หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495924
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
ปัตตานี
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
สนามเป้า
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
ทุ่งสง
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ปราจีนบุรี
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
พิษณุโลก
ลพบุรี
ลพบุรี
นครนายก
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
กระทุ่มแบน
พิษณุโลก
โคกมะตูม-พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กชพ.พธ.ทบ.
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กรม ทพ.12
กรม ทพ.12
กรม ทพ.44
ขว.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
นรด.
นสศ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.21
ป.5 พัน.15
ป.6
ป.71 พัน.712
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.7
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บ.1
พัน.บ.9
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
ม.3
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.5 พัน.23 รอ.

วันที่เช็ค : 4 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
174,871.92
153,412.78
25,685.10
441,923.31
297,237.26
20,128.27
5,349.73
104,284.05
91,336.91
22,780.36
849,454.97
791,972.09
160,204.74
54,806.80
119,813.47
119,474.68
379,115.54
332,755.23
188,375.83
39,359.15
236,299.77
248,155.86
163,695.50
1,816.62
512,003.50
15,727.50
161,952.15
1,608.00
331,915.69
82,611.30
8,572.91
306,424.07
76,139.78

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495924
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

สาขา
ลพบุรี
อรัญประเทศ
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สุรินทร์
เชียงใหม่
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ย่อยบางบัว
ย่อยบางบัว
ยะลา
ชุมพร
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
หาดใหญ่
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
ปราณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
สํานักราชดําเนิน
สํานักราชดําเนิน
ลพบุรี
พญาไท
กาญจนบุรี
ลําปาง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ขอนแก่น
สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ปราณบุรี
ลพบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.13
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.33
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.152
ร.25 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.9
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สร.พบ.
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศร.
ส.พัน.35 นสศ.

วันที่เช็ค : 4 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
6,685.22
8,881.78
1,149,086.47
1,187,485.89
915,064.66
8,602.78
3,027.98
1,147,391.17
17,309.16
293,073.42
161,032.13
327,809.91
82,966.67
143,722.22
4,625.38
178,025.86
138,014.30
184,581.45
107,206.55
222,207.32
356,107.73
2,522.48
33,683.15
745,280.58
224,383.15
49,872.30
57,188.74
4,388.87
238,101.49
204,082.46
121,664.73
1,046,213.75
301,466.43

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495924
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73

สาขา
ชลบุรี
เชียงใหม่
นราธิวาส
มหาสารคาม
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สธน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม 73 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
197,904.00
226,114.78
133,566.56
131,498.69
36,983.82
6,513.46
7,776.89
16,931,379.22

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495924
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
กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์
ศรีย่าน
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ปัตตานี
นครราชสีมา
พนัสนิคม
หาดใหญ่
ลพบุรี
ลพบุรี
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราณบุรี
ปากช่อง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สํานักราชดําเนิน
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
งามวงศ์วาน
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม สน.พล.ร.9
กอง สพบ.พล.ม.1
ขกท.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.71 พัน.712
พล.ร.15
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.1
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บริการ กบร.ศร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.8
มทบ.11
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ยย.ทบ.
ร.25
ร.29

วันที่เช็ค : 4 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
93,000.00
246,749.91
108,492.15
189,191.70
196,000.00
63,717.49
400,000.00
19,177.93
84,698.71
50,000.00
25,000.00
15,171.85
93,000.00
60,470.57
176,000.00
217,793.80
23,000.00
34,000.00
44,699.87
59,476.26
150,000.00
440,000.00
84,850.11
100,000.00
90,379.21
40,000.00
55,626.96
160,605.91
200,000.00
150,000.00
140,000.00
510,955.35
60,000.00

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495924
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

สาขา
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
พิษณุโลก
ภูเก็ต
ยโสธร
สตูล
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ร.29 พัน.3
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.6 พัน.3
รพศ.2 พัน.2
รร.การบินทหารบก
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ต.
สพ.ทบ.
รวม 46 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
28,000.00
41,000.00
110,027.01
132,391.93
167,224.28
40,000.00
107,000.00
233,000.00
80,000.00
386,624.15
90,406.85
34,018.79
100,000.00
5,931,750.79

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495924
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

สาขา
กาญจนบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลพบุรี
อุตรดิตถ์
สระบุรี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า
หน่วยต้นสังกัด
บ.จทบ.ก.จ.
บ.จทบ.ร.อ.
บ.มทบ.13
ป.71 พัน.712
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
ศม.
รวม 6 หน่วย

วันที่เช็ค : 4 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
1,061.00
1,143.00
234.00
287.86
366.00
704.00
3,795.86

หมายเหตุ

หน้าที่ : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495927
ลําดับ
1

สาขา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
ทน.2
รวม 1 หน่วย
รวมเช็ค 2 ใบ

วันที่เช็ค : 4 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
627,796.28
627,796.28
23,494,722.15

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นพพร พรรณอาราม
จ.ส.อ. ธีรศักดิ? วิบูลศรี
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ? ว่องวรพรกุล
จ.ส.อ. กิติยา พวงชาติ
จ.ส.อ. ชัยวิท ครุ ธแก้ว(อ.)
จ.ส.อ. มนตรี นิติการณ์
จ.ส.อ. พิศิษฐ์ อุณณะ
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ทิมอ่อน
จ.ส.อ. ชีพ เดชมา
จ.ส.อ. สมศักดิ? สว่างโรจน์
จ.ส.อ. เผด็จ มณี วงษ์
จ.ส.อ. สมเกียรติ ส้มเกลีFยง
จ.ส.อ. ศักดา รศมนตรี
จ.ส.อ. สุชาติ แสงชัย
จ.ส.อ. เดชา แก้วกลม
จ.ส.อ. วงษ์ ดวงจันทร์
จ.ส.อ. วัทนาสามารถ อนันต์
จ.ส.อ. พนม นําช้าง(อ.)
จ.ส.อ. วาริ นทร์ แมลงภู่
จ.ส.อ. อภิชยั เชยชม
จ.ส.อ. ธราวัฒน์ สายตา
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ? ศรี มาโนชน์
จ.ส.อ. ประนอม อาจณรงค์
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ทองดี
จ.ส.อ. จิตบดี กรุ ตรนิยม
จ.ส.อ. จํารู ญ อุดมศิลป์
จ.ส.อ. ชวลิต บัวบาน
จ.ส.อ. เทอดศักดิ? แย้มศรี
จ.ส.อ. ชลอ ฉิ มบรรเทิง
จ.ส.อ. ชูยศ ชัยศรี
จ.ส.อ. เฉลิม สามปรุ
จ.ส.อ. สุภาพ อินต๊ะอุ่น
จ.ส.อ.หญิง อัญชนา หลงพิมาย

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00539-56
001-100-2004-01711-64
001-100-2004-02803-56
001-100-2004-02920-96
001-100-2004-03103-92
001-100-2004-03342-77
001-100-2004-03598-14
001-100-2004-03655-50
001-100-2004-04272-21
001-100-2004-04313-58
001-100-2004-04638-25
001-100-2004-05163-21
001-100-2004-05516-61
001-100-2004-06069-61
001-100-2004-06256-83
001-100-2004-06339-65
001-100-2004-06370-68
001-100-2004-06579-29
001-100-2004-06676-98
001-100-2004-07435-45
001-100-2004-07797-44
001-100-2004-07953-80
001-100-2004-08031-20
001-100-2004-08538-97
001-100-2004-10016-13
001-100-2004-10461-84
001-100-2004-10823-71
001-100-2004-11653-00
001-100-2004-12209-35
001-100-2004-12407-17
001-100-2004-12544-82
001-100-2004-12809-91
001-100-2004-07146-04

กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
7,302.84
3,673.73
6,766.98
2,636.08
1,974.64
8,074.56
5,128.23
10,365.53
5,074.15
6,493.83
2,754.79
3,582.79
3,767.43
3,655.63
6,835.52
4,366.52
1,113.32
2,818.32
1,305.67
6,874.46
4,568.17
3,080.46
3,284.74
7,156.82
4,265.52
5,106.18
9,011.80
4,247.84
5,702.25
2,793.91
3,784.69
1,905.84
5,426.20

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. คชสิ ทธิ? คีรีเวช
จ.ส.อ.หญิง ณัฐฏ์ชุภา บุญศรี ธนัทนนท์
จ.ส.อ. นิพล พรมอาสา
จ.ส.อ. สมยศ มณี ฉ# าํ
จ.ส.อ. ภูมิสิษฐ์ กุลภัทรวัฒน์
จ.ส.อ. ปั ญญา สุขใจ
จ.ส.อ. ประกอบ คําบุญ
ร.ต. สถาพร มีทองคํา
จ.ส.อ. มานะ หมายนาค
จ.ส.อ. อุดม ไม้ทอง
จ.ส.อ. อมร ไม้เลีFยง(อ.)
จ.ส.อ.กิจชัย เผือกนาง
จ.ส.อ. สมพร มัธยม
จ.ส.อ. พจนพร วิเลปสุวรรณ
จ.ส.อ. ชวลิต เนืFอนวล
จ.ส.อ. ประชุม นาแก้ว
จ.ส.อ. เอดิสนั ต์ เอียดวิจิตร์
จ.ส.อ.พิเชษฐ์ เรื องกิจขจร
จ.ส.อ. นิกรณ์ ชมดี
จ.ส.อ. ชิติพทั ธ์ ฤกษ์ธานี
จ.ส.อ. ณัฏฐพงษ์ ศักดิ?นุภาพ
จ.ส.อ. พงศ์ชิษณ์ พุทธาสมศรี
จ.ส.อ. ทรงพล พุม่ พฤกษ์
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ หล้าอําพันธ์
จ.ส.อ. ละเอียด ดียงิ#
จ.ส.อ. นพดล สมบูรณ์
จ.ส.อ. อุทยั อิ#มอกใจ
จ.ส.อ. อนันต์ หล้าเครื อ
จ.ส.อ. ปิ ยะ เสี ยงจักรสาย
จ.ส.อ. อุทยั กิติกลุ
จ.ส.อ. อักษร ชมภูศรี
ส.อ. วรพรต พรมวันนา
ส.อ.หญิง นฤมล ลามอ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12407-26
001-100-2004-05683-24
001-100-2004-00956-51
001-100-2004-03841-48
001-100-2004-07430-13
001-100-2004-07114-67
001-100-2004-12921-18
001-100-2004-08635-20
001-100-2004-00325-55
001-100-2004-00406-15
001-100-2004-00436-76
001-100-2004-01133-91
001-100-2004-02046-84
001-100-2004-02562-16
001-100-2004-03587-36
001-100-2004-04681-03
001-100-2004-04822-00
001-100-2004-04822-28
001-100-2004-05512-45
001-100-2004-05620-92
001-100-2004-06334-97
001-100-2004-07439-25
001-100-2004-08271-66
001-100-2004-08426-97
001-100-2004-08748-45
001-100-2004-09444-63
001-100-2004-10513-26
001-100-2004-10942-97
001-100-2004-11236-14
001-100-2004-11429-92
001-100-2004-12882-58
001-100-2007-00363-90
001-100-2004-05849-15

กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กชพ.พธ.ทบ.
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)

จํานวนเงิน
3,678.14
2,748.98
4,167.78
4,718.95
1,780.62
750.12
2,127.89
5,451.45
5,010.38
12,625.23
6,511.38
20,289.23
5,655.02
1,946.84
9,527.34
6,785.75
3,344.63
2,512.18
6,118.46
5,939.37
3,544.88
3,426.05
4,428.07
2,461.08
2,432.52
5,786.84
4,913.99
7,645.53
9,477.29
5,258.22
8,557.72
711.37
3,051.96

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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.อ. อภินนั ท์ สงครามชัย
ส.อ. อํานวย ไชยหนองหว้า
พ.ท. พงษ์พิภพ อรุ ณเลิศ
ร.อ.ภัทรดร ครสระน้อย
ร.อ. ทวีวฒั น์ ทิวะศะศิธร์
ร.อ. ประภากร สว่างสุข
ร.ท. สมชัย ศรี พรหม
ร.ท. จรัญ บุญทิม
ร.ท. เสนอ ขําแก้ว
ร.ท. พรชัย ตาหลวง
จ.ส.อ. ดนตรี พฤกษานนท์
จ.ส.อ. วิชิต นิลวิสุทธิ?
จ.ส.อ. พลวิวชั ร์ สวัสดิวงศ์
จ.ส.อ. อํานาจ วงษ์ยอด
จ.ส.อ. ยุทธชัย เกิดสวัสดิ?
จ.ส.อ. ทองดี ศรี พนม
จ.ส.อ. ปั ญญา บุษย์ดี
จ.ส.อ. ประเศียร เจริ ญเนาว์
จ.ส.อ. สุทธิบูลย์ ไตรเมศ
จ.ส.อ. อํานาจ บุญถูก
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ จันทร์พินิจ
จ.ส.อ. ภาคภูมิ วรรณสิ ทธิ?
จ.ส.อ. วิรัตน์ คงทน
จ.ส.อ. ยงยุทธ กลึงค์พล
จ.ส.อ. อุชฤทธิ? ศรี สงคราม
จ.ส.อ.อํานวย ดํารงค์
จ.ส.อ. จิระ แก้วดวง
จ.ส.อ. อรุ ณ เขียดนิ#ม
จ.ส.อ. ปั ญญา ยีส# ุ่น
จ.ส.อ. นพดล ปานชุม
จ.ส.อ. เอก กลํ#าสี ทอง
จ.ส.อ. วอน พรมพุม่
จ.ส.อ. ธวัชชัย จันทร์สุระ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03242-98
001-100-2012-00134-70
001-100-2004-09735-80
001-100-2004-05806-36
001-100-2004-10829-82
001-100-2004-11908-92
001-100-2004-01454-42
001-100-2004-11817-24
001-100-2004-12020-45
001-100-2004-12064-30
001-100-2004-01177-22
001-100-2004-01548-93
001-100-2004-03074-40
001-100-2004-03438-04
001-100-2004-04344-89
001-100-2004-04502-01
001-100-2004-04657-17
001-100-2004-04744-87
001-100-2004-06120-41
001-100-2004-08057-48
001-100-2004-09279-34
001-100-2004-09284-74
001-100-2004-10277-90
001-100-2004-11570-37
001-100-2004-12044-78
001-100-2004-12311-08
001-100-2004-12414-79
001-100-2004-12788-17
001-100-2007-00468-74
001-100-2007-00468-83
001-100-2007-00469-35
001-100-2007-00472-62
001-100-2007-00472-71

กรม ทพ.12
กรม ทพ.12
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44

จํานวนเงิน
441,923.31
25,685.10
10,093.68
11,968.76
13,492.17
12,439.74
7,025.29
6,835.71
3,758.44
7,665.17
5,373.94
7,206.84
2,803.00
4,538.29
7,129.58
27,164.25
8,213.89
5,278.77
3,808.33
3,115.61
4,846.85
6,848.45
5,218.44
2,537.52
5,452.03
10,002.26
2,495.75
4,740.09
3,208.61
6,217.46
2,693.42
3,699.63
3,793.23

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. อภิชาติ แก่นแท่น
จ.ส.อ. สุไลมาน มะดะ
จ.ส.อ. เถลิงศักดิ? จริ ตรัมย์
จ.ส.ท. เริ งศักดิ? สังข์ทอง
จ.ส.อ. สําราญ ศักดา
จ.ส.ท. เชาวลิต พระโคตร
จ.ส.ท. ยุทธนา ศรี ทองคํา
ส.อ. ไพโรจน์ สามหมัย
จ.ส.ต. พรชัย นวลละออง
จ.ส.ท. ธีรพัฒน์ พรหมวิหาร
จ.ส.ต. ประสารวิทย์ คงขํา
จ.ส.ต. จีระศักดิ? แซ่ภู่
จ.ส.ต. จารึ ก หนูชูแก้ว
ส.อ. สุรชาติ สุขวงษ์
ส.อ. วรายุทธ วิเชียรแก้ว
จ.ส.ต. สุนทร สุขย้อย
ส.อ. เอกพงษ์ พรหมศิรประภา
ส.ท. ศุภฤกษ์ เอ้งฉ้วน
ส.ท. วัชรา ไชยแก้ว
ส.ท. กิตติ จันทรานนท์
ส.ท. อนุชิต วรรณวงค์
ส.ท. อรรถพล มุ่งจงรักษ์
ส.ท. จิรพงษ์ แก้วเมฆ
ส.ท. ศรศักดิ? งามขํา
ส.ท. จักคนอง วงค์คาํ จันทร์
ส.ท. กอบศักดิ? แก้วเพ็ชร
พ.ต. สัณฐิชยั ชมภูจนั ทร์
ร.อ. ภาณุพนั ธ์ พริF มพลาย
จ.ส.อ. สุวฒั น์ เสมจิตร์
จ.ส.อ. ขวัญชัย ปลิงกระโทก
จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ? จันทร์หมื#นไวย์
จ.ส.อ. จักรกฤษ คมขํา

