47

หน้าที# : 87

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871

ชื#อบัญชี
ส.อ. วีระยุทธ นาควิจิตร
ส.อ. สุธี เทียมทองกาญจน์
ส.อ. ณัฐพล ชํานาญจิตร
ส.ต. จักรพงษ์ แก้วเทศ
ส.ท. นพดล ปิ# นประเสริ ฐ
ส.ต. อนุรักษ์ โพธิ@ทอง
ร.ท. ณรงค์ชาญ สุภาพ
ร.ต. สมพงษ์ วงษ์สวัสดิ@
จ.ส.อ.จักรพงษ์ สอนอ่อง
จ.ส.อ.วิชยั ทองจันทร์
จ.ส.อ.เสวียน ตาลเพชร
จ.ส.อ.ประหยัด เบ็ญพาด
จ.ส.อ.วัฒนชัย ใบกว้าง
จ.ส.อ. ภาคภูมิ เอี#ยมทอง
จ.ส.ท. วีระศักดิ@ พิรุณ
ส.อ.ดําริ ห์ ทองแพง
ส.อ.นิวฒั น์ วิเศษสิ งห์
ส.อ. เดชา สายันต์
จ.ส.อ.สุชาติ ธนธนานนท์
ส.อ. โสทน แสงสว่าง
ส.อ. สุระชัย แท่นทอง
ส.อ.ฉัตรชัย ใบเนียม
ส.อ.จักรี ฤทธิเดช
ส.อ.สยมภู อ่อนทอง
ส.อ. ธนศักดิ@ สิ งห์หมากหม้อ
พ.อ. เฉลิมชัย เลีOยงสกุล
พ.ต. ไพโรจน์ ยอดยาดี
พ.ต. สุรพล ไชยรักษ์
พ.ต. ภิรมณ์ คํากองเกิ#ง
ร.อ. กฤษณะ สว่างแวว
ร.ท. สายันห์ วงจันทร์
ร.อ. พิเชษฐ์ ทวีกาญจน์
ร.อ. สิ รณัฏฐ์ จันทร์ไชยแก้ว

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00150-22
001-100-2011-00181-20
001-100-2011-00181-39
001-100-2014-00232-62
001-100-2014-00233-14
001-100-2014-00232-44
001-100-2004-00675-06
001-100-2004-11907-04
001-100-2004-05795-97
001-100-2004-06304-90
001-100-2004-08614-52
001-100-2004-11849-16
001-100-2004-11906-89
001-100-2004-12080-76
001-100-2004-11906-98
001-100-2004-05640-09
001-100-2004-09504-46
001-100-2004-11492-69
001-100-2004-11637-19
001-100-2004-11907-13
001-100-2004-11907-22
001-100-2006-00156-99
001-100-2006-00157-78
001-100-2006-00158-75
001-100-2008-00225-54
001-100-2004-02170-95
001-100-2004-06244-80
001-100-2004-10648-25
001-100-2004-11103-91
001-100-2004-02466-99
001-100-2004-02653-57
001-100-2004-07360-40
001-100-2004-12813-98

ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย บก.ทภ.3
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย สห.พล.ร.9
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4

จํานวนเงิน
1,074.66
762.29
1,218.68
703.84
1,313.01
1,056.61
3,553.09
6,438.44
7,300.24
7,121.57
6,057.42
6,956.46
1,901.19
2,897.68
2,632.61
3,273.75
2,741.39
1,201.89
5,621.15
2,426.32
2,235.46
2,524.72
1,652.02
1,730.58
2,577.88
6,426.81
6,503.85
9,326.78
1,929.44
5,583.91
4,805.96
9,210.98
5,582.91

หน้าที# : 88

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904

ชื#อบัญชี
ร.ท. คริ ษฐ์ ลบลาย
ร.ต. อนุศร จันทร์ปัญญา
ร.ต. ณัฏฐ์ น้อยสี สิริวฒั นา
ร.ต. สมพิศ โอระชุม
จ.ส.อ. สัญญา ไข่มุกด์
จ.ส.อ. สมัคร รัญเพชร์
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ละมัย
จ.ส.อ. หัตถชัย เกตุกาํ พล
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ บัวขวัญ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ความหมัน#
จ.ส.อ. สาคร เรื องรักษ์
จ.ส.อ. สมนึก เพ็ชร์นิล
จ.ส.อ. มาโนช ศรี พนม
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ@ เพชรใส
จ.ส.อ. สุทธิ อินใหม่
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ แพทย์ชีพ
จ.ส.อ. สมศักดิ@ ยอดประดิษฐ์
จ.ส.อ. เอกศิต พูนสุข
จ.ส.อ. สมชาย ขําปราง
จ.ส.อ. สิ ริรัฐ บัวงาม
จ.ส.อ. สรายุทธ ชิตกุล
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ พรมทัด
จ.ส.อ. ณรงค์เดช โอชม
จ.ส.อ. พูลศักดิ@ ขวุนแขวง
จ.ส.อ. เพชรดี ปานเพชร
จ.ส.อ. เอกพรรค หลักชัย
จ.ส.อ. คณิ นท์กิตติ@ ถาวรพัทธ์
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ@ ชัยพัฒน์
จ.ส.อ. นาเชน ตนยะแหละ
จ.ส.อ. จรู ญศักดิ@ สุขท่ามะพลา
จ.ส.อ. ดนัยศักดิ@ ถาวงค์
จ.ส.อ.บุญบิดร สุยโฉ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย บุญยังเลิศ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05845-62
001-100-2004-07370-03
001-100-2004-10212-28
001-100-2004-11765-91
001-100-2004-00281-72
001-100-2004-01741-25
001-100-2004-01833-09
001-100-2004-02226-35
001-100-2004-03421-06
001-100-2004-03623-77
001-100-2004-03880-74
001-100-2004-03967-27
001-100-2004-05721-96
001-100-2004-05768-46
001-100-2004-05889-93
001-100-2004-06836-05
001-100-2004-07137-48
001-100-2004-07750-03
001-100-2004-07892-37
001-100-2004-08055-80
001-100-2004-08391-61
001-100-2004-08830-65
001-100-2004-08830-74
001-100-2004-08831-35
001-100-2004-08831-44
001-100-2004-08832-23
001-100-2004-09246-63
001-100-2004-09272-26
001-100-2004-09381-89
001-100-2004-10515-20
001-100-2004-10702-60
001-100-2004-10763-16
001-100-2004-11152-80

ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4

จํานวนเงิน
4,972.21
2,804.07
7,464.77
3,236.86
12,759.39
2,994.36
4,944.87
914.66
3,474.82
8,628.08
3,672.26
6,101.76
4,512.77
4,756.55
3,874.47
4,664.43
5,369.53
2,976.16
2,155.20
1,077.76
8,308.62
2,994.52
1,733.81
6,934.69
2,763.77
2,494.39
6,798.53
1,734.17
962.90
3,486.87
1,959.76
2,037.13
2,101.61

หน้าที# : 89

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ดิเรก ศรี ยาภัย
จ.ส.อ. แพนศักดิ@ สี สงั ข์
จ.ส.อ. อุดมศักดิ@ พัฒน์แช่ม
จ.ส.อ. พีระเดช บัวทอง
จ.ส.อ. สมบัติ ศรี ไทย
จ.ส.อ. ศุภกิตติ@ ราชสงค์
จ.ส.อ. ธีรพัทธ์ วิมลทรง
จ.ส.อ. ธนธรณ์ เนียมฉํ#า
จ.ส.อ. ปรี ชา ไพริ น
จ.ส.อ. บัญชา เกิดมุสิก
จ.ส.ท. ศิวพล จังพานิช
จ.ส.ต. มนตรี ทองนาค
จ.ส.อ. กรพนม พรหมเชืOอ
จ.ส.ต. สุพนั ธ์ บุญคํา
จ.ส.ต. ทินกร สายใจบุญ
จ.ส.อ.ชัยชาติ ช่วงสม
จ.ส.ท. ธนธร ขาวสนิท
จ.ส.อ. ปรี ชา อินตู ้
จ.ส.ต. สมหมาย ชัยหงษ์
ส.อ. อภิชาติ วัชรเฉลิม
ส.อ. บัญชา คงคต
ส.อ. อิงคยุทธ อินทรชัย
ส.อ. คฑาวุฒิ ยศเมฆ
ส.อ. ณัฐพล เจ็ดกฤษ
ส.อ. ไชยรัตน์ ทองประเสริ ฐ
จ.ส.อ. บุญฤทธิ@ ประเสริ ฐพงษ์
ส.อ. นันทิ สังขรัตน์
ส.อ. สุวจั ชัย ฉิ มพาลี
ส.อ. เมธี ศรี ชูน#ิม
ส.อ. อิทธิพล ทองคํา
ส.อ. ทะนงศักดิ@ แดงสุข
ส.อ. วิชระ บุญดี
ส.อ. วีระศักดิ@ นพฤทธิ@