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00479-43
001-100-2007-00479-89
001-100-2009-00425-84
001-100-2007-00479-16
001-100-2008-00388-38
001-100-2010-00147-27
001-100-2010-00151-79
001-100-2007-00473-87
001-100-2007-00478-55
001-100-2009-00427-15
001-100-2009-00429-00
001-100-2007-00468-92
001-100-2007-00477-49
001-100-2008-00389-17
001-100-2009-00020-81
001-100-2009-00428-58
001-100-2009-00429-46
001-100-2013-00093-88
001-100-2013-00628-00
001-100-2013-00628-55
001-100-2013-00629-07
001-100-2013-00629-16
001-100-2013-00629-25
001-100-2013-00630-21
001-100-2013-00630-67
001-100-2013-00630-76
001-100-2008-00002-60
001-100-2004-10767-87
001-100-2004-00276-96
001-100-2004-00444-17
001-100-2004-00731-90
001-100-2004-00918-31
001-100-2004-00977-47

กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
ขว.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
5,341.66
7,316.21
5,253.14
2,792.51
6,038.45
1,439.22
3,241.32
3,651.75
5,454.92
2,047.32
2,217.75
6,259.13
3,035.04
4,837.27
4,512.45
3,584.71
1,387.80
3,312.73
1,952.24
2,689.53
1,899.98
1,800.57
1,861.72
1,952.24
1,861.72
1,830.68
20,128.27
1,133.36
2,353.51
8,287.91
2,571.67
9,744.18
5,205.24

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อมเรศ นรากุล
จ.ส.อ. ปวรุ ตม์ เหล่าเกตุกรรณ์
จ.ส.อ. ปกรณ์ บุญเกิด
จ.ส.อ. ภิญโญ ถิระศุภศรี
จ.ส.อ. วราพงษ์ คําละมูล
จ.ส.อ. สรพงษ์ กลัดมุข
จ.ส.อ. ชัยพร หลวงพล
จ.ส.อ. นิพนธ์ แสนสกุล
จ.ส.อ. สาธิต บุญท้วม
จ.ส.อ. รณรงค์ ทองสุริเดช
จ.ส.อ.ณพัฒฏ์ปกรณ์ หงษ์สกุล
จ.ส.ท. นพรุ จ รักจุล
จ.ส.อ. สุนทร ราษฏร์ภูธร
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ บํารุ งสุข
จ.ส.อ.หญิง ณัฐภร บรรจง
จ.ส.ต.ณัฐวัฒน์ ชวนชม
ส.อ. สุธน ลําดับศรี
ร.อ. กฤษฎา มีศรี
ส.ท.หญิง นิธิมา ลาภจงประเสริ ฐ
พ.อ.(พิเศษ) ปรมินทร์ ทวีสุข
พ.อ.(พิเศษ) วรภพ ถาวรแก้ว
พล.ต. อรรถพร เป้ าประจักษ์
พ.อ.(พิเศษ) เชษฐา ตรงดี
พ.อ.(พิเศษ) ปริ ญญา วีระเดชชูชีพ
พ.อ.(พิเศษ) คมกฤช แย้มกลิ#น
พ.อ.(พิเศษ) ไพฑูรย์ เปี# ยมจิตต์
พ.อ.(พิเศษ) ดนัย จันทนะเวส
พ.อ. วิศรุ ต ภิรมย์ราบ
พ.อ. นําพล เชืFอชัย
พ.อ.พิษณุ กัลยานิติกลุ
พ.อ. ฉัตรดนัย คล่องการ
พ.อ. อุดมศักดิ? ประสพศรี
พ.อ. สถาพร ชูศรี

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03146-08
001-100-2004-04140-78
001-100-2004-05444-85
001-100-2004-06102-01
001-100-2004-06259-75
001-100-2004-07157-55
001-100-2004-07533-39
001-100-2004-09135-60
001-100-2004-09547-98
001-100-2004-09827-00
001-100-2004-09983-76
001-100-2004-10536-52
001-100-2004-10878-35
001-100-2004-11853-68
001-100-2004-05081-46
001-100-2004-07314-89
001-100-2004-02018-54
001-100-2004-04950-19
001-100-2015-00011-99
001-100-2004-10896-39
001-100-2004-12704-35
001-100-2004-03842-09
001-100-2004-09385-32
001-100-2004-01329-16
001-100-2004-02245-27
001-100-2004-07249-84
001-100-2004-09181-58
001-100-2004-01052-95
001-100-2004-02932-53
001-100-2004-03040-63
001-100-2004-04410-27
001-100-2004-06551-34
001-100-2004-06765-44

คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.6 พล.ร.6
ดย.ทบ.
นรด.
นรด.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.

จํานวนเงิน
1,932.18
6,109.85
5,526.93
1,685.55
3,838.52
5,349.73
6,854.41
6,441.66
7,730.89
4,803.41
2,693.26
2,759.81
5,237.94
2,762.39
4,031.33
4,848.89
7,731.16
91,336.91
22,780.36
170,205.36
679,249.61
12,223.30
5,934.02
16,199.01
27,590.12
30,254.11
6,940.68
11,619.13
5,623.07
26,664.90
7,111.51
9,982.75
9,902.17

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.อ. นเรศ นามมาตย์
พ.อ. สุภาพ ชาวแพะ
พ.อ. วิทยา กาญจนพัฒน์
พ.ท.สุพฒั ฏิ? วงศ์สมพงษ์
พ.อ. นิมิตร วีระพงศ์
พ.ท. อิสระ งามกุศล
พ.ท. พนม ยืนยง
พ.อ. บรรเทิง ขํามี
พ.อ. สุฑีฆา บุญวัง
พ.ท. ตรี ภพ อ้อกลาง
พ.ท. ณัฐวัฒน์ กฤตศรลักษณ์
พ.ท. เสริ มเกียรติ อ่อนก้อน
พ.ท.นริ นทร์ธร ศัทธาชีพ
พ.ท. ชูชีพ ทุมพงษ์
พ.ต.สมเดช รวยทรัพย์
พ.ต. สุพฒั น์ ขัติยะ
พ.ต. เสกสรรค์ สี ทาน้อย
พ.ต. วิภูษิต พยุงวงศ์
พ.ต.เมธี สุริยะมณี
พ.ต. วิโรจน์ โรจนะ
พ.ต. ยศศักดิ? เขียวแก้ว
พ.ต. ทัศนะชัย จันทร์แว่น
พ.ต. ศุภณัฎฐ นามวิเศษ
ร.อ. ปั ญญา โรจนปาน
ร.อ. สาธิต โมรา
ร.ต. ธนิตย์ ไกรทอง
ร.ต. ประสิ ทธิ? นิลประดิษฐ์
ร.ต. สนัน# นกน้อย
ร.ต. สมพร มยุรา
จ.ส.ท. พยงค์ คํานาค
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ? สัมฤทธิ?
จ.ส.อ. ณรงค์เดช ไชยสุทธิ?
จ.ส.อ. จรู ญ เพ็ชรสี เขียว

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07917-19
001-100-2004-08666-24
001-100-2004-11001-18
001-100-2004-00876-07
001-100-2004-03513-26
001-100-2004-04454-21
001-100-2004-05624-09
001-100-2004-06088-53
001-100-2004-06993-05
001-100-2004-07780-28
001-100-2004-11577-27
001-100-2004-12279-10
001-100-2004-12386-97
001-100-2004-05729-83
001-100-2004-08022-28
001-100-2004-10471-01
001-100-2004-11420-17
001-100-2004-11421-87
001-100-2004-11426-73
001-100-2004-12178-61
001-100-2006-00136-82
001-100-2006-00515-49
001-100-2004-03143-61
001-100-2004-10457-96
001-100-2004-11425-03
001-100-2004-04002-33
001-100-2004-09479-65
001-100-2004-10488-63
001-100-2004-11422-93
001-100-2004-00167-60
001-100-2004-00173-70
001-100-2004-00341-19
001-100-2004-01322-08

นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.

จํานวนเงิน
3,008.87
3,346.76
6,161.79
10,133.18
8,024.89
8,012.33
3,128.93
5,664.39
7,239.93
4,702.27
9,735.41
5,839.90
10,532.70
6,955.88
3,968.68
6,337.43
8,924.06
20,442.72
7,599.63
23,282.50
2,040.22
3,198.17
15,834.79
19,768.59
4,301.14
5,723.82
8,631.22
9,347.09
3,565.94
2,681.92
5,188.14
4,662.52
12,570.39

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ประยุทธ ชัยอินทร์
จ.ส.อ. พนม ศรี สะอาด
จ.ส.อ. ศิรัสพล กุลทนันท์
จ.ส.อ. ธนากร ศรี สมุทร
จ.ส.อ. สมชาย พันธุ์ปF ั น
จ.ส.อ. ฐานันดร ถึงสุข
จ.ส.อ. เอนก แสงทอง
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เปรมปราชญ์
จ.ส.อ. พิเชษฐ รองจรัสนาค
จ.ส.อ. ธีรยุทธ เฟื# องฟู
จ.ส.อ. อดุลย์ ภูมี
จ.ส.อ. สุรฤทธิ? ใจทน
จ.ส.อ. สรรเสริ ญ ภูกาธร
จ.ส.อ. กิตติชยั โนสูงเนิน
จ.ส.อ. จักรวาลย์ จันที
จ.ส.อ. สุริยน สุขปรี ดา
จ.ส.อ. ดํารงศักดิ? ชาติสวัสดิ?
จ.ส.อ.ทศชัย เกิดศิริ
จ.ส.อ. พงศ์ประพันธ์ ประวัติ
จ.ส.อ. กฤษฎ์ เจริ ญทรงศรี
จ.ส.อ. ปั ญญา เพิ#มธัญญะกิจ
จ.ส.อ. กฤชณัท เรื อนงาม
จ.ส.อ. ประเชิญ โพยนอก
จ.ส.อ. เกียรติณรงค์ วรรณสิ งห์
จ.ส.อ. ไพโรจน์ โคกทอง
จ.ส.อ. สมปอง พวงพิกลุ
จ.ส.อ. ดิเรก ขําทับ
จ.ส.อ. พนา ชูชีวา
จ.ส.อ. ไพโรจน์ สังข์กลมเกลีFยง
จ.ส.ต. สิ นทาน สอนจ้อย
จ.ส.อ. สมชาย ชะวาลา
จ.ส.อ. สมจิต ยีท# อง
จ.ส.อ. สุรชัย ทองวิวฒั น์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01322-26
001-100-2004-01322-44
001-100-2004-01322-71
001-100-2004-01323-14
001-100-2004-01323-32
001-100-2004-01323-41
001-100-2004-01323-50
001-100-2004-01325-09
001-100-2004-01325-90
001-100-2004-01326-33
001-100-2004-01326-42
001-100-2004-01361-16
001-100-2004-02222-73
001-100-2004-03070-51
001-100-2004-03586-02
001-100-2004-04070-50
001-100-2004-04136-35
001-100-2004-04323-20
001-100-2004-05465-71
001-100-2004-05732-01
001-100-2004-05748-75
001-100-2004-07351-75
001-100-2004-09152-76
001-100-2004-09821-08
001-100-2004-11422-20
001-100-2004-11422-48
001-100-2004-11422-57
001-100-2004-11422-66
001-100-2004-11423-09
001-100-2004-11423-27
001-100-2004-11423-36
001-100-2004-11424-06
001-100-2004-11424-33

นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.

จํานวนเงิน
5,429.43
4,505.03
8,226.87
7,428.34
7,335.47
13,319.51
5,193.80
17,203.53
3,455.71
4,080.05
2,503.94
6,364.51
4,171.72
19,578.02
4,588.45
6,543.51
8,430.73
8,020.23
8,388.90
3,161.96
8,431.94
5,355.68
4,129.90
10,214.75
4,726.22
5,476.47
5,316.08
5,689.82
9,585.23
3,801.39
11,986.08
2,298.95
5,642.48

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธนภูมิ สี รักษา
จ.ส.อ. พลภัทร ชาณัฐนนท์
จ.ส.อ. สมเกียรติ พัดดํา
จ.ส.อ. จิรศักดิ? กล้าศึก
จ.ส.ท. สมชาย อินทรประดิษฐ
จ.ส.อ.วรเมธ วิไลผล
จ.ส.อ. สหณัฐ ฉํ#าชื#น
จ.ส.อ. เจริ ญพร ศรี สุขคินา
จ.ส.อ. กฤษณัฎฐ์ แม้นทอง
จ.ส.ต. เจริ ญศิลป์ นาคชัย
จ.ส.อ.หญิง จิราภรณ์ จันทร์สุข
จ.ส.อ.หญิง ชุตินนั ท์ จันรุ ณ
จ.ส.ต. สุวจั จนะ จันทร์ซิว
จ.ส.ต. ไพรัช สายคงดี
จ.ส.ต. ชวลิต สกุลนี
จ.ส.ต.หญิง เบญจพร ฝ่ ายทะแสง
ส.อ. นิวฒั น์ นิเกษ
จ.ส.ต. นพเกล้า จงหมื#นไวย์
จ.ส.ต. กิตติทศั น์ นิคาํ
ส.อ. กัชนาท ปริ ตธิวงศ์
ส.อ.สุภาพ แป้ นเพชร
ส.อ. สันติกร คณะหาญ
ส.อ. ไอศูรย์ วงศ์ศิริ
ส.อ. ตะวัน ศรี สวัสดิ?
ส.อ. กิติภูมิ สมดี
ส.อ. วีรยุทธ ทวีบุญ
ส.ท. เจษฎา จตุรงค์พรไพศาล
ส.อ.หญิง ชญาดา พันธ์ทุย้
ส.อ.หญิง สุขมุ าล กอประเสริ ฐสุด
ส.อ.หญิง จิตรา แลนเชย
ส.อ.หญิง จงรัก ประคองทรัพย์
ร.ท. ทวี จันทร์กลิ#น
ร.ท. จักรชัย เอกศิริ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11424-79
001-100-2004-11425-21
001-100-2004-11425-49
001-100-2004-11426-19
001-100-2004-11426-28
001-100-2004-11427-16
001-100-2004-11671-31
001-100-2004-11720-45
001-100-2004-12390-94
001-100-2007-00171-91
001-100-2004-01325-81
001-100-2004-11427-25
001-100-2004-03899-21
001-100-2004-08941-77
001-100-2008-00347-99
001-100-2008-00013-66
001-100-2004-01254-02
001-100-2004-02650-56
001-100-2006-00419-13
001-100-2007-00173-04
001-100-2010-00385-78
001-100-2010-00385-96
001-100-2010-00387-54
001-100-2012-00641-91
001-100-2012-00676-57
001-100-2013-00314-02
001-100-2013-00550-13
001-100-2004-01327-94
001-100-2004-01515-95
001-100-2006-00365-04
001-100-2008-00013-57
001-100-2004-00923-26
001-100-2004-01670-00

นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
นสศ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
3,934.58
2,176.98
7,016.21
11,408.37
11,315.93
3,933.74
3,681.10
13,450.24
3,625.11
2,326.04
4,312.76
4,094.80
2,838.86
13,794.89
2,765.93
2,011.09
5,831.11
2,992.67
1,916.08
8,427.90
1,918.96
1,702.12
1,625.79
978.41
1,059.80
632.35
519.07
4,609.07
2,403.58
2,775.27
707.61
3,978.61
8,078.63

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
ร.ท. ธนสิ ษฐ์ ทรัพย์ศิริ
ร.ท. นรันดร์ วันทนานุวงศ์
ร.ท. จรัญ เกตุเชืFอจีน
ร.ต. เสน่ห์ สี โหมด
ร.ต. วัลลภ เจนรอบ
ร.ท. พงษ์นริ นทร์ เชืFออ่อน
ร.ต. ปรี ชา พานทอง
ร.ต. อนุกลู ผลบุญ
จ.ส.อ. อิทธิพล ประภาสวัสดิ?
จ.ส.อ. อดุลย์ สุขกระจ่าง
จ.ส.อ. เสนีย ์ ปานเอก
จ.ส.อ. สมศักดิ? ไวยสุภี
จ.ส.อ. ก้าน บุญทิม
จ.ส.อ. ทองมี ปานฮวด
จ.ส.อ. นริ นทร์ เสริ มศรี
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สนธิปาน
ร.ต. ประกอบ นิ#มประคอง
จ.ส.อ. ไพทูรย์ สิ งห์ทอง
จ.ส.อ. สมนึก พัฒน์งาม
จ.ส.อ. มานะ อ่อนสําอางค์
ร.ต. มณู ดีมี
ร.ต. ยนต์ทจิตร์ สมภักดี
ร.ต. สุรพงษ์ กฤษตมุก
จ.ส.อ. จารุ กิตติ? บุญพึ#ง
จ.ส.อ. มนู ประสมทรัพย์
ร.ต. สุวธั น์ ฉํ#าเฉลิม
จ.ส.อ. นัททพงษ์ ชัยพิบูลย์
จ.ส.อ. แดนชัย ขันหิ น
จ.ส.อ. ปราชญ์ บริ สุทธิ?เพ็ชร
จ.ส.อ. เที#ยง กลิ#นหอม
จ.ส.ต. วินยั กุละศรี ธงชัย
จ.ส.อ. ฐนกร ศรี วชิ ยั
จ.ส.อ. ไสว ชวนประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03998-12
001-100-2004-06874-34
001-100-2004-10492-15
001-100-2004-01699-65
001-100-2004-07227-91
001-100-2004-07350-23
001-100-2004-10410-82
001-100-2005-00345-34
001-100-2004-00609-38
001-100-2004-00623-70
001-100-2004-00685-05
001-100-2004-01097-96
001-100-2004-01626-34
001-100-2004-01626-70
001-100-2004-01627-77
001-100-2004-01995-13
001-100-2004-02136-73
001-100-2004-02601-85
001-100-2004-03405-79
001-100-2004-04162-43
001-100-2004-04165-99
001-100-2004-04380-78
001-100-2004-04742-38
001-100-2004-05610-93
001-100-2004-06363-42
001-100-2004-07629-48
001-100-2004-07715-66
001-100-2004-08600-55
001-100-2004-09068-52
001-100-2004-09236-82
001-100-2004-10137-33
001-100-2004-10390-23
001-100-2004-11028-33

ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.