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11371-58
001-100-2004-11883-01
001-100-2004-12084-74
001-100-2004-12455-45
001-100-2004-12470-75
001-100-2004-12589-83
001-100-2004-12784-91
001-100-2004-12807-06
001-100-2004-13028-31
001-100-2004-12264-34
001-100-2006-00369-57
001-100-2004-07804-94
001-100-2004-08830-01
001-100-2004-08831-99
001-100-2004-09530-18
001-100-2004-09862-01
001-100-2005-00005-00
001-100-2005-00354-09
001-100-2009-00005-24
001-100-2004-06888-59
001-100-2004-08831-08
001-100-2004-10682-38
001-100-2004-12652-11
001-100-2005-00765-21
001-100-2006-00226-80
001-100-2006-00230-78
001-100-2006-00239-08
001-100-2006-00240-77
001-100-2006-00244-66
001-100-2007-00296-00
001-100-2007-00307-12
001-100-2007-00333-20
001-100-2008-00186-85

ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4

จํานวนเงิน
5,036.68
5,114.55
4,220.31
2,307.28
5,492.13
8,024.77
3,095.81
5,869.26
632.21
12,319.39
2,086.09
7,767.94
3,000.75
1,958.94
3,760.12
1,770.51
3,754.46
3,670.38
2,828.06
2,103.04
1,198.83
3,048.39
10,574.76
3,701.11
3,396.35
1,759.17
1,698.79
922.59
3,737.13
1,945.07
494.69
623.83
1,434.86

หน้าที# : 90

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970

ชื#อบัญชี
ส.อ. ยนต์ เชิญนอก
ส.อ. จักรพงษ์ หงษ์คาํ
ส.อ. ธนภัทร ศรแก้ว
ส.อ. สิ ทธิพร เก่งกล้า
ส.อ. จักรี เสื อสว่าง
ส.อ. ศิริศิลป์ ศรี อุไร
ส.อ. วรโชติ ทูลพุทธา
ส.อ. ชาญณรงค์ บุณยสุรักษ์
ส.อ. อนุชาติ รักษาวงค์
ส.อ. อรรถสิ ทธิ@ ประพันธ์
ส.ท. พิพฒั น์ ญาติอยู่
พ.ต.ชุน วิวจิ ไชย
พ.ต. ประศักดิ@ มูลดามาตร(อ.)
ร.อ. ยุทธสันต์ โฆสิ ต
ร.อ. เอ๋ โพธิ@ขาว
ร.ท.สมเกียรติ บ่องาม
ร.ท.เชวงศักดิ@ พาราศรี
ร.ท. นคริ นทร์ สุขมราช
ร.ท. วรัญ[ู ธรรมรักษา
ร.ต. ธวัชชัย อินทะโสม
ร.ต. จิรายุทธ แสงจันทร์
ร.ท. เดชาชัย ศรี นนท์เคน
จ.ส.อ.อัครพัชร์ ทรัพย์สินไชย
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิ@ ทริ ตชาติ
จ.ส.อ.ณรงค์ จรรยาวิภา
จ.ส.อ.พิทยา ท้าวจันทร์
จ.ส.อ. สุพฒั น์ ขาวประภา
จ.ส.อ.ภูวกฤต สุดชา
จ.ส.อ.เนืองนิตย์ ทองวิเศษ
จ.ส.อ.ประยูร มีแสง
จ.ส.อ.ประมง ขมิOนเขียว
จ.ส.อ.ธรรมรักษ์ บุรีสูงเนิน
จ.ส.อ.สัจพร พรหมโคตร

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00306-14
001-100-2008-00306-50
001-100-2009-00113-99
001-100-2009-00114-05
001-100-2009-00233-76
001-100-2010-00260-05
001-100-2011-00052-05
001-100-2011-00373-10
001-100-2011-00373-38
001-100-2013-00131-14
001-100-2012-00049-77
001-100-2004-02319-16
001-100-2004-11589-66
001-100-2004-10148-66
001-100-2010-00454-99
001-100-2004-01074-79
001-100-2004-03819-83
001-100-2004-07384-73
001-100-2004-07695-25
001-100-2004-05997-59
001-100-2004-11411-15
001-100-2006-00154-13
001-100-2004-00786-63
001-100-2004-01001-75
001-100-2004-01565-45
001-100-2004-02014-83
001-100-2004-02457-79
001-100-2004-04298-30
001-100-2004-08575-83
001-100-2004-11716-39
001-100-2004-11773-23
001-100-2004-02263-03
001-100-2004-05712-21

ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศปภอ.ทบ.4
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24

จํานวนเงิน
4,638.88
1,599.04
3,693.33
1,866.36
3,659.19
1,471.30
1,634.40
2,384.54
2,212.42
1,000.69
1,905.77
5,499.73
5,022.15
3,691.18
4,186.41
5,212.47
3,951.20
4,265.30
12,308.72
6,465.76
6,650.59
1,357.31
7,694.22
1,169.49
2,987.46
1,967.34
4,239.81
6,016.35
2,237.42
4,634.72
4,599.25
2,158.39
4,577.40

หน้าที# : 91

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท.คมสัน นาคยรรยงค์
ส.อ. ธนกร สายเสมา
จ.ส.อ.ปั กษิณ ปรี เรื อง
จ.ส.ต. เจษฎา แสงภา
ส.อ. นฤพล ดุลยะลา
ส.อ. ธีระพล มูลมานัส
ส.อ. จักรพักตร์ ศิริภกั ดิ@
พ.ท. ฤทธิกร มาละเงิน
พ.ท. สุพฒั น์ สัตย์ชาพงษ์
พ.ต. สมหมาย หลิ#วน้อย
พ.ต. สังวาลย์ เนรมิตร
พ.ต. เสน่ห์ ทุ่งทอง
ร.อ. สมบูรณ์ศิริ วิมานราช
ร.อ. ทองแดง ชูชื#น
ร.อ. เมฆินทร์ อักนิษฐธีรพันธ์
ร.อ. ขาว ปู่ สี แสงอ่อน
ร.อ. จตุรงค์ เทียนลํา
ร.ท. วิทยา ศิริรักษ์
ร.ท. คมกฤช อยูไ่ ทย
ร.ท. กฤษฎา สุทธิสุข
ร.ท. ชูพงษ์ ชัยศรี
ร.ต. ศุภชัย เมืองแก้ว
จ.ส.อ. วิรัช คงวิเศษ
จ.ส.อ. เชิดศักดิ@ เดชจบ
จ.ส.อ. สิ ริวฒั น์ เรื องมาลัย
จ.ส.อ. โรจน์รุ่ง ชัยชอุ่ม
จ.ส.อ. สมยศ อภิญญา
จ.ส.อ. จักรกฤษ ศรี อ่อนทอง
จ.ส.อ. วิมล มาลัยนาค
จ.ส.อ. นพดล คัมภิรานนท์
จ.ส.อ. ฐิติกรณ์ บํารุ งศรี
จ.ส.อ. สมชัย จันทร์ดวง
จ.ส.อ. สุธีย ์ เที#ยงตรงดี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05726-91
001-100-2004-11788-09
001-100-2004-12384-66
001-100-2006-00226-71
001-100-2010-00085-31
001-100-2012-00179-80
001-100-2012-00172-18
001-100-2004-09929-83
001-100-2004-12161-09
001-100-2004-04915-90
001-100-2004-08466-84
001-100-2004-12911-73
001-100-2004-00536-91
001-100-2004-03235-72
001-100-2004-03642-14
001-100-2004-03935-08
001-100-2004-12953-64
001-100-2004-03522-73
001-100-2004-05609-60
001-100-2004-09751-08
001-100-2004-11577-18
001-100-2004-13083-21
001-100-2004-00201-07
001-100-2004-01506-93
001-100-2004-02362-67
001-100-2004-04551-27
001-100-2004-05255-14
001-100-2004-06654-96
001-100-2004-06858-89
001-100-2004-08493-26
001-100-2004-10240-03
001-100-2004-10744-24
001-100-2004-10749-92

ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31

จํานวนเงิน
2,256.52
1,058.31
4,548.25
1,925.95
2,508.60
1,509.36
1,170.48
5,924.24
3,594.82
7,856.78
7,970.49
15,834.01
6,696.74
5,689.65
4,282.46
11,381.98
8,867.11
7,871.11
10,215.73
14,653.25
13,340.22
4,804.85
3,440.20
2,205.51
8,246.74
6,442.97
3,848.18
4,306.18
3,630.56
2,605.59
2,658.85
3,441.48
2,350.23