จํานวนเงิน
7,111.72
5,177.15
6,739.46
2,541.57
4,565.20
2,588.48
8,692.91
2,003.69
2,072.95
3,045.36
3,658.69
3,357.60
1,109.81
2,396.20
2,936.26
3,576.31
6,452.30
2,664.47
2,638.78
2,642.78
8,402.36
1,000.77
5,498.82
4,331.44
4,091.49
3,107.97
1,586.15
4,323.24
1,247.98
2,656.06
2,671.02
3,922.47
1,229.88

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ณรงค์ศกั ดิ? บุญมาศ
ร.ต. สมชาย ศรี สุพรรณ
จ.ส.อ. รณกร ขุนอินทร์
จ.ส.อ.บุญเลิศ วุฒิ
จ.ส.อ. มานพ เพ็ชรดี
จ.ส.อ. พิพฒั น์ เทศใจ
จ.ส.อ. สมยศ รักวงษ์
จ.ส.อ. บุญเลิศ มิ#งมิตรวัน
ร.ท. นิคม จันทร์เถร
ร.ต. สุชาติ บางรางโรจน์
จ.ส.อ. วิเชียร รอดย้อย
จ.ส.อ. สุรพิษ ใหวทอง
จ.ส.อ. กิตติพนั ธ์ ชาติเสรี
จ.ส.อ. ฉลอง ใจดี
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ แก้วเทศ
ส.อ. เอกชัย สนใจ
ร.อ. เกษม ทิมมณี
ร.ท. วิสุทธิ? เดชะ
ร.ต. สมเกียรติ ลบลาย
ร.ท. ศรายุทธ ทรัพย์พนั แสน
ร.ต. สิ ทธิคุณ ศรี วงั
ร.ต. กฤติเดชเดชา พูลศิลป์
ร.ต. พิชยั ขํารอด
ร.ต. ประหยัด รัตนสมบูรณ์
จ.ส.อ. อุดม นุ่นสุวรรณ
จ.ส.อ. ไผ่ หล้าบุดดา
จ.ส.อ. กิตติ ชูดวง
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั หมัน# มา
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ สว่างวงศ์
จ.ส.อ. บุญทวี ช่วยชุม
จ.ส.อ. สมชาย ศรี อ่อน
จ.ส.อ. ภักดี โตตระการ
จ.ส.อ. เติม มัน# ประสงค์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11540-85
001-100-2004-12776-14
001-100-2004-13135-45
001-100-2004-09082-03
001-100-2004-06533-12
001-100-2004-12528-73
001-100-2006-00497-39
001-100-2004-03823-80
001-100-2004-05834-57
001-100-2004-10860-03
001-100-2004-02658-61
001-100-2004-03059-92
001-100-2004-03068-58
001-100-2004-04688-11
001-100-2004-08519-96
001-100-2013-00064-33
001-100-2004-07610-91
001-100-2004-00398-59
001-100-2004-02461-12
001-100-2004-03662-94
001-100-2004-01715-26
001-100-2004-08058-09
001-100-2004-08219-04
001-100-2004-12784-28
001-100-2004-01906-55
001-100-2004-02106-03
001-100-2004-04312-79
001-100-2004-04993-61
001-100-2004-06031-59
001-100-2004-06455-80
001-100-2004-06982-09
001-100-2004-08935-21
001-100-2004-12131-39

ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21
ป.21
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15

จํานวนเงิน
4,947.39
9,603.30
3,278.87
2,842.37
2,484.01
3,695.53
1,254.69
9,347.70
13,383.81
2,942.58
10,552.60
3,016.63
1,763.63
11,333.58
1,583.45
882.82
22,160.39
1,384.80
6,463.72
6,682.65
7,008.44
2,670.10
7,782.13
9,029.68
5,359.19
1,549.09
2,198.31
3,330.60
2,146.72
2,408.50
2,389.10
12,113.56
2,407.53

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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.ต.สุวจิ กั ขณ์ ปภากรดีสวัสดิ?
จ.ส.อ. ปิ ยศักดิ? ทองสี นวล
จ.ส.อ. วิทวัส ฉัตรเงิน
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ? โพธิ?ทอง
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ไชยรัตน์
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ขาวแก้ว
จ.ส.อ. ธวัชชัย หล้าแหล้
ส.อ. นฤพล ขุนประดิษฐ์
ส.อ.เอกสิ ทธิ? คงแก้ว
ส.อ. สิ ทธิพร ติFวต้ง
ส.ต. พิราม ชํานาญยุทธ
พ.ต. กิจจา สุทธิประภา
พ.ต.เสนีย ์ ศรี ชาดา
ร.อ. ชาญณรัตน์ ผาโท
ร.ต. ธีระพล อินทพันธ์
ร.ท. ศักดิ?ดา ภาระพงษ์
ร.ต. สมชาย บู่ทองจันทร์
ร.ต. อํานาจ แก้วเนตร
ร.ต. อําพร ประดับพันธ์
จ.ส.อ. ทวนทอง โทรัตน์
จ.ส.อ. สุพฒั ณ์พล อุ่นพรม
จ.ส.อ. สมชัย คําสมาน
จ.ส.อ. อรรถกร คําวิแสง
จ.ส.อ. เซียน แหวนวงษ์
จ.ส.อ. ธวัชชัย สายสุริย ์
จ.ส.อ. พงศักดิ? วงเสน
จ.ส.อ. สมนึก บุญปลูก
จ.ส.อ. สมพร มาเจริ ญ
จ.ส.ท. สวาท อุตอามาตย์
จ.ส.อ. มนตรี วงศ์คาํ เหลา
จ.ส.ต. ปิ ยะราช แก่นบุตรดี
จ.ส.ท. ชาญณรงค์ อุทิตสาร
จ.ส.ท.ชูชาติ สุขมา

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12784-19
001-100-2004-12784-46
001-100-2004-12785-25
001-100-2004-13050-14
001-100-2005-00320-31
001-100-2006-00490-76
001-100-2007-00137-51
001-100-2011-00536-46
001-100-2011-00536-55
001-100-2014-00505-03
001-100-2016-00325-23
001-100-2004-00876-70
001-100-2004-01843-17
001-100-2004-06777-47
001-100-2004-04583-00
001-100-2004-05247-82
001-100-2004-02826-55
001-100-2004-07798-41
001-100-2005-00340-75
001-100-2004-03842-18
001-100-2004-04381-93
001-100-2004-04462-44
001-100-2004-04581-60
001-100-2004-04581-79
001-100-2004-05762-53
001-100-2004-06558-33
001-100-2004-07458-35
001-100-2004-10598-41
001-100-2004-12167-29
001-100-2006-00245-27
001-100-2006-00509-39
001-100-2007-00402-50
001-100-2007-00402-69

ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.5 พัน.15
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6

จํานวนเงิน
6,043.80
2,447.05
1,350.98
601.54
3,080.26
1,927.66
1,784.17
4,673.10
313.57
460.54
46.29
14,004.23
3,342.20
2,623.04
2,474.06
8,884.98
9,787.81
2,543.77
1,578.18
3,019.28
3,440.71
4,510.71
3,001.82
5,708.14
6,858.90
6,691.14
7,399.82
2,129.67
2,397.13
5,602.42
2,106.02
2,010.29
3,230.26

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ ราชธานี
จ.ส.ต. ณัฐภัทร ศรี สุภกั ดิ?
จ.ส.ต. นฤคเบศร์ อินทิสอน
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ? โฉมเฉลา
ส.อ. อาคม นําภา
ส.อ. ทนงศักดิ? ปัF นแตง
ส.ท. พิสิษฐ์พงษ์ ยังมัง#
ร.อ. ภราณัฐ ศรี สมุทร
ร.ท. สุทธิ? คํายิง#
ร.ต. จิรภัทร แท่นหิ น
ร.ต. นนท์วสิ ิ ฐ สุวรรณทานนนท์
ร.ต. วัฒนา พวงจําปี
ร.ต. ภิรมย์ อ้นพวง
ร.ต. เสกสิ ทธิ? เทวะ
ร.ท. อาคม เสริ มทรัพย์
ร.ต. ถาวร สาริ กา
ร.ต. พันธุ์ทิพย์ ธรรมครบุรี
ร.ต. ประเสริ ฐ สุริวงศ์ษา
ร.ต. สุนทร ศรี วเิ ชียร
ร.ต. สุมิตร กันพร้อม
จ.ส.อ. เฉลียว สนเผือก
จ.ส.อ. โสมนัส ธีระวัฒน์
จ.ส.อ. พงษ์ศิลป์ ธนะศรี รังกูล
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ แก้วเกตุ
จ.ส.อ. มนตรี กันคง
จ.ส.อ. สมาน ปั ญญามัง
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ ฟักแก้ว
จ.ส.อ. ปราโมทย์ คูณคํา
จ.ส.อ. สิ รภพ ชาตรี
จ.ส.อ. วีระ สายหยุด
จ.ส.อ. ทรงพล ปานแม้น
จ.ส.อ. วิโรจฟ์ เอี#ยมบรรจง
จ.ส.อ. โสฬส จันทร์โสภณ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00107-07
001-100-2008-00347-17
001-100-2010-00283-86
001-100-2010-00057-92
001-100-2012-00057-09
001-100-2012-00359-13
001-100-2012-00134-52
001-100-2004-10135-93
001-100-2004-08355-45
001-100-2004-02245-54
001-100-2004-04201-49
001-100-2004-05690-95
001-100-2004-06669-54
001-100-2004-07613-01
001-100-2004-08761-62
001-100-2004-08819-06
001-100-2004-08820-84
001-100-2004-10313-13
001-100-2004-11020-19
001-100-2004-12609-33
001-100-2004-00105-17
001-100-2004-00105-35
001-100-2004-00429-78
001-100-2004-00475-48
001-100-2004-00715-90
001-100-2004-00970-66
001-100-2004-01421-71
001-100-2004-01613-52
001-100-2004-01885-62
001-100-2004-02373-63
001-100-2004-02410-74
001-100-2004-03524-22
001-100-2004-03984-24

ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712

จํานวนเงิน
4,564.34
1,336.34
4,060.99
1,057.19
1,743.67
1,712.59
1,654.98
8,331.92
6,880.43
4,946.18
16,919.89
17,626.82
4,454.86
10,471.53
10,243.47
6,267.79
6,431.58
4,483.33
6,321.69
3,754.06
32,376.97
5,325.31
5,313.74
5,014.00
4,177.19
8,712.04
3,989.78
11,018.93
4,549.76
4,183.79
4,488.95
6,370.92
7,859.98

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปิ ยะ มณี ทาํ
จ.ส.อ. ลํายงค์ โพธิ?เงิน
จ.ส.อ. สยุมภู ลาวงษา
จ.ส.อ. กําลังรบ คามรักษ์
จ.ส.อ. สมพิษย์ เย็นฉํ#า
จ.ส.อ. อาคม บุตรแพง
จ.ส.อ. พูลศักดิ? ฐานวิเศษ
จ.ส.อ. สมาน สุนทรเพราะ
จ.ส.อ. อุดม อํ#าสอาด
จ.ส.อ. ประสงค์ เขาใหญ่
จ.ส.อ. บุญมี แสงรุ่ งสว่าง
จ.ส.อ. วิชา เปลี#ยนละออ
จ.ส.อ. สันติภาพ บรรฑิต
จ.ส.อ. วิชยั สี ดา
จ.ส.อ. กิตติพิชญ์ ใจดี
จ.ส.อ. ประยูร นนทะวงษ์
จ.ส.อ. นพดล สมจิตร์
จ.ส.อ. นิพนต์ โลกนิมิตร
จ.ส.อ. ไชยณรงค์ สุขเกิด
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ? แก้ววรรณา
จ.ส.อ. วชิรา โพธินาม
จ.ส.อ. อิทธิชยั วงพิมเสน
จ.ส.อ. จิรพงษ์ ฉาบเพ็ชร์
จ.ส.อ. นิรุต จอดนอก
จ.ส.อ. ภูวนารถ ฤทธิเหิ ม
จ.ส.อ. คมกร เชียงสิ น
จ.ส.อ. ประวิทย์ น้อยลา
จ.ส.อ. พงศ์เทพ พันธุ์ทอง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นาคราช
จ.ส.ต. ธิติพงศ์ เพ็ชรรักษ์
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ บุญเอี#ยม
จ.ส.ต. เขมชาติ เถื#อนเจริ ญ
จ.ส.ต. ประจักษ์ ตุม้ คํา

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04862-79
001-100-2004-04932-97
001-100-2004-05127-96
001-100-2004-05848-09
001-100-2004-06065-18
001-100-2004-06442-35
001-100-2004-06730-15
001-100-2004-06807-50
001-100-2004-07645-48
001-100-2004-08039-80
001-100-2004-08566-72
001-100-2004-08796-73
001-100-2004-08820-02
001-100-2004-08820-57
001-100-2004-10075-92
001-100-2004-10981-78
001-100-2004-11038-23
001-100-2004-11330-55
001-100-2004-11417-44
001-100-2004-13027-98
001-100-2006-00244-84
001-100-2007-00159-17
001-100-2004-10282-67
001-100-2008-00196-11
001-100-2004-03453-07
001-100-2004-04983-44
001-100-2004-08820-39
001-100-2006-00140-52
001-100-2008-00197-45
001-100-2008-00198-06
001-100-2009-00112-83
001-100-2009-00177-82
001-100-2010-00129-05

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

จํานวนเงิน
1,474.21
3,207.05
11,491.18
5,135.78
1,525.02
8,404.77
11,609.48
5,618.67
7,468.37
3,524.27
5,520.18
4,529.35
3,237.65
1,598.25
9,980.09
8,003.30
4,024.86
5,732.60
10,290.46
4,778.19
3,091.30
2,211.03
461.55
2,027.20
6,908.39
3,581.58
5,879.49
2,894.91
3,135.56
1,307.50
2,144.13
2,247.89
2,161.57

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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.ต. ทรงวุฒิ นคร
จ.ส.อ. ชัยฤทธิ? ศิลปชัย
ส.อ. ณัทวี แสงอิ#ม
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ? พรมวิจิตร
ส.อ. จิระพงษ์ พรมลังกา
ส.อ. สุรยุทธ กิ#งคํา
ส.อ. เอกวิทย์ ฆังคัสสะ
ส.ท. สมประสงค์ องศ์ษา
พ.ท.จุมพล รักตลาด
ร.อ. สมเจตน์ จีนทวงษ์
พ.ต. ดุษวิน ปลัดศรี ช่วย
พ.ต. วีรพงษ์ สุทธการ
พ.ต. เฉลิมชัย มีสน
พ.ต. กันตภณ สวนนันท์
ร.อ. ไชยยา ธรรมสกุลเลิศ
ร.อ. เฉลิมพล สําแดงสุข
ร.อ. โกศล เกิดปราโมทย์
ร.ต. ฉัตรชัย ชาวงษ์(อ.)
ร.ต. สมโภชน์ พุม่ มะลิ
ร.ต. ประภากรณ์ อยูย่ งค์
ร.ท. ประยูร อุ่นสอน
ร.ต. อรรถกร การะเกตุ
ร.ท. วชิระ หงษ์เอก
ร.ท. สุกรี รวมครบุรี
จ.ส.อ. สุนทร สัตซื#อ
จ.ส.อ. สุรศักดิ? พุม่ ภักดี
จ.ส.อ. ประจักษ์ ไกรประเวศ
จ.ส.อ. สุรพล คําพันน้อย
จ.ส.อ. เหรี ยญ ภูสมสี
จ.ส.อ. สฐาพร ทัพศิริ
จ.ส.อ. ภุมเรศ คงเส็ง
จ.ส.อ. ปิ ยะ มีแสง
จ.ส.อ. ก้องภพ ดุสิต

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00460-09
001-100-2004-04983-53
001-100-2010-00036-88
001-100-2011-00163-62
001-100-2011-00532-48
001-100-2011-00533-36
001-100-2012-00679-94
001-100-2014-00652-95
001-100-2004-08527-55
001-100-2004-00507-19
001-100-2004-03893-74
001-100-2004-03909-27
001-100-2004-12006-03
001-100-2006-00151-30
001-100-2004-02070-25
001-100-2004-05564-99
001-100-2004-08855-13
001-100-2004-10969-85
001-100-2004-01747-18
001-100-2004-05047-15
001-100-2004-06425-65
001-100-2004-06430-14
001-100-2004-07140-48
001-100-2004-07711-77
001-100-2004-03102-86
001-100-2004-03473-41
001-100-2004-03474-48
001-100-2004-03479-43
001-100-2004-03480-03
001-100-2004-03480-21
001-100-2004-03480-58
001-100-2004-03943-67
001-100-2004-04135-29

ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
ป.71 พัน.712
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
1,557.79
2,206.22
3,429.99
2,280.76
910.64
1,658.29
901.50
449.61
9,424.53
3,662.99
7,691.20
6,266.66
10,836.45
5,429.54
7,360.81
1,437.01
10,027.71
2,408.42
11,539.99
2,743.80
5,317.45
3,183.90
8,595.40
5,689.63
4,090.83
2,642.68
7,858.70
2,416.34
5,350.16
5,203.22
4,016.41
1,059.13
3,736.10