หน้าที# : 92

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชํานิ เลีOยงรักษา
จ.ส.อ. สุรินทร์ สกุลชัย
จ.ส.อ. ทุนเดิม สากุล
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ@ แตงแก้ว
จ.ส.ต. ณัฐนนทภัทร นพเก้า
ส.อ. ชูศกั ดิ@ พิมพ์ศกั ดิ@
ส.อ. คมศร พาลี
ส.อ. กังวาน รัตนสมบัติ
พ.ท. พงษ์ศกั ดิ@ ไศลรวม
พ.ท.จรัญ ทองพะวา
พ.ต. วีรชัย แดงสอาด
พ.ต.สมยศ อินทร์ใจเอืOอ
พ.ต. อมรฤทธิ@ ชลเกษม
ร.อ. ณัฐพงศ์ สังข์สิงห์
ร.ท. บุญเลิศ นาไชย์
ร.ท. ประสาร ทองทิพย์
ร.ท. จําลอง พรหมแก้ว
ร.ท. ธีรวัตร ภู่โชติ
ร.ท. เริ งศักดิ@ สุขเกษม
ร.ต. วรวิทย์ แจ่มสุวรรณ
ร.ต. ธนกฤต นันทะภู
ร.ต. อาคม สะระนะ
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ถนัดช่างแสง
จ.ส.อ. ก้องเกียรติ ทองเจริ ญ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ทิพย์สุขมุ
จ.ส.อ.พริ สรไรวินท์ เจียรมาศ
จ.ส.อ. อัครวัฒน์ เกียรติตระกูล
จ.ส.อ. วิธี ธรรมชาติ
จ.ส.อ. ประโยค ต่างสี
จ.ส.อ. ฉลอง ชูแสงนิล
จ.ส.อ. นิคม มาศเมฆ
จ.ส.อ. ดนัยมาศ รัตนปราโมทย์
จ.ส.อ. ฉลาด ใจสุข

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10785-36
001-100-2004-10979-48
001-100-2004-11169-06
001-100-2004-12507-96
001-100-2004-01675-41
001-100-2006-00006-60
001-100-2009-00334-34
001-100-2009-00433-89
001-100-2004-01357-19
001-100-2004-01606-36
001-100-2004-01898-71
001-100-2004-07288-65
001-100-2004-12217-94
001-100-2004-07871-96
001-100-2004-01554-76
001-100-2004-02026-59
001-100-2004-05890-80
001-100-2004-06078-72
001-100-2004-07504-93
001-100-2004-00993-92
001-100-2005-00250-13
001-100-2005-00266-96
001-100-2004-00118-53
001-100-2004-00181-20
001-100-2004-00181-93
001-100-2004-02889-41
001-100-2004-03357-35
001-100-2004-06289-90
001-100-2004-06392-88
001-100-2004-06615-97
001-100-2004-06973-25
001-100-2004-07002-30
001-100-2004-08153-29

ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41

จํานวนเงิน
2,032.39
3,078.72
2,235.01
7,035.96
4,544.08
2,117.28
1,093.74
1,989.42
7,817.16
2,650.76
10,931.18
20,306.33
15,898.83
5,257.88
11,648.79
5,019.44
5,516.24
4,399.69
11,186.38
7,000.86
1,912.89
2,256.30
5,212.89
5,125.56
23,665.21
40,704.60
12,512.05
3,076.67
24,138.94
6,613.81
6,720.55
21,551.84
7,197.11

หน้าที# : 93

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมเกียรติ ด้วงฤทธิ@
จ.ส.อ. ชัยกร ใจบุญ
จ.ส.อ. สุนนั ท์ นูเนตร
จ.ส.อ. สุรินทร์ สิ งโหพล
จ.ส.อ.ศึกษา ชนะศักดิ@
จ.ส.อ. สุวรรณรัตน์ ปรางเพ็ชร
จ.ส.อ.โกวิทย์ จังกินา
จ.ส.อ.สุชาติ รักช้าง
จ.ส.อ. ธราดล แก้ววิเชียร
จ.ส.ท. เกษม ชุมศรี
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ ศรี สุวรรณ
ส.อ. สกนธ์เดช ช้อนทอง
ส.อ.อนุพล ทองสุวรรณ
ส.อ. วิทวัส จันทรอาภา
จ.ส.ต. นครชน ปานนาค
ส.อ.สุพิทยา ชูจุย้
ส.อ.ศรายุทธ ศิลป์ ประพันธ์
ส.อ. ปรี ชา หูวอง
ร.ท. ทินกร ทาเพชร
ร.ท. สุรชัย บุญลิขิต
ร.อ. วิชิต เคียรประเสริ ฐ
ร.ท. อําไพ พันเรื อง
ร.ท. ประเมิณ เชืOอดี
ร.ต. ทรงศักดิ@ แสงมณี
ร.ต. สุภี เนตรสุพรรณ
จ.ส.อ. วิชยั ยอดขวัญ
จ.ส.อ. บุญรวม มอญไหม
จ.ส.อ. วัฒนชัย บุญเพ็ง
จ.ส.อ. สมชาย แสงทอง
จ.ส.อ. ประภาส พจน์ฉิมพลี
จ.ส.อ. อนุชิต หมัน# บํารุ ง
จ.ส.อ. ประจวบ นุ่มประเสริ ฐ
จ.ส.อ. วีระ พันธ์งาม

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09066-67
001-100-2004-09180-15
001-100-2004-09712-45
001-100-2006-00201-50
001-100-2006-00443-63
001-100-2006-00448-04
001-100-2008-00153-23
001-100-2008-00159-07
001-100-2009-00310-56
001-100-2007-00360-44
001-100-2007-00441-68
001-100-2008-00017-91
001-100-2008-00156-97
001-100-2009-00018-51
001-100-2009-00307-10
001-100-2010-00031-47
001-100-2010-00259-27
001-100-2010-00446-76
001-100-2004-00730-84
001-100-2004-01226-27
001-100-2004-08953-70
001-100-2004-09752-14
001-100-2004-10872-97
001-100-2004-07593-33
001-100-2004-10796-50
001-100-2004-00094-69
001-100-2004-00356-68
001-100-2004-00701-75
001-100-2004-01032-24
001-100-2004-01373-55
001-100-2004-01699-74
001-100-2004-02685-30
001-100-2004-02894-27

ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.41
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
11,194.27
5,098.31
5,292.95
2,718.21
4,030.56
4,177.48
3,617.42
3,307.72
1,990.65
2,407.26
4,714.43
1,186.28
2,133.30
965.08
2,708.76
2,250.92
2,154.00
1,543.25
5,384.27
11,613.00
3,308.42
7,968.31
2,352.17
5,570.30
5,049.07
7,827.29
8,072.22
4,693.71
5,679.03
4,184.58
9,866.96
5,257.19
5,024.28

หน้าที# : 94

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102

ชื#อบัญชี
ร.ต. ประการณ์ เชียทอง
จ.ส.อ. ยรรยง พิพฒั น์สาํ โรง
จ.ส.อ. นิตย์ สิ งห์ธงยาม
จ.ส.อ. ปกรณ์ อุปถัมภ์
จ.ส.อ. เอกชัย แสงทอง
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ ศรี แก้ว
จ.ส.อ. จงรักษ์ วาริ นคีรีรัตน์
จ.ส.อ. คมเพชร ไชยปั ญญา
จ.ส.อ. โกสิ ทธิ@ เกตุศิริ
จ.ส.อ. ปิ ยทัศน์ อินทร์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ธีรวุฒ แสงเงิน
จ.ส.อ. ราชิต สมในใจ
จ.ส.อ. บัญญัติ บุญเต็ม
จ.ส.อ. วงษ์เดชา จํานงจิตร
จ.ส.อ. กัณหา ผิวนวล
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ@ พันธ์แน่น
จ.ส.อ. สรพงษ์ พัชนี
จ.ส.อ. ทรงคล นิลแสง
จ.ส.อ. สุรเชษฐ เย็นมัน#
จ.ส.อ. สันติพงษ์ นนทะดี
จ.ส.อ. ปิ ยะพล ขําเมือง
จ.ส.อ. พิสิฏฐ ชมเนตร
จ.ส.อ. พูนศักดิ@ ฟูมบุญ
จ.ส.อ. นพรัตน์ เที#ยวกลาง
จ.ส.อ. ธัญญาศาสตร์ พลโยธา
จ.ส.อ. กฤษณ์ พงษ์ไพร
จ.ส.อ. เชษฐ์ชยั บุญใช้
จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ เทพโอทา
จส.ท. ดิเรก นนท์ดี
จ.ส.ท. กฤษฎา บุญเพชร
จ.ส.อ. อนุสรณ์ จันทร์อ่อน
จ.ส.อ. สมชาย จาคะพิทาน
จ.ส.อ. ศิริเดช สุขมัน# ศักดิ@

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03151-66
001-100-2004-03511-86
001-100-2004-04385-46
001-100-2004-04395-09
001-100-2004-04461-65
001-100-2004-05379-26
001-100-2004-06277-33
001-100-2004-06587-97
001-100-2004-06592-82
001-100-2004-08168-05
001-100-2004-08556-73
001-100-2004-08837-73
001-100-2004-09075-14
001-100-2004-09540-80
001-100-2004-10060-34
001-100-2004-11953-38
001-100-2004-12274-15
001-100-2004-12520-22
001-100-2004-12520-31
001-100-2004-12520-40
001-100-2004-12521-10
001-100-2004-12521-38
001-100-2004-12521-47
001-100-2004-12522-44
001-100-2004-12522-53
001-100-2004-12522-62
001-100-2004-12545-34
001-100-2004-04791-27
001-100-2004-07847-82
001-100-2004-08491-77
001-100-2004-08749-24
001-100-2004-11172-97
001-100-2004-12521-92

ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
9,329.40
2,101.60
8,172.74
1,654.71
2,395.77
3,934.62
1,731.23
4,738.26
7,465.47
1,918.15
4,802.64
8,551.14
5,480.61
5,725.32
2,104.02
3,155.64
2,629.80
2,820.94
6,651.50
3,936.24
3,273.61
9,823.67
1,683.95
2,693.41
1,094.64
6,326.53
5,421.73
2,784.62
6,196.56
3,951.52
2,387.72
1,260.14
4,502.13

หน้าที# : 95

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. รัตน์ศกั ดิ@ พระจันทร์
จ.ส.อ. สุนทร ไชยนา
จ.ส.ท. สุรชาติ จ้อยจันทร์
จ.ส.อ. มงคล ดาวไธสง
จ.ส.ต. ศราวุฒิ แผลงงาม
จ.ส.ต. นฤมิตร ช่างเนียม
ส.อ. กําจร ทองใส
ส.อ. ปรี ชา ขวางกระโทก
ส.อ. พนมกร หันประดิษฐ์
ส.อ. อภิศกั ดิ@ ศิวลิ ยั
ส.อ. สัญญา วงค์สนั ต์
ส.อ. ธีระชัย วรรณพฤกษ์
ส.อ. ยุทธนา โม้นอ้ ย
ส.อ. ประกาศิต กิ#งบู
จ.ส.ท. สุริยะศักดิ@ ประสมทอง
ส.อ. พันธ์ยทุ ธ ชูใจ
ส.อ. สุรศักดิ@ คีหะกูล
ส.อ. อาทิตย์ เกิดศักดิ@ ณ แวงน้อย
ส.อ. สมเดช ศรี เกษม
ส.อ. อรรณพ ศรี พิราม
ส.อ. นิติพงษ์ ทุมมา
ส.อ. ณัฐชัย เสริ มศรี
ส.อ. ตะวัน เรื องนวน
ส.อ. ธงชัย พรมภักดี
ส.อ. บวร ทองภูบาล
ส.อ. สุทิน แสงนาค
ส.อ. สุรสิ ทธิ@ จํานงค์รักษ์
ส.อ. สันติชยั ฉายโช้น
ส.อ. ประวิท โพนะทา
ส.อ. อภิชาติ ขุมทอง
ส.อ. เศรษฐภัทร แก้วจันทร์
ส.อ. สถิต การณ์สูงเนิน
ส.อ. กิตติมงคล หม่อมศิลา

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00469-55
001-100-2005-00472-82
001-100-2007-00299-92
001-100-2008-00137-69
001-100-2004-12520-68
001-100-2010-00202-05
001-100-2004-01037-29
001-100-2004-01916-72
001-100-2004-03089-62
001-100-2004-04957-81
001-100-2004-08003-09
001-100-2004-10163-96
001-100-2004-10669-39
001-100-2005-00469-00
001-100-2006-00223-43
001-100-2007-00182-42
001-100-2007-00296-73
001-100-2007-00298-77
001-100-2007-00302-17
001-100-2008-00333-47
001-100-2008-00413-64
001-100-2009-00229-15
001-100-2010-00047-57
001-100-2010-00047-84
001-100-2010-00158-32
001-100-2011-00062-31
001-100-2011-00062-40
001-100-2011-00062-95
001-100-2011-00063-65
001-100-2011-00148-32
001-100-2013-00328-18
001-100-2012-00336-32
001-100-2015-00022-22

ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
1,497.30
4,288.09
3,081.49
984.51
3,785.36
1,999.51
1,348.93
2,810.49
1,974.38
6,726.37
3,185.98
2,374.48
3,462.94
756.40
2,316.84
1,811.51
2,111.23
1,548.16
1,134.06
1,570.00
1,469.15
2,040.01
647.00
1,584.06
1,122.97
1,244.54
3,071.68
967.14
1,278.48
525.61
125.93
891.52
1,128.73

หน้าที# : 96

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168

ชื#อบัญชี
พ.อ. ตรี รัตน์ ตันศรี วงษ์
พ.ท. ปฐมพงศ์ เฟื# องรอด
พ.ต. อนุชาติ บุญยะศิลป์
พ.ต. ชัยพร จันทร์รัศมี
พ.ต. นุมาศ เผือกขํา
พ.ต. สยาม สังขมรรทร
จ.ส.อ. สุขสันต์ ยังดี
จ.ส.อ. สุรกิจ ผลคิด
จ.ส.อ. ปิ ติศกั ดิ@ มะปะโท
จ.ส.ท. ทรงพล พึ#งแพง
ส.อ. จักรพงศ์ สุขแก้ว
ส.อ. ชูศกั ดิ@ ช่วยเต็ม
พ.ต. พัฒนสิ ทธิ@ งามยิง#
พ.ต. บรรจง สารสมัคร
พ.ต. ประภาส ไชยทุม
ร.ท. เนรมิตร แสนคํา
ร.ต.พชร ณ อุบล
ร.ต.สมสิ ทธิ@ ชาวชายโขง
จ.ส.อ. ภัทรพล วงศ์วนั ดี
จ.ส.อ. วุฒิวฒั น์ นันทะ
จ.ส.อ. ชุมพร เบ็ญจพันธุ์
จ.ส.อ. วันชัย พจนา
จ.ส.อ. บุญชู บุตรดา
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ@ สมประสงค์
จ.ส.ท. ธนวันต์ สุนสิ น
จ.ส.ท. โชคชัย สมใจ
ส.ท. พิสิษฐ์ ศิริอาชาพันธ์
พ.ท.วินยั หาณรงค์
พ.ต. ชาญชัย บุญสวาสดิ@
พ.ต. พิธิวฒั ณ์ ชมขวัญ
พ.ต. ธนภูมิ สงวนวงศ์
ร.อ. สุฎชานนท์ ภาพยนตร์
ร.ต. วิโชติ แทนโป

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00260-68
001-100-2004-03143-25
001-100-2004-02847-87
001-100-2004-04099-79
001-100-2004-11043-27
001-100-2004-11260-37
001-100-2004-00389-20
001-100-2004-01447-80
001-100-2004-05238-53
001-100-2008-00370-33
001-100-2010-00441-26
001-100-2012-00555-82
001-100-2004-01229-82
001-100-2004-07259-74
001-100-2004-12361-30
001-100-2004-09091-87
001-100-2004-12290-88
001-100-2004-12844-56
001-100-2004-00661-54
001-100-2004-04307-66
001-100-2004-06538-44
001-100-2004-06829-43
001-100-2004-11699-44
001-100-2006-00021-09
001-100-2004-06029-56
001-100-2004-09816-95
001-100-2014-00030-00
001-100-2004-05833-78
001-100-2004-00203-74
001-100-2004-01203-64
001-100-2004-08715-29
001-100-2004-09216-39
001-100-2004-04428-77

สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.ช.พ.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.บ.ก.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.

จํานวนเงิน
10,514.57
9,300.96
27,455.46
10,063.13
8,146.23
4,684.17
2,224.30
3,089.40
4,616.81
3,663.48
2,483.72
3,274.29
18,236.49
10,672.29
21,805.77
2,542.52
3,263.46
5,304.60
17,195.67
14,178.00
6,784.02
5,355.48
5,512.78
2,639.49
2,502.46
2,491.27
1,122.06
11,037.59
18,550.03
15,851.13
6,068.98
6,243.79
15,934.31

หน้าที# : 97

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201

ชื#อบัญชี
ร.ท. เกียรติศกั ดิ@ รอดคํา
จ.ส.อ. ลือชัย คําเสน
ส.อ. พิศาล เลาหะกุลไพศาล
ส.อ. พิทกั พงค์ ศรี สุขใส
พ.ท. ชํานาญ ทองเพ็ง
พ.ท. คมสันต์ อนุมาศ
พ.ต. เกษมสันต์ ธรรมพิทกั ษ์
พ.ต. เกืOอกูล กล้วยเครื อ
ร.อ. สายัญ นุ่นตุง้
ร.อ. ทรงยศ ฤทธิ@ตรี เนียม
ร.ท. วิชยั นิลศรี
ร.ท. สิ งหา ปิ ลวาสน์
จ.ส.อ. ดนัย บุญสว่าง
จ.ส.อ. สันติจกั ร ปานศิริ
จ.ส.อ. ธนัชกฤศ ไข่ขาว
จ.ส.อ. พุฒิธร นิธิทวาสิ น
จ.ส.อ. เกียรติยศ หาญคําหล้า
จ.ส.อ. บงกช ศิโรชัย
จ.ส.อ.พยุง แสงจง
จ.ส.ต. อัษฎาวุธ เศียรอุ่น
จ.ส.ต. กฤษณะ เจ๊ะดะระหมาน
จ.ส.ต. ศิวะ เฟื# องรอด
ส.อ. จีระพงค์ คงดํา
ส.อ. บุรี แป้ นน้อย
ส.อ. ธเนศ ปราบปั ญจะ
ส.ท. ณัฐพงศ์ แสงเกิด
ส.ท. ธนกฤต แสงสุรินทร์
พ.ท. วินยั สุขทัศน์
พ.ต. วุฒิชยั แสงเพชร
พ.ต.ประสิ ทธิชยั โชติพรม
พ.ต.ปรี ชา กําลังมาก
ร.อ.จักร์ เฉี ยงเหนือ
ร.ท. สมัยศักดิ@ อ่อนดีกลุ