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. สมเกียรติ เสี ยงเจริ ญ
จ.ส.อ. เอนก โอสถานนท์
จ.ส.อ. กฤตภาส สุขแก้ว
จ.ส.อ. วิรัช ณี วงศ์
จ.ส.อ. คงเดช มานะกิจ(อ.)
จ.ส.อ. ชัยพฤกษ์ หาญวิสยั
จ.ส.อ. ชัยภัทร นนทวงศ์
จ.ส.อ. นพดล บุญบูรา
จ.ส.อ. นพดล พุกเจริ ญ
จ.ส.อ. เนติ เนติบณ
ั ฑิต
จ.ส.อ. มนตรี ศรี พนั ธ์
จ.ส.อ. ยอดชาย ทองเกลีFยง
จ.ส.ต. วสันต์ ตะพานแก้ว
จ.ส.อ. วิริยะ ภู่ทอง
จ.ส.อ. ศรี วลิ ยั คําสี ดา
จ.ส.อ. สุรพล เขียวคราม
จ.ส.อ. โกมล ม่วงงาม
จ.ส.อ. ไพรมณี เนียมสมดี(อ.)
จ.ส.อ. พงศ์รัตน์ เดชสุภา
จ.ส.อ. อุทยั ปั งเซ็ง
จ.ส.อ. สมชาย สุภราช
จ.ส.อ. สมชาติ บุญคํFา
จ.ส.อ. ชาตินิมิตร ปั กษา
จ.ส.อ. อรรคเดช ทับทิมทอง
จ.ส.อ. เฉลิมชัย ศรี สุข
จ.ส.อ. บุญฤทธิ? ดํารงจิตติ
จ.ส.อ. งามศร ขุมทอง
จ.ส.ท. วชิระ ชูวงษ์ตระกูล
จ.ส.อ. วิรัลพัชร กําเนิดบุญ
จ.ส.อ. ณัชพล พสุธาเลิศ
จ.ส.อ. ทองคํา วงษ์แสง
จ.ส.ท. ปั ตนะพงษ์ ทองประสงค์
จ.ส.ต. พิชิต สงวนเหตุ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04145-55
001-100-2004-04147-77
001-100-2004-04727-53
001-100-2004-05148-82
001-100-2004-06261-41
001-100-2004-06422-28
001-100-2004-06423-25
001-100-2004-06423-98
001-100-2004-06424-04
001-100-2004-06424-59
001-100-2004-06426-80
001-100-2004-06427-50
001-100-2004-06427-78
001-100-2004-06428-39
001-100-2004-06428-75
001-100-2004-06431-66
001-100-2004-06862-86
001-100-2004-07054-57
001-100-2004-07815-72
001-100-2004-07977-31
001-100-2004-08351-65
001-100-2004-08398-42
001-100-2004-09212-31
001-100-2004-09671-72
001-100-2004-11202-91
001-100-2004-12117-60
001-100-2004-12291-76
001-100-2004-12475-61
001-100-2004-13002-31
001-100-2004-13157-65
001-100-2005-00005-91
001-100-2006-00501-88
001-100-2007-00181-45

พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
4,019.01
4,892.45
1,337.72
8,027.30
3,454.66
2,786.17
1,385.67
2,550.44
2,129.27
8,361.90
6,748.01
6,108.96
6,802.15
3,705.30
2,399.24
4,887.90
2,808.12
5,418.53
1,987.68
4,431.12
7,010.94
24,335.29
11,118.94
1,108.10
4,242.58
1,963.69
6,491.11
1,427.25
2,657.67
2,924.24
1,514.83
1,915.47
721.90

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มนัสชา ผลาหาญ
จ.ส.อ. ธนาคม จันทราสิ นธุ์
จ.ส.อ. เอกชัย สุริพล
จ.ส.อ. ไพโรจน์ เพิ#มเพรี ยร
จ.ส.ท. ณัฐพล สนธิ
จ.ส.อ. มงคล นามศิริ
จ.ส.อ. สรหิ รัญ ไขสี ดา
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ? สุวรรณกลาง
ส.อ. สมโชค กลิ#นบุหงา
จ.ส.อ. ปริ ญญา พรมดี
ส.อ. จตุพล เทียบศรี
ส.อ. ชัยมงคล สองคร
ส.ท. เอกพันธ์ นวลมัย
ส.อ. บุญกอง ใสแสง
ส.อ. สุรพล ภมรพล
ส.ท. ชัยวัฒน์ แสงกระจ่าง
ส.อ. คมเพชร วงศ์อามาตย์
ส.อ. ทวีศกั ดิ? สิ ทธิธรรม
ส.ท. ณรงค์ชยั รัตนวรรณ
ส.อ. จอมยุทธ วาระโว
ส.อ. ณัฐพงษ์ คงฉวี
ส.ท. ณัฐพล คําพอง
ส.ท. ธีระชัย รู ปคม
ส.ท. ทรงศักดิ? กํ#าต้าว
ส.อ. พงศธร ดอนละไพร
ส.ท. ดํารงค์เดช แจ้งความดี
พ.อ.(พิเศษ) บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
พ.ท. สุรพล อุ่นบ้าน
พ.ท. สมนึก ธูปเทียน
พ.ท. จุลชาติ คงเจริ ญสุข
พ.ต. ทรงวัฒน์ แสงสี สด
พ.ต. สมบัตร ปั ทมะนุต
พ.ต. คงเดช เอี#ยมสอาด

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00354-07
001-100-2008-00007-92
001-100-2008-00212-63
001-100-2008-00214-30
001-100-2008-00214-67
001-100-2008-00214-85
001-100-2008-00215-19
001-100-2008-00324-27
001-100-2009-00297-05
001-100-2009-00297-14
001-100-2009-00297-32
001-100-2009-00298-11
001-100-2010-00351-82
001-100-2008-00086-88
001-100-2010-00205-51
001-100-2009-00123-25
001-100-2009-00297-87
001-100-2009-00297-96
001-100-2009-00342-66
001-100-2010-00352-98
001-100-2010-00356-05
001-100-2010-00356-96
001-100-2011-00292-78
001-100-2011-00292-96
001-100-2011-00520-18
001-100-2014-00246-96
001-100-2004-05316-21
001-100-2004-02556-24
001-100-2004-12061-75
001-100-2009-00457-12
001-100-2004-00651-64
001-100-2004-02445-30
001-100-2004-06054-85

พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.2 รอ.
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7

จํานวนเงิน
1,251.84
1,174.95
2,110.40
477.99
4,179.15
1,658.37
5,263.38
2,087.04
2,759.63
476.62
1,427.35
1,458.91
735.82
2,093.72
1,041.73
3,651.15
1,524.83
1,945.27
470.36
503.86
2,496.51
2,196.57
420.07
420.07
972.22
294.75
11,868.11
7,778.09
7,976.07
1,570.68
14,704.59
5,790.13
7,905.96

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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.ต. กิตติพศ บุญมาก
พ.ท. นพดล โตแทนสมบัติ
ร.ท. มานะ ปานศรี
ร.ท. สุรพงษ์ สอนสุภาพ
ร.อ. ณรงค์เดช อินต๊ะวิน
ร.ต. วิโรจน์ พาลวัล
จ.ส.อ. วิทยา มณี ทอง
จ.ส.อ. กิตติวฒั น์ ปาระกา
จ.ส.อ. วีรเดช กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. พิชาภพ จิตปลืFม
จ.ส.อ. บุญชุม สุทธวิชา
จ.ส.อ. สมพร สอนถาวร
จ.ส.อ. วรายุ สายบุญมี
จ.ส.อ. ชนธา ทองจัตุ
จ.ส.อ. สายัณห์ จันตา
จ.ส.อ. สมศักดิ? ยาวิชยั
จ.ส.อ. สุรชาติ ปั ญญาเทพ
จ.ส.อ. วิชยั สายบัว
จ.ส.อ.ธัญพิสิษฐ์ ปะทะนมปี ย์
จ.ส.อ. อนุพล คาภูนอ้ ย
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ภิญโญจิตร์
จ.ส.อ. กิตติพจน์ มิ#งคุณากร
ส.อ. วันธงชัย ใจระวัง
จ.ส.ท. เอกลักษณ์ ยาวุฒิ
จ.ส.ท. อณุกลู พุกกะมาน
ส.อ. จตุรงค์ ตาทน
ส.อ. ชายชล แวงชัยภูมิ
จ.ส.ท. เสวภาค ยะโสภา
ส.อ. วีรกรณ์ โอ๊ดหม่องคํา
ส.อ. อรรตพล เรื องปุ้ ย
ส.อ. ศิวะกร รัตนโกเศศ
ส.อ. กฤษดา รอดบวบ
ส.อ. ตราวุฒิ ไชยรุ่ งเรื อง

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06867-36
001-100-2005-00439-21
001-100-2004-04861-81
001-100-2004-08268-39
001-100-2004-11189-40
001-100-2004-03662-03
001-100-2004-01500-82
001-100-2004-02314-84
001-100-2004-06258-32
001-100-2004-07588-48
001-100-2004-09411-74
001-100-2004-10832-00
001-100-2004-10879-96
001-100-2004-12062-63
001-100-2004-12799-40
001-100-2004-13045-65
001-100-2006-00506-92
001-100-2007-00301-38
001-100-2004-10766-62
001-100-2006-00499-51
001-100-2007-00373-71
001-100-2004-12503-61
001-100-2009-00041-77
001-100-2009-00200-96
001-100-2009-00242-23
001-100-2011-00500-10
001-100-2011-00514-17
001-100-2011-00525-86
001-100-2012-00123-92
001-100-2012-00224-78
001-100-2012-00303-07
001-100-2013-00323-86
001-100-2013-00470-78

พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7

จํานวนเงิน
18,869.24
3,866.39
3,626.96
3,849.04
10,123.16
1,292.33
3,169.77
2,419.60
2,834.65
8,275.54
1,807.11
7,137.52
13,101.46
4,311.32
1,958.90
1,782.84
2,491.97
1,277.26
6,466.21
2,354.12
1,131.10
3,605.86
1,805.04
479.75
3,348.83
533.54
1,048.97
5,714.88
1,709.37
2,338.73
745.66
652.36
566.17

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ส.อ. ณฐพร ไกรฤทธิ?
ส.อ.สุระเดช ดีมุกข์
ส.อ. ศรัณย์ อินต๊ะวิน
ส.อ. เฉลิมพล แก่นเหลี#ยม
ส.ท. ฐิติพนั ธ์ ศรี สุวรรณ
ส.ท. เอกภพ ดงเล็ก
ส.อ. จิรวัฒน์ แก้วทองคํา
ส.อ. จิรายุทธ เทพวงค์
ส.ท. เจริ ญศักดิ? ผ่องศรี สุข
ส.ท. ปริ พนั ธ์ ปราบสงบ
ส.อ. อนุชา แก้วสง่า
ส.อ. ชินวัฒน์ ทองรอด
พ.ต.ชลิต อิ#มเอี#ยม
พ.ต. ณัฐวัฒน์ ซื#อสัตย์
พ.ต. นวพล พิศลย์ศุภกร
พ.ต. จักรพันธ์ แย้มเยืFอน
พ.ต. เอกภพ สมใจ
ร.ท. สายัณห์ เทียงดาห์
ร.ท. สถาพร จันทร์ชมภู
ร.ท. ประเสริ ฐ สาลี
ร.ต. ไพรัตน์ เทวะ
ร.ต. อมเรศ ทิพย์อกั ษร
จ.ส.อ. สวัสดิ?ศกั ดิ? พุฒซ้อน
จ.ส.อ. ธีรศักดิ? กระตุดเงิน
จ.ส.อ. สุนทั ธี ปานทอง
จ.ส.อ. ทศพล บุญปอด
จ.ส.อ. นริ ศร์ พิบูลรัตนสังข์
จ.ส.อ. ขจรศักดิ? จันทร์ขจร
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ บุญรอดกลับ
จ.ส.อ. พิษณุ ศิริวฒั น์
จ.ส.อ.พีระ หุมอาจ
จ.ส.อ. สุนทร ขาวช่วง
จ.ส.อ. ภิญโญ โกศินานนท์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00677-27
001-100-2012-00686-10
001-100-2013-00117-81
001-100-2013-00117-90
001-100-2013-00669-58
001-100-2014-00003-59
001-100-2015-00050-07
001-100-2015-00100-72
001-100-2015-00128-58
001-100-2015-00129-73
001-100-2016-00215-27
001-100-2013-00051-97
001-100-2004-04291-40
001-100-2004-04864-73
001-100-2004-07305-50
001-100-2004-10651-70
001-100-2004-12424-87
001-100-2004-03856-60
001-100-2004-10217-87
001-100-2004-10517-42
001-100-2005-00351-99
001-100-2009-00028-96
001-100-2004-00092-56
001-100-2004-00215-77
001-100-2004-00795-47
001-100-2004-00828-33
001-100-2004-01176-34
001-100-2004-01267-39
001-100-2004-02241-29
001-100-2004-02655-60
001-100-2004-03433-81
001-100-2004-03441-95
001-100-2004-04067-69

พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พล.ร.7
พัน.ขส.23 บชร.3
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1

จํานวนเงิน
1,077.40
290.81
1,295.34
472.75
391.83
868.62
234.45
663.08
449.47
165.52
177.28
39,359.15
19,362.49
4,336.14
11,231.10
4,075.82
4,779.32
3,491.56
2,093.22
2,400.52
4,668.68
3,005.07
3,921.96
3,942.75
2,730.30
6,293.33
5,507.25
6,962.09
5,683.26
2,305.99
7,409.62
6,543.46
2,719.07

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วรพงษ์ สุวรรณเวศม์
จ.ส.อ. ศรี สมุทร พรหมดี
จ.ส.อ. ดําริ บัวหลวงงาม
จ.ส.อ. วิโรจน์ สมสอาด
จ.ส.อ. ประกิจ สุกากิจ
จ.ส.อ. อัมรุ ต อุ่นหล้า
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ แสนเจ๊ก
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ? ดักขุนทด
จ.ส.อ.อภิชาติ มณี อินทร์
จ.ส.อ. นพดล คงมีสุข
จ.ส.อ. นพ สุวรรณ
จ.ส.ท.พรเทพ กัลยาณะศักดิ?
จ.ส.อ. กิตติกร แก้วจันทรา
จ.ส.อ. รักชาติ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. สุพจน์ ขีดขัFน
จ.ส.อ. สุพจน์ ไชยบุญญรัศมิ?
จ.ส.อ. อภิชาติ คตช้าง
จ.ส.อ. เพชร ศรี สารคาม
จ.ส.อ. รชต ก๋ าเมืองลือ
จ.ส.ท. ชัยชนะ ปั ญญาง
จ.ส.ต. กมล แก้วประไพ
ส.อ. วรุ พล ประชุมแดง
จ.ส.ต. จรัญ ลอยหา
จ.ส.ต. คทาวุธ จงยี#
จ.ส.ต. ณัฐพล แจ่มสุกใส
จ.ส.ต. สมโภชน์ ฉํ#าชุ่ม
ส.อ. นพดล จันทร์ขจร
ส.อ. อดิษฐ์ บุญเลิศ
จ.ส.ต. อัศนี หลีหีม
ส.อ. พัสกร พรมศรี
ส.อ. สุเชษฐ์ เชี#ยวชาญกุล
ส.อ. กิจจา พุม่ ดวง
จ.ส.อ. เดชา ทมถา

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04926-14
001-100-2004-05861-71
001-100-2004-06092-32
001-100-2004-06160-38
001-100-2004-06411-04
001-100-2004-08057-11
001-100-2004-08870-25
001-100-2004-09489-37
001-100-2004-09984-37
001-100-2004-10270-37
001-100-2004-10801-06
001-100-2004-11658-41
001-100-2004-12726-55
001-100-2004-12727-61
001-100-2004-12727-89
001-100-2004-12727-98
001-100-2005-00266-14
001-100-2005-00516-92
001-100-2006-00175-81
001-100-2006-00163-88
001-100-2004-03903-89
001-100-2004-06271-68
001-100-2005-00461-31
001-100-2009-00324-71
001-100-2011-00011-02
001-100-2004-02200-99
001-100-2004-07574-23
001-100-2005-00778-12
001-100-2008-00085-36
001-100-2013-00094-85
001-100-2013-00380-07
001-100-2013-00381-68
001-100-2005-00525-67

พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1
พัน.บ.1

จํานวนเงิน
6,838.39
2,560.96
4,854.04
13,033.39
5,706.42
700.55
4,746.62
2,488.71
3,697.40
12,666.96
4,052.05
3,574.74
3,415.91
4,332.65
1,693.00
3,391.05
6,342.13
2,229.42
5,833.32
2,260.77
2,141.93
4,513.95
2,842.54
2,772.34
1,834.99
4,121.53
945.83
2,142.80
2,585.41
572.34
1,483.03
994.94
1,175.53

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ส.ท. ประพนธ์ บุญรอด
ร.อ. อภิเชษฐ์ ระย้าอินทร์
ร.อ. วิเชด บุญประสาท
ร.ท. พันธ์ชยั สิ งห์สู่กลุ
ร.อ. ปรี ชา สระศรี สม
ร.อ. ประสาร ด้วงชาญ
ร.ต. สมศักดิ? จงบริ บูรณ์
ร.ท. ประดิษฐ์ พึ#งสว่าง
ร.ต. พิรัฐ เอี#ยมทอง
จ.ส.อ. สันติ ปานถม
จ.ส.อ. นัฐพงษ์ ศรี จอมคํา
จ.ส.อ. เจษฎาภรณ์ เสื อเดช
จ.ส.อ. ประยุทธ คําพานิช
จ.ส.อ. สานนท์ เพ็งศรี
จ.ส.อ. อนุชิต อนุชน
จ.ส.อ. สุขสันต์ ศรี ทบั ทิม
จ.ส.อ.สุรกิต? ิ ระวังทรัพย์
จ.ส.อ. สมศักดิ? บัวหลวง
จ.ส.อ. ก่อเกียรติ จิระดํารงค์
จ.ส.อ. เสกสรร ศุภหัส
จ.ส.อ. ประสงค์ นนท์ธีระวิรุฬห์
จ.ส.อ. ประจักษ์ ภู่นาท
จ.ส.อ. พิษณุ พันเต
จ.ส.อ. ทรงพล อุนทะอ่อน(อ.)
จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ เขียวดี
จ.ส.อ. ธราดล มากระดี
จ.ส.อ. ทศพล ปะระมัสโส
จ.ส.อ. พรพิชิต เกษรศักดิ?
จ.ส.อ. สายันต์ สุวรรณศิลป์
จ.ส.อ. วาที แสวงมิFม
จ.ส.อ. ทักษิณ ประจุทรัพย์
จ.ส.อ. ปิ ยะ สังข์ทอง
จ.ส.อ. นพพล อํ#าจุย้

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00479-81
001-100-2004-08641-49
001-100-2004-11014-90
001-100-2004-01750-45
001-100-2004-09342-53
001-100-2004-06307-19
001-100-2004-11069-63
001-100-2006-00196-59
001-100-2011-00140-63
001-100-2004-00421-54
001-100-2004-00978-08
001-100-2004-01376-65
001-100-2004-01517-80
001-100-2004-02080-88
001-100-2004-02467-32
001-100-2004-02751-87
001-100-2004-02902-74
001-100-2004-03029-59
001-100-2004-03043-19
001-100-2004-04012-41
001-100-2004-05481-62
001-100-2004-05697-67
001-100-2004-06277-51
001-100-2004-06302-05
001-100-2004-06421-85
001-100-2004-06630-18
001-100-2004-06632-67
001-100-2004-07196-45
001-100-2004-07450-84
001-100-2004-08394-80
001-100-2004-11370-97
001-100-2004-11396-97
001-100-2004-11877-64

พัน.บ.1
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9

จํานวนเงิน
291.13
5,201.21
3,638.07
3,697.65
2,284.86
5,966.49
5,186.15
7,851.31
3,553.19
11,477.71
9,165.35
2,000.43
7,973.21
1,306.36
1,185.53
922.37
10,935.60
2,234.08
1,705.18
3,328.36
1,965.27
4,655.42
2,488.87
4,311.08
11,159.99
4,253.82
8,325.75
3,369.94
8,459.58
1,616.34
4,876.61
32,936.06
6,808.27

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ณริ นทร์ สิ งห์เคน
จ.ส.อ. เรวัต บัวซิม
จ.ส.อ. เกตจันทร์ นาเรี ยงรัตน์
จ.ส.อ. พนม นกดํา
จ.ส.อ. สุทธิภคพล มานะ
จ.ส.อ. นคริ นทร์ กิมุล
จ.ส.อ.เจริ ญรักษ์ อัจฉะกาญจน์
จ.ส.อ. ขวัญ ดีอ่อน
จ.ส.อ. ยุทธนา เชืFอชม
จ.ส.อ. นิรัช กลิ#นหอม
จ.ส.อ. บุญน้อม แก้วศรี
จ.ส.อ. ธนากร แก้วคําสอน
จ.ส.ท. ณัฐพงษ์ ศิริจนั ทร์
จ.ส.อ. สมชาย พิมพ์สิงห์
จ.ส.ต. อุกฤษฎ์ มาละบุตร
ส.อ. พงศ์อนันต์ อ้อมนนท์
ส.อ. โชติพงศ์ โซซ่า
ส.อ. ณัฐพล คลาดแคล้ว
ส.อ. ชัยณรงค์ ภู่จาํ นงค์
ส.อ. วีระวัฒน์ ตุ่นทอง
ส.อ. กัมพล ทองนํา
ส.อ. พรเทพ ศรี สมาน
ส.อ. สุรศักดิ? ข่าขันมณี
ส.อ. นิกร สาระปั ญญา
ส.อ. ธัชชัย ปิ# นทอง
ส.อ. วัชรพงศ์ หุ่นแสวง
ส.อ. สุทธิเดช ภาคภูมิ
พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ
ร.อ. อํานาจ ขําประจิตร์
ร.ท. กิตติศกั ดิ? สมเสี ยง
ร.ต. สวง สุขหอม
ร.ท. ภาณุกร แซมทอง
ร.ต. ธรรมรัตน์ ช้อนแก้ว

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12014-26
001-100-2004-12439-54
001-100-2004-12788-44
001-100-2004-12902-53
001-100-2004-13106-81
001-100-2004-13113-07
001-100-2005-00461-04
001-100-2005-00461-13
001-100-2005-00468-85
001-100-2005-00826-47
001-100-2006-00397-23
001-100-2009-00175-97
001-100-2009-00391-73
001-100-2004-06490-36
001-100-2011-00037-66
001-100-2004-07128-28
001-100-2008-00025-87
001-100-2008-00309-06
001-100-2009-00229-88
001-100-2009-00327-36
001-100-2010-00381-61
001-100-2011-00339-16
001-100-2011-00445-32
001-100-2012-00038-71
001-100-2011-00293-75
001-100-2012-00479-45
001-100-2013-00382-10
001-100-2004-04186-30
001-100-2004-01619-45
001-100-2004-04165-53
001-100-2004-01101-45
001-100-2004-07069-88
001-100-2004-08998-35

พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.บ.9
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.

จํานวนเงิน
7,075.82
7,365.85
2,890.88
1,106.65
1,843.28
1,958.99
1,622.85
2,726.47
1,608.24
6,533.60
3,544.86
2,762.02
2,390.24
2,572.73
1,874.46
1,868.65
1,182.76
1,779.50
2,497.36
1,444.75
1,162.99
184.99
1,998.61
943.27
1,309.24
943.25
123.44
4,690.83
5,190.49
9,373.03
4,285.38
1,202.23
7,269.10

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ประวัติ คงสบาย
จ.ส.อ. อัคริ นทร์ ปริ หิรัญยกิตติ?
จ.ส.อ. สําราญ เพ็งบุญ
จ.ส.อ. ผดุงศักดิ? ทูลประโคน
จ.ส.อ.สมเจตน์ นิลฉวี
จ.ส.อ. สมนึก กันภัย
จ.ส.อ. ชายแดน แจ้งดี
จ.ส.อ.พิเศรษฐ์ สังข์เสนาะ
จ.ส.อ. ชาญชัย รัตนวิลยั
จ.ส.อ. จะเร ยินดียม
จ.ส.อ. อุดม คําเจริ ญ
จ.ส.อ.สุวฒั น์ ใหม่คามิ
จ.ส.อ. ประสงค์ นุชหอม
จ.ส.อ. วันรบ แสนสุข
จ.ส.อ.ครรชิต กุลสุวรรณ
จ.ส.อ. เฉลิมชัย แจ่มนาค
จ.ส.อ. สมคิด เกตุจนั ทร์
จ.ส.อ. ชานุ กลิ#นสุคนธ์
จ.ส.อ.ปราโมช เปรมปรี ด? ิ
จ.ส.อ. ชญานิน จันทร์อ่วม
จ.ส.อ. วินยั สุขรํามิ
จ.ส.อ. ภาสกร บุญคล้อย
จ.ส.อ. เฉลิม ศิริพงษ์
จ.ส.อ. บรรพจน์ โสภา
จ.ส.ท.สุวฒั น์ชยั แก้วอาษา
จ.ส.อ. อรรถพล ฉัน# บุตร
จ.ส.ต.วัชเรนทร์ วิจิตรศักดิ?
ร.อ. สายยนต์ ดาวใส
ร.อ. ชโณทัย สาพา
ร.ท. ละออง ปัF นศิลป์
ร.ท. พัฒนพงษ์ สุขสองห้อง
ร.ท. สมภพ ประเสริ ฐ
ร.ท. อดุลย์ ฉํ#าแสง

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00290-01
001-100-2004-00403-50
001-100-2004-00981-08
001-100-2004-01035-52
001-100-2004-01628-65
001-100-2004-02911-85
001-100-2004-04891-79
001-100-2004-06419-28
001-100-2004-06484-17
001-100-2004-08042-44
001-100-2004-08330-79
001-100-2004-08349-44
001-100-2004-08549-84
001-100-2004-09369-87
001-100-2004-09523-65
001-100-2004-09881-48
001-100-2004-11085-72
001-100-2004-11412-58
001-100-2004-11730-26
001-100-2004-12177-82
001-100-2004-12662-65
001-100-2005-00820-45
001-100-2006-00333-58
001-100-2006-00382-01
001-100-2006-00011-73
001-100-2006-00104-90
001-100-2011-00035-53
001-100-2004-03020-01
001-100-2004-09886-70
001-100-2004-02234-94
001-100-2004-03610-04
001-100-2004-03861-37
001-100-2004-04150-13

พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.ร.รร.จปร.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
4,007.52
5,263.77
4,110.52
3,634.95
3,065.78
11,055.22
7,847.90
3,088.96
5,596.46
2,827.43
8,738.35
4,780.41
2,658.67
2,547.72
6,395.99
5,344.92
15,675.95
7,018.50
3,496.71
3,344.21
2,984.58
496.08
6,375.18
6,353.66
2,096.16
1,646.53
1,232.31
10,117.45
2,376.49
19,648.71
5,873.70
7,126.21
9,796.04

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ร.อ. โอภาส ไชยนุรักษ์
ร.อ. ถวัลย์ เผื#อนงูเหลือม
ร.ท. ปิ ยะวัฒน กําแพงจันทร์
ร.ท. อํานาจ บัวศรี
ร.อ. สมศักดิ? วงศ์โห้
ร.ต. รณรงค์ ไชยวิถี
ร.ต. สมชาย ฉิ มแม้นพันธุ์
ร.ต. ธีรพล พรหมโคตร
ร.ท.สิ งห์ขรณ์ เชืFอคุณมัน#
ร.ท. ชยุต ตระการจันทร์
ร.ต. สุรเดช พิลาสุข
ร.ต. อํานาจ ปานแก้ว
ร.ต. เด่นพงษ์ บรรดาศักดิ?
ร.ต. ธนกร กันภูมิ
ร.ท. บรรจง อินประดิษฐ์
ร.ต. กิตติโชติ มดแสง
ร.ต. สังเวียน ปิ# นปั ก
ร.ท. อัตกาญจน์ จันทร์ศรี
ร.ต. สมศักดิ? ทองสุข
จ.ส.อ. กวี พงษ์พนั ธ์
จ.ส.อ. พงศ์พิศิษฐ์ กลัน# ความดี
จ.ส.อ. สุทีป ซื#อสัตย์
จ.ส.อ. ชํานาญยุทธ นิ#มจันทร์
จ.ส.อ. คงคา ประภาวงศ์
จ.ส.อ. สกล ตุม้ ชี
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ หยดย้อย
จ.ส.อ. สํารวย ตัFนปา
จ.ส.อ. ชายแดน วิลงั คะ
จ.ส.อ. โสภณ พาที
จ.ส.อ. วิทยา ไผ่ผนั โฉม
จ.ส.อ. สง่า ไชยดา
จ.ส.อ. สราวุธ พรหมวิมานรัตน์
จ.ส.อ. กฤษดา ขันธกมล

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06994-57
001-100-2004-08639-37
001-100-2004-08885-83
001-100-2004-11468-37
001-100-2004-11487-65
001-100-2004-00325-00
001-100-2004-01406-78
001-100-2004-02020-66
001-100-2004-02500-09
001-100-2004-02742-94
001-100-2004-04178-35
001-100-2004-05573-46
001-100-2004-06938-24
001-100-2004-07513-31
001-100-2004-11355-30
001-100-2004-12386-24
001-100-2004-12388-64
001-100-2004-12388-82
001-100-2004-13074-74
001-100-2004-00292-32
001-100-2004-00600-71
001-100-2004-01677-27
001-100-2004-01795-64
001-100-2004-02913-34
001-100-2004-03870-57
001-100-2004-04399-98
001-100-2004-04405-14
001-100-2004-05322-13
001-100-2004-05756-70
001-100-2004-05981-03
001-100-2004-06627-72
001-100-2004-06641-69
001-100-2004-06679-26

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

จํานวนเงิน
4,006.78
6,433.31
4,300.55
5,245.87
6,529.02
5,452.63
7,226.12
5,684.18
12,098.36
16,591.40
12,805.97
4,015.99
14,944.39
14,514.83
4,662.15
17,296.04
6,438.39
6,139.11
9,078.48
9,764.67
5,186.91
19,820.81
14,217.77
438.79
6,741.76
21,862.97
9,856.07
14,888.62
1,776.19
18,010.06
4,749.46
8,007.28
1,124.07

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ธิติพนั ธ์ บัวแย้มเจริ ญ
จ.ส.อ. สุระพงษ์ วัดกุฏ
จ.ส.อ.ปรี ชา ทองทิพย์
จ.ส.อ. ราชันย์ คชเถื#อน
จ.ส.อ.ศุภการ สกุลลาดคํากรุ ง
จ.ส.อ.สิ ทธิพล ปุญญวัฒนานนท์
จ.ส.อ. สุภชัย มะวงศ์ษา
จ.ส.อ. สันติ สมัตถภาพงศ์
ส.อ. สุชิน ยืนยง
จ.ส.อ. นพดล วงษาสุข
จ.ส.อ. คงศักดิ? เกษม
จ.ส.อ. ยุทธนา เทียนทอง
จ.ส.อ. อัษฎางค์ มนเทียรอาสน์
จ.ส.ท. ทินกร ปิ# นแก้วน้อย
จ.ส.อ. เดชชัย วัดกุฎ
จ.ส.อ. ธาตรี ศรี วรรณะ
จ.ส.อ. สมเจต รัตนวิจารณ์
จ.ส.ท. นพดล สุนิรันดร์
จ.ส.อ. เดชา พุตสี
จ.ส.อ. สันติ ศิริการ
จ.ส.อ. ธนกร ทรัพยสกุลศักดา
ส.อ. พุทธิชาต เชิดทอง
ส.อ. บุญสม มีสุข
จ.ส.ต. วุฒิชยั อ่อนน้อม
จ.ส.อ. ชโลธร ล่องมรุ ต
ส.อ. เอกลักษณ์ ชัง# สูงทรง
ส.อ. วรวุฒิ จันทวงศา
ส.อ. กมลเทพ คํายิง#
ส.อ. สําเริ ง กุลวงษ์
ส.อ. ปริ ญญา ไพริ นทร์
ส.อ. วิชาติ เทียนแจ่ม
ส.อ. วีระพล วงศ์ที
ส.ท. สิ ทธิพงษ์ ภูนาค

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06847-74
001-100-2004-07458-99
001-100-2004-07485-13
001-100-2004-08143-57
001-100-2004-08590-13
001-100-2004-08836-12
001-100-2004-09189-27
001-100-2004-10033-38
001-100-2004-10343-56
001-100-2004-11221-38
001-100-2004-11440-06
001-100-2004-11914-57
001-100-2004-12263-55
001-100-2004-12342-84
001-100-2004-12387-03
001-100-2004-12390-85
001-100-2004-03395-91
001-100-2004-09479-38
001-100-2004-12391-00
001-100-2005-00158-67
001-100-2005-00234-59
001-100-2004-01942-26
001-100-2004-02563-13
001-100-2004-09501-36
001-100-2004-11573-47
001-100-2008-00263-01
001-100-2008-00263-38
001-100-2010-00097-70
001-100-2013-00063-36
001-100-2010-00384-35
001-100-2013-00062-20
001-100-2014-00087-86
001-100-2015-00162-52

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

จํานวนเงิน
4,340.31
5,086.47
3,160.69
4,274.68
11,631.15
4,886.07
13,823.97
3,355.45
4,882.16
5,276.13
6,093.69
3,212.26
4,148.40
4,694.36
2,846.31
8,235.09
11,148.89
2,677.20
3,417.01
865.15
2,844.25
3,360.57
6,946.30
9,681.88
6,372.51
3,968.53
2,056.64
1,986.50
731.68
2,314.11
1,360.42
352.06
15,727.50