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07568-86
001-100-2004-01203-46
001-100-2007-00489-88
001-100-2010-00279-61
001-100-2004-05106-19
001-100-2004-11105-31
001-100-2004-03140-60
001-100-2004-03499-69
001-100-2004-03251-36
001-100-2004-12564-53
001-100-2004-04241-45
001-100-2004-06739-09
001-100-2004-02498-90
001-100-2004-04261-43
001-100-2004-04664-33
001-100-2004-06654-50
001-100-2004-06869-85
001-100-2004-10597-44
001-100-2004-11393-78
001-100-2009-00035-76
001-100-2008-00250-56
001-100-2009-00207-86
001-100-2010-00331-20
001-100-2011-00115-07
001-100-2012-00547-32
001-100-2014-00256-22
001-100-2014-00585-14
001-100-2004-12937-37
001-100-2004-05674-68
001-100-2004-08265-92
001-100-2004-11433-62
001-100-2004-12913-04
001-100-2004-07587-32

สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ง.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ท.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.

จํานวนเงิน
5,002.80
10,416.77
4,129.27
2,501.23
12,705.23
24,414.36
3,015.77
15,888.98
5,366.15
18,527.09
7,419.29
5,812.90
10,860.97
6,529.40
5,303.84
8,624.79
2,789.85
8,212.62
3,139.49
3,488.14
2,609.10
3,457.71
1,400.91
1,043.70
1,010.43
584.39
685.66
45,318.63
8,561.00
3,655.05
3,006.78
9,008.93
5,129.01

หน้าที# : 98

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234

ชื#อบัญชี
ร.ท. อิฏฐารมณ์ วงศ์สะทํา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ธนสัมบัณณ์
จ.ส.อ.ประพัฒน์ เหลี#ยมจุย้
จ.ส.อ. ศิวกร สิ งห์โตทอง
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ คงพุฒ
จ.ส.อ. ชาติชาย ชัยกิจ
จ.ส.อ. กฤชสร ถือนูศร
จ.ส.อ. อรรถพล คําเติม
จ.ส.อ. สัมฤทธิ@ พันตรี เกิด
จ.ส.อ. พิชิตโสภณ กฤตฤกษ์
จ.ส.อ. ชยธร น้อยยม
ส.อ. ทวีวฒั น์ ขํามา
พ.อ. ภาณุ ป้ านทอง
พ.อ. จุลพันธ์ ภระมรทัต
พ.อ.(พิเศษ) เถกิงเดช สัมมาทัต
พ.อ. ปรเมศวร์ เครื อเพ็ชร์
พ.อ.(พิเศษ) อภิศกั ดิ@ เสมจร
พ.อ.(พิเศษ) วิกรานต์ จันระมาด
พ.อ. คีติ พิมพ์วงศ์
พ.อ. สุรเดช จีระพันธุ์
พ.อ.ธวัชชัย ปารี ย ์
พ.อ. สรภพ นามารักชาติ
พ.อ. อนุรักษ์ ชัOนโรจน์
พ.อ. เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์
พ.อ. อดุลย์ พรหมดวงดี
พ.อ. วริ นทร์ธนิน พัฒนเจริ ญ
พ.อ. วสิ ษฏ์ กสิ ววิ ฒั น์
พ.อ.หญิง นงลักษณ์ ฤทธิ@เลิศ
พ.อ.หญิง สิ ริลกั ษณ์ ปิ# นกล่อม
พ.ท. ปั ญญา แก้วจันทร์
พ.ท. อรุ ณ ประสิ ทธิ@
พ.ท. ชาติตระการ เนาว์วจิ ิตร
พ.ท. เบญจพล ประจง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03285-13
001-100-2004-00271-64
001-100-2004-01118-43
001-100-2004-02597-90
001-100-2004-02627-94
001-100-2004-05522-80
001-100-2004-06331-41
001-100-2004-06444-66
001-100-2004-07480-36
001-100-2004-08539-67
001-100-2004-12067-77
001-100-2011-00093-80
001-100-2004-02470-32
001-100-2004-04769-71
001-100-2004-05188-97
001-100-2004-05206-70
001-100-2004-08660-77
001-100-2004-12219-43
001-100-2004-00008-93
001-100-2004-00550-24
001-100-2004-01535-02
001-100-2004-02670-72
001-100-2004-02823-18
001-100-2004-04861-90
001-100-2004-08232-76
001-100-2004-12329-03
001-100-2004-13162-96
001-100-2004-03914-30
001-100-2004-12147-94
001-100-2004-02275-97
001-100-2004-05418-13
001-100-2004-05596-90
001-100-2004-05756-43

สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.พ.ล.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
2,371.51
12,528.54
2,689.95
4,860.80
5,427.88
4,377.62
1,554.13
9,816.87
1,749.25
6,300.36
5,641.98
953.69
15,927.05
18,462.54
6,413.64
4,571.27
11,927.52
10,791.96
16,720.96
3,883.19
3,899.40
19,060.57
5,568.32
17,316.05
11,032.20
7,682.51
4,232.38
17,611.91
12,911.93
10,418.79
10,836.28
1,223.94
8,669.46

หน้าที# : 99

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267

ชื#อบัญชี
พ.ท. ขจร บํารุ งเจริ ญ
พ.ท. วสันต์ สังข์ทอง
พ.ท. ทวีศกั ดิ@ วิทยาขาว
พ.อ. สมชัยไกรวิชญ์ ผลไพร
พ.ท.ประสงค์ จิตติมณี
พ.อ. มนัสชัย ทองพาศน์
พ.ท.หญิง สุรียพ์ ร โคตะ
พ.ท.หญิง วรวิมล เชียงทอง
พ.ท.หญิง อังคณา คําแผง
พ.ท.หญิง ฐิติพร อินทรประสิ ทธิ@
พ.ท.หญิง ภัควดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
พ.อ.หญิง กฤษณา ครุ ธเวโช
พ.ท.หญิง ชุติมา มะกรู ดอินทร์
พ.ต. คีริศวร์ เพ็ชรสดศิลป์ (อ.)
พ.ท. ยุทธศิลป์ มาสมบูรณ์
พ.ต. พิเศษศักดิ@ ภิรมย์
พ.ต.หญิง บังอร โตรักษา
พ.ท. หญิง สุนิศา ศรี แตงอ่อน
พ.ต. สิ นธานีย ์ วิริยาลัย
ร.อ. ธันวา บุญเกตุ
ร.อ.หญิง ศิวาพร มากคง
ร.ท. ชาริ นทร์ ทรัพย์ผล
ร.ท. สุรวิศณ์ ปั ญญาใส
ร.ท. วัธนา ธันวานนท์(อ.)
ร.ท.หญิง ขนิษฐา ใช้สง่า
ร.อ.หญิง ศุทธิกานต์ ปลอดยัง
จ.ส.อ. สิ ทธิโชค ประสพศรี
จ.ส.อ. สุรศักดิ@ กระทุ่มแก้ว
ร.ต. ฉลองชัย คุม้ เนตร
ร.ท. ทวนชัย สติภา
ร.ต. วสันต์ สิ โนทก(อ.)
ร.ต. สุรทิน พูลทรัพย์
ร.ต. สุชิน ปุ่ นเจริ ญสุข

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06157-83
001-100-2004-08163-91
001-100-2004-09894-48
001-100-2004-11740-61
001-100-2004-11999-81
001-100-2004-12517-40
001-100-2004-03245-44
001-100-2004-04402-13
001-100-2004-05070-13
001-100-2004-05616-40
001-100-2004-08316-46
001-100-2004-11563-48
001-100-2004-11999-45
001-100-2004-11280-99
001-100-2004-11538-73
001-100-2004-13216-23
001-100-2004-10583-47
001-100-2004-12550-01
001-100-2004-02674-98
001-100-2004-07285-19
001-100-2010-00430-48
001-100-2004-05417-70
001-100-2004-06665-92
001-100-2004-06985-46
001-100-2004-08653-88
001-100-2011-00486-53
001-100-2004-00220-80
001-100-2004-00697-35
001-100-2004-00769-66
001-100-2004-00955-45
001-100-2004-01294-08
001-100-2004-01371-24
001-100-2004-01394-41

สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
9,938.38
7,211.76
9,609.21
19,286.20
5,781.90
4,889.48
8,208.79
19,548.28
7,539.50
7,955.74
11,521.86
5,592.90
12,128.18
2,883.09
3,371.06
4,523.41
10,913.90
4,632.96
6,639.38
1,532.59
738.38
4,145.36
3,790.08
4,430.71
8,465.72
2,829.31
14,971.54
1,754.33
9,731.63
3,328.78
5,383.17
4,562.33
8,161.44

หน้าที# : 100

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300

ชื#อบัญชี
ร.ต. ธนู โผพ่วงพันธุ์
ร.ต.บรรยวัสถ์ บุญรัตนาพงศ์
ร.ต. ศักดิ@ชยั งามละม้าย
ร.ต. วัชริ นทร์ พวงมาลัย
ร.ต. โสภณ สนธิวฒั นานนท์
ร.ต. ปรี ชา สุขฉิ ม
ร.ต. ธวัชชัย สารพันธ์
ร.ต. ยุทธเกียรติ กลัดทอง
ร.ต. มนัส ประทีป
ร.ท. สมเกียรติ ลาภถาวร
จ.ส.อ.คงธนเดช ธนเดโชเดช
ร.ท. บุญเพ็ง คําเขื#อง
ร.ต. ทินกร ทองอ่วม
ร.ต. สมหมาย ผ่องแผ้ว
ร.ต. กมล นิมิบุตร
ร.ต. นราเศรษฐ์ เลิศสุรพัฒนกุล
ร.ต. สมบัติ มณี สอดแสง
ร.ต. อนุรักษ์ โพธิป๊อ
ร.ท. สถิตย์ จุ่มผัด
ร.ท. อภิชาติ ตันดํารงค์
ร.ท. จิรพงศ์ มโหฬาร
ร.ต. สุรศักดิ@ ผ่องศรี
ร.ต. ฑิฆมั พร จูฑะสุวรรณ
ร.ต. สุวฒั น์ แหสกุล
ร.ต. กมล เพิ#มพูล
ร.ต.หญิง สุวมิ ล เทาวงษ์
ร.ท.หญิง ชญานี จันทร์เกษม
จ.ส.อ. ชรัตน์ อินสอน
จ.ส.อ. สันติสุข สมารังคสุต
จ.ส.อ. จุลพจน์ พิจิตรคุรุการ
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ@ กล้าณรงค์
จ.ส.อ. สิ รภพ อ่อนในชาติ
จ.ส.อ. ถาวร กลิ#นหอม

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01592-87
001-100-2004-01717-57
001-100-2004-02509-93
001-100-2004-02825-76
001-100-2004-03010-48
001-100-2004-03084-76
001-100-2004-03662-67
001-100-2004-04020-82
001-100-2004-04231-73
001-100-2004-04277-71
001-100-2004-04665-21
001-100-2004-04925-26
001-100-2004-06554-99
001-100-2004-07416-71
001-100-2004-07817-21
001-100-2004-08007-52
001-100-2004-08268-02
001-100-2004-08717-96
001-100-2004-09243-17
001-100-2004-09415-54
001-100-2004-09539-66
001-100-2004-11991-49
001-100-2004-12917-84
001-100-2004-12921-09
001-100-2004-13164-81
001-100-2004-00377-27
001-100-2004-10577-64
001-100-2004-00095-39
001-100-2004-00355-25
001-100-2004-00374-71
001-100-2004-00377-54
001-100-2004-00458-14
001-100-2004-00627-78

สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
7,949.81
3,125.08
9,847.03
8,827.88
18,363.14
21,262.00
5,424.84
5,988.21
7,759.48
2,183.82
4,040.17
6,088.45
4,890.12
9,140.65
5,609.56
5,312.92
6,639.63
2,646.76
3,667.40
4,138.60
4,464.93
4,062.34
9,008.32
10,106.72
9,836.89
11,290.11
11,438.08
5,843.34
5,893.85
5,511.05
2,268.11
2,794.56
5,952.19

หน้าที# : 101

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ยิง# ยศ คําลือชา(อ.)
จ.ส.อ. เฉลิมพงศ์ นรสิ งห์
จ.ส.อ. เดชาธร แสงสื บศรี
จ.ส.อ.ณรงค์พล วัฒนภินนั ท์ชยั
จ.ส.อ. แสนชัย คงอิ#ม
จ.ส.อ. สมัย คนฟูม
จ.ส.อ. บุญลือ ชื#นเกษม(อ.)
จ.ส.อ. ธนศักดิ@ เพิ#มพรสันติ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เนื#องจากนิล
จ.ส.อ. ขวัญชัย ทิมทอง
จ.ส.อ. สมยศ จันทร์เศรษฐี
จ.ส.อ. ภาสกร มีผล
ร.ต. พงค์สนั ปานทัง#
จ.ส.อ. ไพศาล แสงอ่อน
จ.ส.อ. ชนะ จันทร์วงศ์(อ.)
จ.ส.อ. พิสิทธิ@ จิตศรัทธา
จ.ส.อ. กฤษณะเดช วิจิตรจันทร์
ร.ต. สามารถ ประทุมทอง
จ.ส.อ. วันชัย รอดพันธุ์
จ.ส.อ.นิรันดร์ สังข์ชู
จ.ส.อ. บํารุ ง มีอนันต์
จ.ส.อ. สมพงษ์ คงจีน
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ บุญธง
จ.ส.อ. มงคล มังคลา
จ.ส.อ.สุกิจ วงษ์ศรี เผือก
จ.ส.อ. ไพศาล พลตาล
จ.ส.อ. เดชา ชื#นสาลี
จ.ส.อ. กําพล ช้างเยาว์
จ.ส.อ. สมศักดิ@ บุญสร้าง
จ.ส.อ. สกล ปะวะระ
ร.ต. คํานึง นัยอนันต์
จ.ส.อ. ภิรมย์ พรหมจันทร์
จ.ส.อ. ดนัย บุญจักร์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00641-01
001-100-2004-00782-92
001-100-2004-00888-55
001-100-2004-01159-55
001-100-2004-01437-09
001-100-2004-01511-60
001-100-2004-01580-66
001-100-2004-01784-04
001-100-2004-01818-60
001-100-2004-01877-58
001-100-2004-02098-01
001-100-2004-02161-66
001-100-2004-02198-08
001-100-2004-02346-85
001-100-2004-02397-05
001-100-2004-02463-98
001-100-2004-02470-41
001-100-2004-02470-78
001-100-2004-02470-87
001-100-2004-02471-02
001-100-2004-02471-20
001-100-2004-02608-75
001-100-2004-03243-77
001-100-2004-03244-01
001-100-2004-03907-05
001-100-2004-03962-77
001-100-2004-04273-55
001-100-2004-04431-95
001-100-2004-04771-65
001-100-2004-04958-06
001-100-2004-05273-09
001-100-2004-05363-07
001-100-2004-05747-96

สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
8,482.34
1,036.43
10,839.91
4,980.46
18,365.50
2,894.91
1,512.43
3,239.30
2,379.00
10,887.33
5,304.09
2,528.82
4,722.11
4,677.99
4,944.23
11,203.70
2,733.25
8,919.90
6,488.76
3,409.97
3,604.62
26,120.31
2,444.75
8,656.71
2,417.29
3,612.83
8,971.78
7,813.90
7,014.70
3,204.42
5,561.14
13,968.00
6,541.41

หน้าที# : 102

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นันท์มนัส จูจุย้ เอี#ยม
จ.ส.อ.ธีระวัฒน์ ต่ายเทศ
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ผลโอฐ
จ.ส.อ. เปรมชนะ คุม้ ใหญ่โต
จ.ส.อ. พีระยุทธ เทพยสุวรรณ
จ.ส.อ. วิโรฒ ดําริ สุขถาวร
จ.ส.อ.กิตติพงศ์ สังข์เอี#ยม
จ.ส.อ. พิรพงษ์ คชสงค์
จ.ส.อ. กริ น ว่องสาริ กรรม
จ.ส.อ. ธวัช ถานันท์(อ.)
จ.ส.อ. ประโชติ ผลวิเศษ(อ.)
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ธีรเกษตร
จ.ส.อ. ธวัตถ์ชยั อิ#มรัตน์(อ.)
จ.ส.อ. สมบัติ คล้ายวงศ์
จ.ส.อ. ปรี ชา สุหร่ าย
จ.ส.อ. ถวัลย์ จําแนก
จ.ส.อ.สุทธิสาร ผลาหาญ
จ.ส.อ. ก้องภพ สบายวัน
จ.ส.อ. สมศักดิ@ สิ มทะราช
จ.ส.อ. วรรษิษฐ์ นาคศรี รุ้ง
จ.ส.อ. รุ ้งตะวัน ครุ ฑแก้ว(อ.)
จ.ส.อ. มนัส วิสุทธิมรรค
จ.ส.อ. มนตรี ยิมO ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เทิดศักดิ@ ตะนาดไธสง
จ.ส.อ. ธานินทร์ บุญช่วย
จ.ส.อ. มงคล สวนสวรรค์
จ.ส.อ. อรรณพ มีสุวรรณ
จ.ส.อ. สมจิตร์ เสมทอง
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ@ เพ็งสาตร์(อ.)
จ.ส.อ. อัครเดช ควรตะขบ(อ.)
จ.ส.อ. นพดล ศิริมิรินทร์
จ.ส.อ. รณภพ เพิ#มทรัพย์
จ.ส.อ. สุชิน สิ งห์พลาย