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
ส.อ. ณรงค์ สร้อยมาลา
ส.ต. คุณากร วันดี
ส.อ. วุฒินนั ท์ ฝางเสน
ส.อ. ขันติ นิ#มคล้าย
ส.อ. เมธา วงษ์สนธิ?
ส.ต. ณัฐวุฒิ บุญใบ
ส.ท. ยุทธภูมิ ทูคาํ มี
ส.ท. ธีระพงษ์ จะแรมรัมย์
พ.ต. นฤดล เวทางค์กลุ
ร.อ.เกษม เจือแสง
ร.อ. คมสัน ทองแถม
ร.อ. สิ ทธิชยั บุญขํา
ร.ท. พินิจ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ร.ต. ทองอยู่ นาน้อย
ร.ต. ประณัฐพล พุฒหอม
ร.ต. กิตติศกั ดิ? พลายแดง
ร.ต.สถาพร บัวย้อย
ร.ต. เสถียร สาลี
ร.ต. สมศักดิ? โถน้อย
จ.ส.อ. ประทีป วิทยาอํานวยยศ
จ.ส.อ. ประมวล โปราแสน
จ.ส.อ. นริ นทร์ ศรี วฒั นานนท์
จ.ส.อ.ฤกษ์ชยั สุนทรวรรณ
จ.ส.อ. ภูชนะ เปี# ยมสิ ทธิ?
จ.ส.อ. คําพันธ์ ทวีจนั ทร์
จ.ส.อ. ภาคิน อภิวรชัย
จ.ส.อ. อนุชา โปร่ งจิต
จ.ส.อ. ประทีป คิดประเสริ ฐ
จ.ส.อ.วัชร สุวรรณพันธ์
จ.ส.อ. วิษณุ ไผ่ลอ้ ม
จ.ส.อ. เมธัสฐ์ มะโรงมืด
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ เทศกาล
จ.ส.ต.ดนุพล สาริ กบุตร

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00169-89
001-100-2014-00425-77
001-100-2014-00646-67
001-100-2014-00648-25
001-100-2014-00648-89
001-100-2015-00157-03
001-100-2015-00157-94
001-100-2015-00165-26
001-100-2004-03839-27
001-100-2004-02118-15
001-100-2004-02142-38
001-100-2004-09356-69
001-100-2004-12461-91
001-100-2004-00464-79
001-100-2004-02227-50
001-100-2004-04047-52
001-100-2004-04179-50
001-100-2004-06917-10
001-100-2004-07610-55
001-100-2004-00145-59
001-100-2004-00602-57
001-100-2004-00692-85
001-100-2004-01566-33
001-100-2004-01816-84
001-100-2004-01886-69
001-100-2004-01948-37
001-100-2004-02029-50
001-100-2004-02227-69
001-100-2004-02227-78
001-100-2004-02227-87
001-100-2004-02228-20
001-100-2004-02259-97
001-100-2004-02512-93

พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

จํานวนเงิน
1,784.11
944.00
2,887.46
804.55
1,025.60
872.62
316.32
306.97
2,885.04
1,800.63
1,262.09
1,187.94
4,594.56
2,063.77
1,640.49
4,273.80
2,227.58
4,313.64
2,242.79
503.04
4,601.00
1,282.52
1,052.12
1,193.07
1,172.16
1,188.40
1,029.55
4,809.53
685.90
1,626.84
1,357.10
2,473.87
2,676.50

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. สุวทิ มังคละ
จ.ส.อ. พรชัย มัง# สูงเนิน
จ.ส.อ. คมศักดิ? บุญชัย(อ.)
จ.ส.อ.อัษฎา เบญจสุขสวัสดิ?
จ.ส.อ. อนุชา มูระวงษ์
จ.ส.อ. สุรวุฒิ มูลโค้ว
จ.ส.อ. ถนัด อํามินทร์
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิ? ท่าวิลยั
จ.ส.อ. ชัชชัย แดงพรม
จ.ส.ต. อํานาจ พ่วงเสื อ
จ.ส.อ.อัฐพล กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. อํานวย เนืFอนาค
จ.ส.อ. วีระเดช ศรี สวัสดิ?
จ.ส.อ. สุวศิ ิษฏิ? อุชม
จ.ส.อ. อโนชา เกียล่น
จ.ส.อ.กันตพัฒน์ สุขมล
จ.ส.ต.สมศักดิ? ชอบสอาด
จ.ส.อ. จิรพิพฒั น์ ราชิวงศ์
จ.ส.อ. เชาวลิต บุญยรัตนิกร
จ.ส.อ. กล้าหาญ แก้วรอด
จ.ส.อ. กมล ขําโขนงงาม
จ.ส.อ. กิตติชยั ศรี โสดา
จ.ส.อ. วินยั ปล่องกระโทก
จ.ส.อ. จิตพงษ์ เสื อสมิง
จ.ส.อ. ศุภวิชญ์ จุลกะนาค
จ.ส.อ. ขวัญชัย ขอประสิ ทธิ?
จ.ส.อ.รัฐพล งามแสง
จ.ส.อ. ฐิรัฐฐา ชวาเขต
จ.ส.อ. เกษมสันต์ ดิศผดุง
จ.ส.อ. เจตน์สฤษฏิ? ตันลิ#มสุน
จ.ส.อ. ยงค์ยทุ ธ เวียงคํา
จ.ส.อ. สุเชษฐ์ สาระชาติ
จ.ส.อ. จิรศักดิ? พลเยีย# ม

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02535-92
001-100-2004-02965-33
001-100-2004-02987-99
001-100-2004-03090-86
001-100-2004-03276-48
001-100-2004-03394-58
001-100-2004-03817-34
001-100-2004-04065-29
001-100-2004-04180-01
001-100-2004-04180-47
001-100-2004-04180-65
001-100-2004-04181-08
001-100-2004-04291-59
001-100-2004-04395-36
001-100-2004-04981-13
001-100-2004-05082-07
001-100-2004-05205-00
001-100-2004-05221-37
001-100-2004-05326-02
001-100-2004-05414-06
001-100-2004-05414-15
001-100-2004-05414-24
001-100-2004-05665-66
001-100-2004-05688-74
001-100-2004-05747-78
001-100-2004-05818-93
001-100-2004-05865-15
001-100-2004-05866-76
001-100-2004-05940-73
001-100-2004-06213-86
001-100-2004-07109-36
001-100-2004-07451-36
001-100-2004-08458-07

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

จํานวนเงิน
912.76
2,022.71
5,732.63
856.56
800.27
1,668.66
783.59
4,901.91
1,348.25
1,316.35
1,784.77
1,692.69
3,474.74
2,769.23
892.57
2,880.34
1,288.02
3,049.30
1,183.68
746.99
575.52
764.73
1,868.16
867.68
3,910.70
682.64
823.56
3,882.77
2,216.14
925.59
398.28
765.53
1,734.06

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. สัมพันธุ์ สังข์ทอง
จ.ส.อ. อนุสิษฐ ศรี ภา
จ.ส.ต. อรรถพร มีประเทศ
จ.ส.อ. ธนา สุริยวงศ์
จ.ส.อ.สมพงษ์ สายสิ นธุ์
จ.ส.อ. อาทิตย์ นักรู ้
จ.ส.อ. วิวฒั นา อําพันธ์
จ.ส.อ. สหวุฒิ นวลทอง
จ.ส.อ. วันชัย อุย้ สูงเนิน
จ.ส.อ. ธนวิชญ์ รัตนากร
จ.ส.อ. นิกลู ระนาฎศิลป์
จ.ส.อ. ทรงกลด สุทธิประภา
จ.ส.อ. วันชัย พานโฮม
จ.ส.อ. กิตติพฒั น์ บุตรมาตย์
จ.ส.ท. ต่อศักดิ? พงษ์เฉลียว
จ.ส.อ. สมบัติ นาสิ งห์คาร
จ.ส.อ. เฉลิม นิบุญทัน
จ.ส.อ. จุมพฏ ปรางศร
จ.ส.อ.สําเริ ง ช้างจันทร์
จ.ส.ท.ไพรวัลย์ จันทนัน
จ.ส.ต.จักกฤษณ์ บุญเติม
จ.ส.ต. พงษ์สนั ต์ อินทร์พรหม
จ.ส.ต. สุชาติ กล่อมตระกูล
จ.ส.ต. สุริยงค์ น้อยโขง
ส.อ. รัตตพร สี เกตุสุข
ส.อ. มานพ งามประเสริ ฐ
ส.อ. บงการ วิลาวรรณ
จ.ส.ต. สุพฒั น์ เอี#ยมเจริ ญ
ส.อ. กฤษฎา เกตุสุวรรณ
ส.อ. ศิริชยั กิจกล้า
ส.อ.วีระยุทธ อู่ขา้ วอู่นF าํ
ส.อ. ศราวุธ พละวงษ์
ส.อ. อาคม รายณะสุข

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08733-32
001-100-2004-08940-98
001-100-2004-08947-51
001-100-2004-09220-36
001-100-2004-09510-29
001-100-2004-09560-60
001-100-2004-09607-35
001-100-2004-09684-63
001-100-2004-09750-74
001-100-2004-09991-44
001-100-2004-11183-75
001-100-2004-11307-39
001-100-2004-11966-65
001-100-2004-12022-12
001-100-2004-12033-63
001-100-2004-12591-22
001-100-2004-12705-50
001-100-2005-00462-56
001-100-2005-00472-55
001-100-2007-00298-86
001-100-2004-02268-62
001-100-2004-03217-87
001-100-2004-05414-97
001-100-2010-00042-61
001-100-2004-02084-40
001-100-2004-04180-38
001-100-2004-06537-74
001-100-2004-12273-27
001-100-2006-00317-94
001-100-2007-00062-29
001-100-2007-00304-20
001-100-2008-00052-47
001-100-2008-00052-83

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

จํานวนเงิน
1,132.72
1,068.95
840.64
719.27
553.00
953.67
542.31
1,037.15
3,237.91
2,459.26
1,450.46
1,202.12
12,028.28
548.43
378.88
2,457.72
1,735.18
1,979.30
1,456.21
290.40
1,126.17
1,236.05
1,834.75
247.02
1,061.38
529.16
501.21
616.26
344.16
800.47
304.08
690.07
269.81

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ณัฐวุฒิ อัน^ ฉิ ม
ส.อ. พงศกร เรื องชัย
ส.อ.วิศิษฏ์ศกั ดิ? สายนนท์
ส.อ. ศุภวัฒน์ คงห้วยรอบ
ส.อ. อํานาจ เพชรรัตน์
ส.อ. ทวีศกั ดิ? ภักดิ?ไธสง
จ.ส.อ. มานพ พิมพ์ภาค
พ.ต.ชนะชัย แสนคํา
พ.ต. สํารวย ขับลํา
พ.ต.หญิง สุพรรษา พรมชัย
พ.ต.หญิง ทัศนีย ์ อุดมธนวงศ์
พ.ต.หญิง วิลาวัณย์ วัลลังกา
ร.อ. รัฐวิชญ์ โสมพัฒนพงษ์
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ พันธ์แสงดาว
ร.ต. มานะ ทับประทุม
ร.ท. ชัยชาญ เครื# องจันทร์
ร.ต. ทัชพล คนซื#อ
ร.ต. มิ#งขวัญ มังเหลา
ร.ท. สุรชาติ สี สงั ข์(อ.)
ร.ต. มานะ มโนใจ
ร.ต.หญิง เตือนใจ ทับทิม
จ.ส.อ. พงษ์สนั ต์ นิลยีเ# รื อ
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เนียมสวรรค์
จ.ส.อ. เศกสรรค์ สิ นเส็ง
จ.ส.อ. อนันต์ พิมพ์มาตร
จ.ส.อ. ประจวบ ยิมF ใย
จ.ส.อ. จํานงค์ เกตุพรหมมา
จ.ส.อ. วรวิทย์ ชมกุล
จ.ส.อ. สมพร กําแน่น(อ.)
จ.ส.อ. วัชระ เนียมใบ
จ.ส.อ. สถาพร มณี รัตน์
จ.ส.อ. ธงชัย ตรี ยศ
จ.ส.อ. วินยั เพ็ชรมี

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00053-62
001-100-2008-00220-22
001-100-2009-00052-19
001-100-2010-00292-42
001-100-2010-00344-84
001-100-2011-00143-19
001-100-2004-09575-28
001-100-2004-01126-02
001-100-2004-04024-62
001-100-2004-02931-38
001-100-2004-10272-22
001-100-2004-11387-13
001-100-2010-00179-55
001-100-2004-00768-78
001-100-2004-03326-40
001-100-2004-04317-38
001-100-2004-05506-44
001-100-2004-07363-41
001-100-2004-09688-89
001-100-2004-11572-22
001-100-2004-08323-08
001-100-2004-00569-44
001-100-2004-00614-14
001-100-2004-00619-91
001-100-2004-00872-36
001-100-2004-00932-82
001-100-2004-00934-95
001-100-2004-01794-12
001-100-2004-01808-98
001-100-2004-01897-65
001-100-2004-02017-75
001-100-2004-02292-21
001-100-2004-02971-52

พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
270.81
518.22
263.39
223.36
469.02
909.59
1,608.00
7,435.18
9,436.73
3,522.23
26,515.98
14,515.19
2,825.78
2,243.07
4,050.00
6,104.55
5,682.81
9,561.10
5,154.00
6,311.82
4,887.97
6,021.94
1,557.19
3,470.77
3,767.01
3,686.35
6,427.08
6,826.75
2,907.97
2,715.81
6,399.48
4,000.68
20,692.90

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. มนัส บัวผัน
จ.ส.อ. สมเดช ขาวละออง
จ.ส.อ. สมศักดิ? นวลใส
จ.ส.อ. สมยศ สังหริ ม
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ? ขัติยะวงค์
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ นาคคล้าย
จ.ส.อ. ธนชัย โพธิ?เลีFยง
จ.ส.อ. สุพฒั น์ ปิ# นสกุล
จ.ส.อ. เศกสรรค์ ชินละนาค
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ? มัน# พรรษา
จ.ส.อ. อภิชาติ เทียนหอม
จ.ส.อ. สหรัฐ จันทะคา
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ทับทิมศรี (อ.)
จ.ส.อ. สุขวรรธน์ ทับกฤษ
จ.ส.อ. ณรงค์วทิ ย์ สามงามมี
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ คานมะโน
จ.ส.อ. สราวุธ นิ#มบัว
จ.ส.อ. พงศธร สุขป้ อม
จ.ส.อ. ณรงค์ ตรี ยศ
จ.ส.อ. ประยงค์ ไต่เต้า
จ.ส.อ. สุทธิคุณ เรื อนจันทร์
จ.ส.อ. บัญชา บุญยก
จ.ส.อ. ประดิกิจ มียวน
จ.ส.อ. อริ ยะ อริ ยะวงศ์
จ.ส.อ. อําพันธ์ เกตุบาํ รุ ง
จ.ส.อ. บุญเลิศ ดีอินทร์(อ.)
จ.ส.อ. รุ่ งทิศ มีแดนไผ่
จ.ส.อ. วรเชษฐ์ ทิมเปี ย
จ.ส.อ. เสมียน ทองเถื#อน
จ.ส.อ. เทศกาล อ่อนอ้าย
จ.ส.อ. ศุภชัย วงศ์มา
จ.ส.อ. พินิจ สิ ทธิคง
จ.ส.อ.หญิง อรอุมา นิ#มบัว

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03115-59
001-100-2004-04509-91
001-100-2004-04532-17
001-100-2004-04648-51
001-100-2004-04837-95
001-100-2004-04838-38
001-100-2004-04838-56
001-100-2004-04839-99
001-100-2004-04938-62
001-100-2004-05059-63
001-100-2004-05101-23
001-100-2004-05518-74
001-100-2004-05714-61
001-100-2004-05800-98
001-100-2004-05815-38
001-100-2004-06296-98
001-100-2004-06909-06
001-100-2004-07380-75
001-100-2004-07548-15
001-100-2004-07730-05
001-100-2004-08146-76
001-100-2004-08433-77
001-100-2004-08639-46
001-100-2004-09517-19
001-100-2004-09774-43
001-100-2004-10780-59
001-100-2004-11214-85
001-100-2004-11437-15
001-100-2004-11754-13
001-100-2004-12367-96
001-100-2005-00151-68
001-100-2008-00067-78
001-100-2004-10024-90

พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3

จํานวนเงิน
2,321.28
6,347.87
8,650.24
2,411.14
2,211.99
4,822.04
4,358.23
1,109.41
2,818.20
2,164.05
3,266.46
15,698.33
1,437.18
8,275.21
6,402.68
2,785.45
4,048.06
3,543.95
3,982.35
10,657.71
4,359.11
5,890.60
2,235.82
2,489.26
3,448.47
3,153.11
3,387.78
1,682.85
11,674.15
2,024.92
1,663.07
1,004.93
3,785.96