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06329-20
001-100-2004-06531-18
001-100-2004-06724-69
001-100-2004-06816-16
001-100-2004-07017-16
001-100-2004-08277-68
001-100-2004-08355-27
001-100-2004-08516-13
001-100-2004-08713-43
001-100-2004-08864-15
001-100-2004-08971-38
001-100-2004-09282-61
001-100-2004-09283-59
001-100-2004-09597-66
001-100-2004-09735-17
001-100-2004-09819-87
001-100-2004-10289-66
001-100-2004-10440-07
001-100-2004-10513-80
001-100-2004-10969-21
001-100-2004-11009-96
001-100-2004-11128-30
001-100-2004-11224-20
001-100-2004-11838-83
001-100-2004-11999-54
001-100-2004-12273-18
001-100-2004-12567-63
001-100-2004-12595-02
001-100-2004-12720-17
001-100-2004-12730-52
001-100-2004-12797-37
001-100-2004-12846-96
001-100-2004-12903-14

สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
1,019.39
4,615.52
2,989.83
4,357.58
20,384.67
5,372.00
22,711.85
4,068.75
4,744.80
5,196.86
5,854.15
3,697.28
4,095.00
7,472.61
2,515.30
16,447.99
3,449.63
4,279.78
5,609.99
2,010.67
5,425.98
1,670.76
2,970.88
3,328.07
6,160.32
17,721.13
9,142.88
10,299.26
3,541.99
4,123.10
1,042.58
3,625.95
2,358.39

หน้าที# : 103

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พฤหัส ยะคะเสน
จ.ส.อ. ธนากร จิตร์บาํ รุ ง
จ.ส.อ.หญิง แสงระวีย ์ ภุมรา
จ.ส.อ.หญิง นันทวัน พันธุ์จบสิ งห์
จ.ส.อ.หญิง ธีราพร แก้วกําชัย
จ.ส.อ.หญิง สิ ริโสภา จันทร์กะพ้อ(อ.)
จ.ส.อ.หญิง กฤตยา วัฒนาเมธี
ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ(อ.)
จ.ส.อ. คเณศ เทียมมาก
จ.ส.อ. วีระศักดิ@ ขันรักษา
จ.ส.อ.หญิง ดาราพร พิมพา
จ.ส.อ. หญิง กษิรา กัณฑ์วเิ ศษ
จ.ส.อ.หญิง รังสิ มา เมฆใหม่
จ.ส.อ. มนตรี วงศ์คช
จ.ส.อ. อภิเชษฐ์ ต้นสิ นธุ์
จ.ส.ต. กาญจน์ ชูทอง
จ.ส.ต. กิตติพงศ์ สุนทรพิพิธ
จ.ส.อ.หญิง มณี วรรณ เวฬุโพธิ@
จ.ส.ท.หญิง วิมลรัตน์ สุริยะมณี
ส.อ. สมนึก บุญรอด
ส.อ. ธีระยุทธ จันทร์สิงห์
ส.อ. กรรณภัทร ประดิษฐ์งาม
ส.อ.นภัทร หัมพานนท์
ส.อ. วชิระ มามาตร
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ สอนวัฒนา
จ.ส.ท. พีระวัฒน์ ยีร# ัมย์
ส.อ. ปวริ ศ เจริ ญวัฒฒนา
ส.อ. ปั ญญฑัต นวฤทธิศวิน
ส.อ. อาทิตย์ พิชนะชน
ส.อ. สุรทัศน์ เกไธสง
ส.อ. อิทธิพล วนวาที
ส.อ.หญิง พริ มา โสภะ
ส.อ. วีระพล พันธุ์มณี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12913-40
001-100-2006-00453-62
001-100-2004-00085-12
001-100-2004-01702-71
001-100-2004-04700-65
001-100-2004-05435-29
001-100-2004-07082-41
001-100-2004-07291-01
001-100-2008-00136-71
001-100-2010-00033-23
001-100-2006-00354-53
001-100-2006-00453-53
001-100-2007-00218-84
001-100-2004-00504-45
001-100-2004-08077-46
001-100-2007-00219-09
001-100-2007-00291-87
001-100-2006-00472-81
001-100-2008-00015-33
001-100-2004-04837-40
001-100-2006-00209-74
001-100-2009-00058-93
001-100-2009-00109-01
001-100-2009-00296-44
001-100-2009-00356-72
001-100-2010-00206-58
001-100-2010-00305-30
001-100-2010-00305-49
001-100-2011-00228-22
001-100-2011-00324-67
001-100-2013-00162-54
001-100-2006-00420-37
001-100-2012-00578-90

สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
11,377.02
1,222.46
6,698.21
10,160.52
4,097.57
7,734.06
7,798.39
7,120.03
3,675.00
591.56
2,170.97
854.96
5,311.08
4,123.58
2,984.49
8,776.16
3,280.89
2,179.88
2,499.24
7,875.63
3,223.91
4,653.53
1,953.14
2,269.32
455.49
1,763.44
1,550.92
2,228.18
892.07
1,076.23
867.19
4,161.08
1,233.96

หน้าที# : 104

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408

ชื#อบัญชี
ส.ท. ฐิติพล บุญให้
ส.อ. สรรพาวุธ ศรี ทศั น์
ส.อ.ชานนท์ ศรี แพ่ง
ส.ต. พัฒนศักดิ@ ชุมศรี
พล.อ. เผ่าพงศ์ พงศ์เหล่าขํา
พล.ท. กิติศกั ดิ@ มาระเนตร์
พล.ต. ดาราพงศ์ ลังกาฟ้ า
พล.ต. พงษ์ศกั ดิ@ โสวัณณะ
พ.ต.หญิง รัตติการ พลแสน

เลขที#บญั ชี
001-100-2013-00537-87
001-100-2013-00539-18
001-100-2014-00195-51
001-100-2015-00232-89
001-100-2004-01607-60
001-100-2004-03102-95
001-100-2004-07077-83
001-100-2004-11322-69
001-100-2005-00437-72

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 3,408 ราย

จํานวนเงิน
1,085.47
831.26
152.09
432.39
12,799.15
549,717.30
164,190.21
288,311.20
184,559.21
20,293,313.36

หน้าที# : 105

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธีรยุทธ แสนเสนาะ
จ.ส.อ. เจตนิพทั ธ์ อินทา
พ.ต. นิทสั น์ ชูแก้ว

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00689-37
001-101-2016-00390-11
001-101-2018-00048-91

ป.5
ศฝ.นศท.มทบ.41
สลก.ทบ.
รวม เงินฝากเกิน 3 ราย

จํานวนเงิน
2,216.99
7,134.46
5,969.00
15,320.45

หน้าที# : 106

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 50962339
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. นิพฒั น์ แก้วประดับ
จ.ส.อ. อภิพฒั น์ เอนก
พ.ท. วรชาติ ยงทอง
พ.ท. โสภณ ยาทิพย์
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ยางศรี
ส.อ. ทิวากร กัญจา
ส.อ. สุรชิต ไชยณรงค์
จ.ส.อ. กมล จันทร์แก้ว
จ.ส.ต. ชัยยศ ศรี ปราง
จ.ส.อ. นําชัย จิตร์งามขํา
จ.ส.อ. เฉลิมพล พลเยีย# ม
จ.ส.ท. ทรงศักดิ@ บรรจง
จ.ส.อ. สุภาษิต ลาวกาว
พ.ต. มนตรี สุริยบุตร
จ.ส.อ. ชัยมงคล ลําพูน
จ.ส.อ. เลิศยุทธ เจริ ญหล้า
จ.ส.อ. พุฒิศกั ดิ@ ใจงาม
ร.ต. เทอดศักดิ@ ญาณโกมุท
ร.ท. ประทวน ช่างทอง
ร.ท. พงษ์ศกั ดิ@ อํานวยผล
ส.อ. กิตติวตั ร ขุนทอง
จ.ส.อ. ชลธี ศรี ทศพร
จ.ส.อ. อภิสิทธิ@ สารวัตร
จ.ส.อ. เจริ ญ สนสูงเนิน
ร.ต. เชวงศักดิ@ มูลชาภิรมย์
จ.ส.อ. มานัส คนละเอียด
ร.ต. ศักดิ@ศรี พลีกร
จ.ส.อ. นัฐพงษ์ ปั กปิ# นทอง
จ.ส.อ. วันชัย ผลลําใย
จ.ส.อ. วันชัย ดอดกระโทก
จ.ส.อ. รัศมี การุ ญ
จ.ส.อ. กรุ งศรี พิบูลย์
พ.ท. จิตต์เทพ ภาพันธ์