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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.ท. อนุสรณ์ พรหมสิ ทธิ?
จ.ส.ต. เธียรชัย หนูอิ#ม
จ.ส.ต. วิชญ์กร ยงสวาสดิ?
จ.ส.ต. อภิสิทธิ? คมสัน
ส.อ. พิเชษฐ์ มีแหยม
ส.อ. คมชาญ ถาวร
ส.ท. นิพนท์ จันอินทร์
ร.อ. ทรงพล ทวีค#าํ คูณ
ร.อ. ภิญโญ ถิระสาโรช
ร.ท.ประจวบ ศรี พFวั
ร.ต. แสวง จิตรสําราญ
ร.ต. ยุทธนา สุวรรณแสง
ร.ต. สมบัติ มาสา
จ.ส.อ. จตุพล สายเครื# อง
จ.ส.อ. ประจัญ กองเกิด
จ.ส.อ. อุเทน คงใจ
จ.ส.อ. อดุลย์ บุบพาที
จ.ส.อ.จารึ ก เอี#ยมทอง
จ.ส.อ. บุญยะพบ ชาวปลายนา
จ.ส.อ. ทรงกฎ บ่อไทย
จ.ส.อ. โยธิน ภูมิฐาน
จ.ส.ต. ก้องเกียรติ จริ ยอภิมวิทย์
จ.ส.ต. สุบรรณ อุดมโภชน์
จ.ส.ต. สุพฒั น์ ทรงเดช
ส.อ. วรดิส พลัดภัยพาล
ส.อ. พงษ์พิทกั ษ์ ธรรมเจริ ญ
ส.อ.สมพงษ์ศกั ดิ? จ้อยนุแสง
ส.อ. สิ ทธิพงษ์ ศรี เกษม
ส.อ. วาทิต รักน้อย
ส.ท. เอกวิทย์ คําสม
ส.อ. เจน สุขสิ นธุ์
ส.ท. เสกสิ ทธิ? พักใส
ส.ท. กิตติวฒ
ุ ิ ศรี เสมอ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00438-86
001-100-2008-00383-97
001-100-2009-00188-33
001-100-2009-00197-17
001-100-2007-00440-61
001-100-2010-00083-55
001-100-2013-00558-82
001-100-2004-05420-70
001-100-2004-12680-87
001-100-2004-01527-34
001-100-2004-06515-36
001-100-2004-11397-94
001-100-2004-11398-91
001-100-2004-00110-84
001-100-2004-00112-51
001-100-2004-04232-16
001-100-2004-09567-05
001-100-2004-11369-37
001-100-2004-11400-00
001-100-2004-11971-14
001-100-2005-00255-72
001-100-2004-10403-57
001-100-2005-00264-56
001-100-2007-00015-34
001-100-2007-00234-02
001-100-2007-00481-82
001-100-2010-00066-85
001-100-2011-00038-54
001-100-2012-00163-98
001-100-2013-00118-88
001-100-2012-00284-81
001-100-2013-00507-99
001-100-2015-00264-17

พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
พัน.สร.23 บชร.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

จํานวนเงิน
1,607.49
1,227.87
1,177.52
1,895.96
3,082.25
771.97
1,320.43
3,722.74
5,213.86
2,742.05
4,881.89
10,091.84
5,010.73
3,952.40
3,170.70
4,138.87
6,736.55
1,363.58
2,446.91
3,976.17
3,181.36
6,981.21
3,259.07
2,127.93
1,888.82
1,265.87
1,740.52
1,722.96
505.68
919.00
588.56
207.52
774.51

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื#อบัญชี
พ.ต. สมบูรณ์ คําแดง
ร.อ. ธวัชชัย สิ งหธวัช
ร.ท. เข็มทอง มณี สาย
ร.ท. กิตติขจร หลาวทอง
ร.ท. ดํารงค์ กลีบรังค์
ร.ท. ธวัชชัย ศรี วรรณชัย
ร.ท. บุญทํา เทศทอง
ร.ต. สุรสี ห์ สงวนชาติวงษ์
ร.ต. โชติช่วง อัศนียร์ ัตน์
ร.ท. ชนะชน ติดมา
จ.ส.อ. อรรถพล กองจินดา
ร.ท. ประเทือง กลิ#นทอง
จ.ส.อ. พล นันทะบุตร
ร.ต. ทวีฤทธิ? ฤทธิ?ทวี
จ.ส.อ. เจษฎา ภิญโญเทพประทาน
ร.ต. พิภพ ธรบาล
จ.ส.อ. ทัศนศักดิ? สุวรรณฉิ ม
จ.ส.อ. วัชราพงษ์ อุณวงศ์
จ.ส.อ. พงศ์สวัสดิ? ก๋ าใจ
จ.ส.อ. พยุงศักดิ? นิ#มพานิชย์
จ.ส.อ. อรรถพล ภูดินทราย
จ.ส.อ. จักรพันธ์ อิ#มโพธิ?
จ.ส.อ. อุดม อินทร์เสนา
จ.ส.อ. บุญชู พรหมศรี
จ.ส.อ. อนุศกั ดิ? ครสวรรค์
จ.ส.อ. สมโภชน์ ศรี สท้าน
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิ? รักษ์ศิริพงษ์(อ.)
จ.ส.อ. อานันท์ ตระสิ นธุ์
จ.ส.อ. สุนทร จําปา
จ.ส.อ. วันชนะ พุม่ สวัสดิ?
จ.ส.อ. ภานุมาศ มาศภมร
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ ศรี วรมย์
จ.ส.อ. เกษม ศรี โท

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03084-58
001-100-2004-11608-91
001-100-2004-03058-95
001-100-2004-10580-82
001-100-2004-11953-56
001-100-2004-12778-63
001-100-2007-00367-16
001-100-2004-00106-87
001-100-2004-00404-11
001-100-2004-04523-60
001-100-2004-06994-11
001-100-2004-08073-02
001-100-2004-09476-28
001-100-2004-09901-34
001-100-2004-11839-44
001-100-2004-12331-51
001-100-2004-00106-14
001-100-2004-00106-50
001-100-2004-00160-43
001-100-2004-00945-46
001-100-2004-00968-72
001-100-2004-01246-61
001-100-2004-01814-26
001-100-2004-01818-06
001-100-2004-02467-05
001-100-2004-02577-10
001-100-2004-02577-29
001-100-2004-03459-63
001-100-2004-04383-06
001-100-2004-04737-89
001-100-2004-04760-14
001-100-2004-04963-00
001-100-2004-06011-88

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

จํานวนเงิน
8,572.91
5,321.20
3,405.26
3,155.86
4,735.77
11,908.26
1,626.39
4,879.70
4,680.17
4,148.58
9,866.26
5,565.15
4,178.34
3,959.72
8,849.53
6,513.96
2,355.96
681.40
1,674.27
4,518.16
6,607.50
3,536.58
3,323.05
3,927.97
735.47
8,168.32
2,676.81
4,020.19
4,645.55
2,360.86
1,949.57
9,720.91
2,615.31

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นพรัตน์ ไชยเมือง
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ พัฒมะณี
จ.ส.อ. เกียรติพงษ์ ซอละสี
จ.ส.อ. เฉลิมพล พรมประไพ
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ? ทองเกียรติ
จ.ส.อ. โยธิน ศรี โท
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั คงเจริ ญ
จ.ส.อ. บัณฑูรย์ บัวเทศ
จ.ส.อ. พนัส พุม่ พินิจ
จ.ส.อ. สังคม พงษ์พนั ธ์
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศิริดี
ร.ต. สุเทน บุญสูงเนิน
จ.ส.อ. กฤษดา แก้วบุญมา
จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรี เมือง
จ.ส.อ. วินา จันเสี# ยน
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ? สารี มูล
จ.ส.อ. มานิต ชุ่มใจรัก
จ.ส.อ. มาณพ ปานวิเศษ
จ.ส.อ. อโนเชาว์ อินต๊ะวัน
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ บัวคํา
ร.ต. กิจติ บัวแสง
จ.ส.อ. โทน สะเทือนรัมย์
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ทองศรี
จ.ส.อ.สายยันต์ แย้มสุทธิ?
จ.ส.อ. นิยม บูรณ์เจริ ญ
จ.ส.อ. สุเมธ ซ่วมเชียง
จ.ส.อ. ไพศาล ติการนา
จ.ส.ท. วันชัย ภิญโญยิง#
จ.ส.อ. สมยศ ศรี หาภูธร
จ.ส.ท. ทรงวุธ ชัยอาจ
จ.ส.อ. สุระศักดิ? วันโทน
จ.ส.ท. วัชรพงษ์ ยอดศรี เมือง
จ.ส.ต. เอราวัต ชูรัตน์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06421-30
001-100-2004-06729-28
001-100-2004-07182-66
001-100-2004-07228-25
001-100-2004-07248-32
001-100-2004-07536-67
001-100-2004-08226-39
001-100-2004-09375-15
001-100-2004-09504-73
001-100-2004-09690-82
001-100-2004-10130-70
001-100-2004-10385-38
001-100-2004-10391-66
001-100-2004-10761-85
001-100-2004-10815-30
001-100-2004-10836-44
001-100-2004-10864-29
001-100-2004-10877-92
001-100-2004-11793-85
001-100-2004-12037-89
001-100-2004-12106-46
001-100-2004-12154-83
001-100-2004-12401-97
001-100-2004-12829-44
001-100-2004-12866-94
001-100-2005-00264-01
001-100-2005-00814-80
001-100-2004-05315-15
001-100-2004-07019-10
001-100-2004-10396-25
001-100-2004-13203-23
001-100-2005-00814-71
001-100-2008-00276-38

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

จํานวนเงิน
6,304.18
2,041.99
3,454.13
11,387.55
1,252.64
1,901.88
3,590.93
3,627.52
1,112.16
2,382.72
4,819.07
4,364.73
1,182.75
17,608.38
5,822.21
3,394.44
1,181.73
2,572.22
1,389.46
4,494.09
5,729.58
1,263.12
8,032.33
2,518.74
7,687.58
1,302.92
1,361.93
1,228.97
1,023.31
1,049.18
967.96
1,616.60
1,008.12

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. บุญเสริ ม บุญคํานนท์
จ.ส.ต. รัฐพล หาระกิจ
จ.ส.ต. พิเชษฐ์ บุง้ จันทร์
จ.ส.ต. เบญจพล ศรี มณฑา
จ.ส.ท. อภิชาติ พุม่ พวง
จ.ส.อ อนุวฒั น์ ชูชนะ
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ จะเรี ยมพันธ์
จ.ส.ต. สุรศักดิ? ผองผาย
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ หาญยุทธ.
จ.ส.อ. อัครเดช คําเพลิง
จ.ส.อ. ปฐมพงศ์ อานนท์
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ลํFาเลิศ
จ.ส.ท. อนันท์ พิมพา
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เพชรแสง
จ.ส.อ. สมควร กายา
จ.ส.อ. วรวุฒิ สุยะธิ
จ.ส.อ. สนัน# ส่งฆ่อง
จ.ส.ท. ปาริ นทร์ วงษ์ไทย
จ.ส.อ. สมชาย สุขเกษม
ส.อ. ชัยยุทธ นันทะบุตร
จ.ส.อ. ประมวล เดชบํารุ ง
จ.ส.ท. จาตุรงค์ ก้อนด้วง
ส.อ. อัมพล พาคํา
ส.อ. อานนท์ ประมาณกิจ
ส.อ. ทัตพล คํามาตร
จ.ส.ต. มณฑล เทอดกิติวรางค์
ส.อ. สถาพร หนูทิศ
ส.อ. สงคราม เบ็ญจมาศ
ส.ต. กฤษฎา นามขาน
ส.ท. ยุทธภูมิ เสริ ชยั
จ.ส.ต. กฤษฎา จันทะดี
พ.อ.(พิเศษ) ประจักรา วิไลเนตร
ส.อ. วรวรรณ กรอบทอง

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00106-32
001-100-2004-04881-07
001-100-2004-13202-71
001-100-2004-13203-14
001-100-2006-00415-97
001-100-2007-00247-57
001-100-2007-00415-78
001-100-2010-00398-32
001-100-2004-07393-48
001-100-2004-09570-32
001-100-2005-00251-47
001-100-2005-00814-99
001-100-2005-00815-14
001-100-2006-00461-85
001-100-2006-00462-19
001-100-2007-00240-76
001-100-2007-00253-67
001-100-2007-00415-41
001-100-2007-00455-74
001-100-2008-00401-43
001-100-2009-00024-07
001-100-2009-00096-68
001-100-2010-00207-73
001-100-2011-00115-34
001-100-2011-00433-57
001-100-2012-00106-13
001-100-2012-00496-88
001-100-2011-00433-66
001-100-2012-00137-53
001-100-2013-00309-08
001-100-2006-00255-62
001-100-2004-04865-70
001-100-2012-00270-02

ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.3 พัน.26
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.13
มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)

จํานวนเงิน
1,353.57
1,034.46
3,316.78
1,208.56
1,463.11
1,485.42
637.25
545.47
1,051.97
1,552.66
2,592.93
2,601.76
1,315.04
1,962.53
1,577.81
1,797.62
1,111.11
2,046.64
1,275.42
2,686.11
1,713.71
1,385.64
693.60
1,086.77
517.71
719.20
707.19
920.88
596.15
479.85
76,139.78
6,685.22
8,881.78

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.อ. (พิเศษ)สมกันฑ์ สุวรรณวงศ์
พ.อ.(พิเศษ) ปรี ชา พยอมใหม่
พ.อ.(พิเศษ) ชวลิต เอี#ยมสอาด
พ.อ.(พิเศษ) จริ ศกั ดิ? ประดิษฐ์ผล
พ.อ. ณัฐพงศ์ จินดาเวช
พ.อ. ธนพัต พาหิ ระ
พ.อ. พิเชฐ เจียมใจ
พ.อ. ถกล มักการุ ณ
พ.อ. อธิเมศร์ ศรุ ติเจริ ญวงศ์
พ.อ.หญิง จิรฐา ภู่ระหงษ์
พ.อ.หญิง กมลชนก มาศิริ
พ.ท. มาโนช ดวงดารา
พ.ท. สมศักดิ? มงคลชาติ
พ.ท. เยีย# ม ฤทธิ?นF าํ คํา
พ.อ. ชวลิต ศุภกิจ
พ.ท. จีราชัย มุสิกะพุกก์
พ.อ. พิจิตร ไผ่นาค
พ.ท. กฤษฎา อารี รมย์
พ.ท. เวียงชัย สิ นธิทา(อ.)
พ.ต. สมพงษ์ ก่อบุญ
พ.ต. ปณตธร เจือจันอัด
พ.ต. ปริ ญญา จําปาทอง
พ.ต.ศรันวิชญ์ ภัคพลวลีย ์
พ.ต. ประชิด แชจอหอ
พ.ต. กตัญ_ู เรื องสําราญ
พ.ต. ประมวล จันทะแสง(อ.)
พ.ต. นิยม พรขุนทด
พ.ต. สิ ทธิ พันธุ์เพ็ง
พ.ต. ธงชัย อ่วมวงษ์
พ.ต.หญิง นงนภัส อาจจํานงค์
ร.อ. สุพานิชย์ ศรี บวั อ่อน
ร.อ. เฉลียว ตากงูเหลือม
ร.อ. นริ ศ จันทร์เพ็ง

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00096-90
001-100-2004-00832-30
001-100-2004-01771-77
001-100-2004-05184-17
001-100-2004-00165-39
001-100-2004-07158-52
001-100-2004-08654-12
001-100-2004-08797-52
001-100-2004-10491-18
001-100-2004-04085-63
001-100-2004-12295-29
001-100-2004-00510-19
001-100-2004-01536-09
001-100-2004-06768-36
001-100-2004-09120-11
001-100-2004-10693-25
001-100-2004-10746-82
001-100-2004-12510-14
001-100-2004-12938-52
001-100-2004-03280-72
001-100-2004-04120-25
001-100-2004-04436-63
001-100-2004-06122-81
001-100-2004-09604-89
001-100-2004-10101-98
001-100-2004-10669-48
001-100-2004-11833-42
001-100-2004-12233-76
001-100-2004-12955-22
001-100-2007-00294-24
001-100-2004-03634-73
001-100-2004-07922-22
001-100-2004-08554-42

มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21

จํานวนเงิน
52,488.84
8,040.11
13,532.80
42,241.28
17,559.77
5,955.26
4,056.24
11,691.05
19,071.37
9,156.94
14,643.11
1,149,086.47
8,574.41
21,050.79
4,125.94
3,159.63
5,327.57
12,149.46
9,074.09
19,465.07
6,117.21
6,718.96
4,138.31
2,853.11
6,021.84
6,111.91
6,954.49
11,278.75
12,490.78
1,713.92
7,812.37
3,709.70
6,554.64

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155

ชื#อบัญชี
ร.อ. กฤษณัญธ์ เสมานู
ร.อ. ยุทธพงษ์ วุฒิสาร
ร.อ. ณัฐกร ใหญ่พงศกร
ร.อ.หญิง ณัฐวีร์ จงแจ้งกลาง
ร.อ.หญิง กรรณิ กา ขอสิ นกลาง
ร.ท. ปฐมพงศ์ เหล่าเสนา
ร.ต.สามารถ ธงจันทร์
ร.ท. อนันต์ สุขผ่อง
ร.ท. ทรงกรต อุ่นมัน#
ร.ท. ยืน ศรี บวั ลา
ร.ท. หญิง ทัศพร ชื#นแพร
ร.ท.หญิง สรารัตน์ คําภิมาบุศย์
ร.ท.หญิง ชลธิชา ชมประสพ
ร.ท.หญิง พัณณ์ชิตา รักชาติ
ร.ต. ทรงยศ แสงวิเชียร
ร.ต. ธนพล อยูจ่ นั ทร์
ร.ต. วิศว ขวานเพชร
ร.ต. วีระพันธ์ ชมขุนทด
ร.ต. บุญส่ง ทิพย์อกั ษร
ร.ต. สมศักดิ? รักกุศล
ร.ต. ประเสริ ฐ ถาเหง่า
ร.ต. นิวตั ร์ ภูวชิ ยั
ร.ต.ประเสริ ฐ สุวรรณปั กษ์
ร.ท. วัชรากรณ์ สวงรัมย์
ร.ต.หญิง เบญจพร ทองหลิFม
จ.ส.อ. วราพงษ์ จีนนอก
จ.ส.อ. นําชัย ขันธโพธิ?นอ้ ย
จ.ส.อ. ปลืFม ดังกลาง
จ.ส.อ. อภิสิทธิ? นามเริ ง
จ.ส.อ. เฉลิมชัย รวมผักแว่น
จ.ส.อ. วรพล ฉิ มพาลี
จ.ส.อ. เมธา ชมโคกกรวด
จ.ส.อ. สุรพล ทองดา