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00178-30
001-300-2018-00185-47
001-300-2018-00183-25
001-300-2018-00184-59
001-300-2018-00184-40
001-300-2018-00187-50
001-300-2018-00187-41
001-300-2018-00184-86
001-300-2018-00185-56
001-300-2018-00188-66
001-300-2018-00182-37
001-300-2018-00180-06
001-300-2018-00188-20
001-300-2018-00178-12
001-300-2018-00183-89
001-300-2018-00183-34
001-300-2018-00182-19
001-300-2018-00178-03
001-300-2018-00188-39
001-300-2018-00188-48
001-300-2018-00181-76
001-300-2018-00182-00
001-300-2018-00187-69
001-300-2018-00188-57
001-300-2018-00187-14
001-300-2018-00187-23
001-300-2018-00182-91
001-300-2018-00182-82
001-300-2018-00183-07
001-300-2018-00183-16
001-300-2018-00185-10
001-300-2018-00184-31
001-300-2018-00183-70

กง.ทบ.
กช.
กร.ทบ.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.11
กรม ทพ.33
กรม ทพ.43
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.พัน.51
ทภ.2
ทภ.4
บชร.1
ป.3 พัน.103
ป.6 พัน.16
พล.ป.
พล.ป.
พล.ร.15
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.23 บชร.3
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.
พัน.ปจว.
พัน.ปจว.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
พัน.สร.22 บชร.2
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.13

จํานวนเงิน
50,800.48
47,864.98
87,629.11
75,161.64
125,137.15
64,000.00
30,000.00
100,000.00
79,000.00
90,000.00
95,999.57
26,015.61
110,340.12
83,512.09
171,060.41
56,414.50
17,104.70
62,794.62
181,661.73
153,152.12
33,174.53
72,974.25
42,411.93
229,556.04
123,725.90
98,561.42
81,911.35
65,269.56
298,612.53
66,696.39
109,000.00
59,000.00
219,885.31

หน้าที# : 107

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 50962339
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. สนอง เมฆดี
จ.ส.อ. ชูชยั หอมจะบก
ร.ท. มงคล วรรณา
จ.ส.อ. เทวฤทธิ@ จาตุรมหาเทวากุล
จ.ส.อ. บรรจง วาพันสุ
จ.ส.อ. สําราญ เสี ยมขุนทด
พ.ต. ทองทศ นนท์คลัง
พ.ต. พงษ์เมศฐ์ วิสิฐภัทรกร
พ.ต. จรัส จันทร
จ.ส.อ. โชติภณ ดวงประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชยุต คงพุนพิน
จ.ส.อ. พิจิตต์ ศรี จนั ทร์
จ.ส.ต. อุดม เพชรศรี
ส.ต. วรพจน์ ไชยทอง
จ.ส.อ. ฐปนวัฒน์ เจนผักแว่น
จ.ส.อ. สุภาพ กองเกิด
จ.ส.อ. บุญหลาย มณี ชื#น
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิ@ ทองประสม
ส.อ. ขันติ ไวยโภชน์
จ.ส.อ. ปรี ชา เนียมจิตร
ส.อ. พิพฒั น์พงษ์ ประชานันท์
จ.ส.อ. กอร์ปชัย ตันสุวรรณรัตน์
ส.อ. ชุมพล มิ#งชัย
ร.อ. ธีรสุวฒั น์ ภู่เกษร
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ เรื องชัย
ร.ต. สุเชฐ แสงอ่วม
ร.อ.หญิง ปิ ยะดา เพชรเหลี#ยม
จ.ส.อ. สุขศิริ เทพจินดา
จ.ส.อ. สนองแก้ว โพธิ@ชู
จ.ส.ท. กิตติพงศ์ เย็นใจ
ร.ท. สุพิศ พังยาง
ส.อ. กิตติธชั ศิริวงษ์
ร.ท. คมสันต์ จันทร์โนนม่วง

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00185-65
001-300-2018-00178-21
001-300-2018-00184-95
001-300-2018-00188-93
001-300-2018-00185-29
001-300-2018-00187-78
001-300-2018-00187-05
001-300-2018-00182-28
001-300-2018-00186-99
001-300-2018-00186-53
001-300-2018-00186-62
001-300-2018-00186-71
001-300-2018-00186-80
001-300-2018-00186-44
001-300-2018-00185-92
001-300-2018-00186-08
001-300-2018-00186-17
001-300-2018-00184-04
001-300-2018-00185-01
001-300-2018-00184-13
001-300-2018-00188-11
001-300-2018-00185-74
001-300-2018-00180-79
001-300-2018-00186-35
001-300-2018-00186-26
001-300-2018-00179-82
001-300-2018-00187-96
001-300-2018-00187-87
001-300-2018-00188-02
001-300-2018-00179-55
001-300-2018-00187-32
001-300-2018-00184-68
001-300-2018-00179-64

มทบ.13
มทบ.14
มทบ.15
มทบ.21
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.1 พัน.1 รอ.
ร.112
ร.13 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.16 พัน.1
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.6
รพศ.1 พัน.2
รพศ.2 พัน.1
รพศ.4 พัน.1
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.นส.ทบ.
รร.ร.ศร.
ร้อย ปจว.ที# 4
ร้อย ลว.ไกล 9
ร้อย.ฝรพ.ที# 2

จํานวนเงิน
72,971.28
42,514.55
190,000.00
64,895.65
53,506.93
56,171.56
219,031.82
121,340.78
181,097.29
60,000.00
52,454.70
106,087.62
79,790.13
99,995.15
44,997.39
60,000.00
82,407.65
72,321.17
9,000.00
150,000.00
38,000.00
34,951.12
33,571.52
200,000.00
269,877.14
127,762.22
30,000.00
100,000.00
168,044.94
57,844.95
118,635.96
76,000.00
43,721.43

หน้าที# : 108

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 50962339
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปลวัชร แพงสุด
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ@ ดวงทิพย์
ร.ท. ทะแกล้ว ทองเชียง
จ.ส.อ. บุญช่วย ทองวิชิต
จ.ส.ต. สิ ทธิพร มณี เขียว
ส.อ. ธีรยุทธ ผางเวียง
พ.ต. พิทกั ษ์ พลศรี
จ.ส.อ. วิรัตน์ กองสุข
พ.ต. เพทาย กระจายศรี
พ.ท. โสฬส เชยชิต
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ทองทา
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ วัชเรนทร์สุนทร
จ.ส.อ. ศตวรรษ เสาระวะ
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ เดือนใส
จ.ส.อ. ไสว แสนนาม
ร.อ. ฉัตรชัย นุ่นดํา
จ.ส.อ. สมพร กึกก้อง
จ.ส.อ. เวินไชย เจริ ญรอย

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

001-300-2018-00179-46
ศคย.ทบ.
001-300-2018-00180-88
ศป.
001-300-2018-00180-15
ศฝ.นศท.มทบ.14
001-300-2018-00180-24
ศฝ.นศท.มทบ.14
001-300-2018-00180-33
ศฝ.นศท.มทบ.14
001-300-2018-00188-75
ศฝ.นศท.มทบ.23
001-300-2018-00184-77
ศฝ.นศท.มทบ.24
001-300-2018-00183-98
ศม.
001-300-2018-00179-28
ศร.
001-300-2018-00179-37
ศร.
001-300-2018-00185-83
ศร.พัน.1
001-300-2018-00188-84
ศศท.
001-300-2018-00177-88
ส.พัน.11 พล.ม.1
001-300-2018-00177-97
ส.พัน.11 พล.ม.1
001-300-2018-00183-43
สง.สด.จว.ก.ส.
001-300-2018-00184-22
สง.สด.จว.ต.ง.
001-300-2018-00179-73
สง.สด.จว.พ.ร.
001-300-2018-00185-38
สง.สด.จว.อ.บ.
รวมเช็คเลขที# 50962339 3,495 ราย

จํานวนเงิน
101,374.17
109,000.00
100,000.00
130,000.00
26,957.88
80,000.00
140,486.98
140,000.00
59,128.75
59,715.55
73,506.22
70,651.92
100,000.00
57,275.51
45,245.55
75,846.16
114,651.42
52,321.61
28,170,216.52

หน้าที# : 109

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 30 มี.ค. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 50962340
ลําดับ
1
2
3
4

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ@ นาคเม้า
พ.อ. สุทธิพนั ธุ์ มาลยาภรณ์
จ.ส.อ. รัชพล กิมพิทกั ษ์
พ.ต. ธิติพงษ์ เอกก้านตรง

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00190-50
001-300-2018-00190-87
001-300-2018-00189-72
001-300-2018-00190-78

วันที#เช็ค : 30 มี.ค. 61
หน่วย

กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ศอ.สพ.ทบ.
สง.สด.ก.ท.
สห.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 88 ราย
รวมเช็คเลขที# 50962340 4 ราย
รวมสัง# จ่ายทัOงหมด 3,499 ราย

จํานวนเงิน
87,000.00
250,000.00
263,412.97
205,000.00
8,666,995.68
805,412.97
28,975,629.49