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09006-18
001-100-2009-00110-34
001-100-2011-00409-34
001-100-2004-03322-42
001-100-2004-05965-94
001-100-2004-05128-57
001-100-2004-06019-57
001-100-2004-06515-54
001-100-2004-06875-77
001-100-2004-08088-51
001-100-2004-07663-51
001-100-2013-00692-56
001-100-2014-00166-06
001-100-2014-00614-93
001-100-2004-00701-57
001-100-2004-03329-41
001-100-2004-04348-96
001-100-2004-05156-14
001-100-2004-06598-84
001-100-2004-07166-02
001-100-2004-07424-03
001-100-2004-07741-83
001-100-2004-08214-09
001-100-2005-00462-01
001-100-2007-00374-23
001-100-2004-00284-73
001-100-2004-00385-95
001-100-2004-00437-73
001-100-2004-00673-11
001-100-2004-00741-71
001-100-2004-00746-49
001-100-2004-00746-76
001-100-2004-01072-66

มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21

จํานวนเงิน
8,369.70
1,123.78
1,864.22
3,220.05
19,609.75
6,146.37
28,612.05
875.57
4,991.72
9,983.69
1,146.72
579.66
1,642.29
862.84
10,366.01
5,583.88
5,009.33
9,517.52
4,725.42
6,104.50
9,778.42
17,519.63
12,254.19
4,463.89
4,511.78
2,273.34
10,908.90
5,201.79
8,211.36
22,209.28
11,029.68
8,318.39
4,930.39

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. วีรชัย พันธุ์ธรรม
จ.ส.อ. สังวร หนูทรัพย์
จ.ส.อ. ภาคภูมิ พิทกั ษ์ธานินทร์
จ.ส.อ. ราชพงศ์ สี ทองนาค
จ.ส.อ. สมศักดิ? นิธิศธนพัฒน์
จ.ส.อ. ขุมทรัพย์ ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. เอนก เขตจัตุรัส
จ.ส.อ. วงศ์สุวรรณ กัFวมาลา
จ.ส.อ.ยุทธนา นามวงศ์
จ.ส.อ. เทวฤทธิ? จาตุรมหาเทวากุล
จ.ส.อ. ธีระพล หนูวงศ์
จ.ส.อ. ภูไทย สังขะวรรณ
จ.ส.อ. จักรพงษ์ ถาวรกาย
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ? สิ งห์ขนั ธ์
จ.ส.อ. ณรงค์พล กองสูงเนิน
จ.ส.อ.วิมพ์ คล่องแคล่ว
จ.ส.อ. ส่องทัศน์ คล่องขยัน
จ.ส.อ. นิวฒั น์ เพ็ชรอีเม้ง
จ.ส.อ. อรุ ณ บุญมีประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สิ ทธิพล ประชาสมบูรณ์
จ.ส.อ. สมศักดิ? จันดา
จ.ส.อ. มานพ เชิดสูงเนิน
จ.ส.อ.สรศักดิ? บุญธรรม
จ.ส.อ. อรัญ นุชกลาง
จ.ส.อ. สัน ฉะกระโทก
จ.ส.อ. จรัญ เสี ยดขุนทด
จ.ส.อ. พิษณุพร ศิริบาํ รุ ง(อ.)
จ.ส.อ. ชํานาญ พิพิธกุล
จ.ส.อ. อดิเรก ชาวพงษ์
จ.ส.อ.สมพงษ์ ถิ#นจอหอ
จ.ส.อ. กิตติ แก้วพลงาม
จ.ส.อ. สุนทร กลางประพันธ์
จ.ส.อ.เกรี ยงศักดิ? โพธิพิณ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01389-83
001-100-2004-01404-29
001-100-2004-01888-27
001-100-2004-02247-03
001-100-2004-02247-12
001-100-2004-02247-58
001-100-2004-02249-61
001-100-2004-02282-68
001-100-2004-02303-79
001-100-2004-02368-05
001-100-2004-03124-97
001-100-2004-03606-07
001-100-2004-03689-82
001-100-2004-03872-51
001-100-2004-04079-99
001-100-2004-04114-79
001-100-2004-04278-96
001-100-2004-04696-98
001-100-2004-04703-75
001-100-2004-04777-76
001-100-2004-04980-70
001-100-2004-04992-37
001-100-2004-05245-60
001-100-2004-05359-37
001-100-2004-05437-23
001-100-2004-05488-89
001-100-2004-05678-02
001-100-2004-05714-34
001-100-2004-06578-40
001-100-2004-07275-38
001-100-2004-07316-10
001-100-2004-07786-02
001-100-2004-07871-87

มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21

จํานวนเงิน
13,513.60
6,069.98
10,089.53
5,001.87
7,893.32
5,704.98
5,097.07
2,951.59
4,623.72
4,339.85
2,220.34
4,356.32
8,184.66
2,527.22
6,148.87
2,622.59
2,520.90
6,721.71
3,607.34
5,445.06
1,540.51
7,001.49
4,763.34
2,450.27
2,259.15
2,110.29
2,340.75
11,276.06
4,352.65
8,927.94
4,273.28
13,751.50
5,144.35

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมใจ สงไข
จ.ส.อ. ชูเกียรติ คําตา
จ.ส.อ. ศุภกร กินขุนทด
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ บําเพ็ญชอบ
จ.ส.อ. สมโภชน์ แสงคูณ
จ.ส.อ. อนุชา ฝาชัยภูมิ
จ.ส.อ. สุขสันต์ อนันต์บุญเลิศ
จ.ส.อ. พินิจ สุขมาก
จ.ส.อ. บรรพต แสงวิเชียร
จ.ส.อ.สามพราน ดัชถุยาวัตร
จ.ส.อ. ศุภพีระ ชาญยุทธ
จ.ส.อ. ธีรภัทร์ หงสกุล
จ.ส.อ.อานันท์ บัวเมือง
จ.ส.อ. พยุงศักดิ? กุบขุนทด
จ.ส.อ. สุรศักดิ? ดีมา
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ แห้งขุนทด
จ.ส.อ. ณัฏฐพล จิตร์สุวรรณ
จ.ส.อ. เกียรติพงษ์ สุจนั ทร์ศรี
จ.ส.อ. กรกฎ นาจารย์
จ.ส.อ. อารี ย ์ ขาวกลาง
จ.ส.อ. เฉลียว ชมภักดี
จ.ส.อ. ธงชัย บัวขม
จ.ส.อ. ประกอบ หัสโน
จ.ส.อ. มานพ จันทวิลา
จ.ส.อ. ธารายุทธ ทัง# สุวรรณ
จ.ส.อ.หญิง สุนนั ทวดี อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์
จ.ส.อ.หญิง ยุพรัตน์ แน่นอุดร
จ.ส.อ.สุระราช เจริ ญชัย
จ.ส.ท. สําเนาว์ จอกพุดซา
จ.ส.ท. อิสสระ เรื องเดช
จ.ส.ท. ธนะพล ชัชกุล
จ.ส.ท. เทียมจิต ฑีฆะสุข
จ.ส.ท. อาคม กิFนบุราณ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08137-74
001-100-2004-08152-95
001-100-2004-08246-82
001-100-2004-08326-27
001-100-2004-08588-83
001-100-2004-08879-55
001-100-2004-08928-05
001-100-2004-09044-29
001-100-2004-09353-04
001-100-2004-09701-03
001-100-2004-10073-70
001-100-2004-10144-04
001-100-2004-10426-47
001-100-2004-10690-15
001-100-2004-10690-60
001-100-2004-10807-35
001-100-2004-10991-13
001-100-2004-11241-54
001-100-2004-11885-87
001-100-2004-11929-33
001-100-2004-11969-93
001-100-2004-12571-60
001-100-2004-12934-27
001-100-2005-00159-82
001-100-2006-00477-59
001-100-2004-00890-76
001-100-2005-00766-64
001-100-2004-01730-01
001-100-2004-02823-90
001-100-2004-03927-58
001-100-2004-05142-71
001-100-2004-05677-32
001-100-2004-09207-37

มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21

จํานวนเงิน
16,958.77
10,406.21
10,824.01
2,247.72
3,151.22
7,690.22
1,353.00
2,777.60
5,005.13
2,452.70
6,547.16
8,266.52
5,215.00
3,188.36
2,521.72
4,401.29
4,375.84
15,890.83
8,544.24
6,370.51
2,252.98
5,783.92
7,291.74
2,329.33
1,467.99
5,648.16
6,021.56
2,915.28
11,799.68
23,948.33
2,124.41
11,202.81
8,799.86

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ชาญชัย เทพชาติ
จ.ส.อ. มนตรี หลงทอน
จ.ส.ท. ศักดิ?นริ นทร์ เกียรติเกาะ
จ.ส.ท.วิชญ์ธินนั ต์ ยอดเพชร
จ.ส.ท.เกรี ยงไกร ชัยวงษ์
จ.ส.ต. วุฒิศกั ดิ? ยงยุทธ
จ.ส.ต. สมคิด ศรี อมั พร
จ.ส.ต. คณิ ต สิ ทธิภทั รอุดม
จ.ส.ต. ต่อศักดิ? นาคํา
จ.ส.อ. สมชาย คินขุนทด
จ.ส.ต. ไพบูลย์ โจทย์กิ#ง
จ.ส.ต. ระพีพนั ธ์ อ่อนอุทยั
จ.ส.ต. จักรพงษ์ กรมโพธิ?
จ.ส.ต. กิตติธชั ปั ญญาปรุ
จ.ส.ต.ลักษณพงษ์ ศรี นอ้ ย
จ.ส.ต.หญิง วิลาวัณย์ สี มาพล
ส.อ. ศักดา เกิดแปลงทอง
ส.อ. สุชาติ ชนะทะเล
ส.อ. บุญนาค ภิญโญทรัพย์
ส.อ. วรเศรษฐ์ สุกมุ ลจันทร์
ส.อ. บุญเลิศ สัตยาวงศ์
ส.อ. พัศวุฒิ พานิชการ
ส.อ. วงสุริยา กลุ่มในเมือง
ส.อ. วิศรุ ต แสนช่าง
ส.อ. สุพบั ก้าวกระโทก
ส.อ. ปิ ยะ มะเริ งสิ ทธิ?
ส.อ. ชนานนท์ มอมหม่าย
ส.อ. นนทวิทย์ ทองทิพย์
ส.อ. วีรชัย มโนรส
ส.อ. ศักดิ?ชยั สวัสดี
ส.อ. พิสิทธิ? ปั ดชานิตย์
ส.อ.จิรโรจน์ โกยทรัพย์
ส.อ. ชูศกั ดิ? คําอ่อน

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11053-53
001-100-2007-00274-44
001-100-2008-00350-62
001-100-2010-00102-35
001-100-2010-00407-68
001-100-2004-00429-69
001-100-2004-01738-70
001-100-2004-10692-28
001-100-2004-11753-52
001-100-2004-12356-63
001-100-2004-12693-50
001-100-2005-00827-17
001-100-2006-00275-33
001-100-2008-00210-78
001-100-2010-00413-87
001-100-2008-00211-02
001-100-2004-02822-66
001-100-2004-04928-18
001-100-2004-05615-98
001-100-2004-06356-26
001-100-2004-10691-76
001-100-2004-13199-92
001-100-2005-00785-74
001-100-2008-00092-34
001-100-2008-00105-86
001-100-2008-00210-69
001-100-2009-00343-63
001-100-2010-00346-79
001-100-2010-00370-10
001-100-2010-00404-94
001-100-2011-00216-01
001-100-2012-00105-52
001-100-2012-00593-20

มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21

จํานวนเงิน
16,350.04
1,228.45
2,937.79
823.85
3,341.97
7,668.76
10,099.05
2,543.24
1,818.74
1,677.23
7,641.78
2,493.56
2,785.43
4,176.22
3,187.79
1,641.75
1,521.03
4,578.35
6,580.24
10,749.85
6,135.20
415.49
1,536.49
1,274.58
2,396.00
7,359.14
1,159.88
603.27
178.01
1,427.31
1,307.27
1,297.37
1,297.66

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ส.อ. พีระศักดิ? บุบผา
ส.อ. พากร เพชรธฤตสูงเนิน
ส.อ. วุทธิชยั บํารุ งดี
ส.อ.หญิง สุกญั ญา การฉิ# ง
จ.ส.อ.หญิง สริ นธร โพธิ?งาม
ส.อ.หญิง รัตนพร นาเมือง
ส.ท. ศรายุทธ ผ่านสําแดง
ส.ท. สุคิด ณรงค์นาม
ส.อ. วัชระ มิ#งสูงเนิน
ส.อ. ปริ วฒั น์ สุรินทร์เลิศ
ส.ท. วิทยา ถึงสุข
ส.ท. เอกวุฒิ ใยเจริ ญ
ส.ท. ณัทพงศ์ กองการ
ส.ท. ณัฐพงศ์ เหรี ยญประยูร
ส.อ. ศักดิ?นุวทิ ย์ บุญเศียร
พล.อส. บุญมี พลสวัสดิ?
พล.อส. โกศล พันธุ์ชมภู
พล.อส. ธวัช สังข์ศรี
พล.อส. วิชาญ แถมเกษม
พล.อส. วิทยา บําเพ็ญชอบ
พ.อ.พิเศษ สาธิต เกิดโภค
พ.อ. ปองภพ จงภักดี
พ.อ. สมเด็จ พวงผกา
พ.อ. ศิริศกั ดิ? บูรณ์เจริ ญ
พ.ท. วันชัย แก้วรัตน์
พ.ท. พงศ์ศกั ดิ? สัณหรัติ
พ.ท.เพชร ดวงพุฒ
พ.ท. สมศักดิ? เวฬุวนารักษ์
พ.ท. ธนัช ศรี เมือง
พ.ท. ยรรยง กิ#งแก้ว
พ.ท.หญิง อุษณี ย ์ อรรคบุตร
พ.ต. อภิรัตพงค์ กีรติชยั เศรษฐ
พ.ต. สุรพล ป้ อมกฤษณ์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00139-29
001-100-2014-00169-70
001-100-2014-00207-60
001-100-2004-06155-61
001-100-2004-11007-74
001-100-2013-00123-55
001-100-2004-12482-78
001-100-2004-12837-12
001-100-2008-00210-96
001-100-2010-00400-41
001-100-2013-00338-08
001-100-2013-00535-65
001-100-2015-00736-28
001-100-2016-00513-97
001-100-2011-00408-82
001-100-2004-01811-70
001-100-2004-02629-34
001-100-2004-03515-48
001-100-2004-10691-03
001-100-2004-10691-12
001-100-2004-03789-25
001-100-2004-01690-08
001-100-2004-02197-01
001-100-2004-03107-90
001-100-2004-01771-59
001-100-2004-04352-11
001-100-2004-07194-50
001-100-2004-07570-70
001-100-2004-08642-19
001-100-2004-10549-16
001-100-2004-09804-92
001-100-2004-01603-62
001-100-2004-06696-23

มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
1,197.08
1,222.40
693.02
10,588.67
5,814.52
1,015.64
4,582.79
4,469.58
2,125.81
1,630.08
389.40
2,530.44
772.62
122.56
2,093.67
2,678.03
2,348.34
1,556.98
2,350.35
3,679.09
7,085.17
21,750.80
7,327.59
7,401.10
5,182.03
5,259.76
7,704.01
19,076.31
15,294.06
10,118.48
2,183.09
14,027.68
6,934.11

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.ต. ธีรศักดิ? บุญเจริ ญ(อ.)
พ.ต. อํานวย จินดาศรี
พ.ต. ศักดิ?ชยั ยิง# ยง
พ.ต.สมภพ บุญธรรม
ร.อ. อนุชาติ เกิดศิลป์
ร.ท. ชาญยุทธ ไชยโอช(อ.)
ร.อ. พรชัย แสงอุ่น
ร.อ. วีรศักดิ? ผิวทอง
ร.ท. สุเนตร ชวลิต
ร.ท. เหรี ยญ พันทอง
ร.ท. อรรถโกวิท ธุนาสูรย์
ร.ท. อนุชา จรจรัญ
ร.ต. ศราวุธ ศิลารักษ์
ร.ต. โสพิศ ผลโยธิน
ร.ท. ณัฐชนม์ โสมะมี
ร.ท. ปวัน จินาทอง
ร.ต. วิชยั สาแก้ว
ร.ต. ชวกร สุพรรณ์
ร.ต.วิชยั คุณาสิ ทธิ?
ร.ต. ธวัชชัย แก้วอุดร
จ.ส.อ.พิเชฐ จันทร์เพชร
ร.ต. อมรศักดิ? อยูเ่ อม
ร.ต. ราเชนทร์ ประเมินชัย
ร.ต.เทวา มะลิลา
จ.ส.อ. อุทารสิ ทธิ? ธรรมโคตร
จ.ส.อ. ธนพล ดอนชาดา
จ.ส.อ. โอภาส ถูกโฉลกดี
จ.ส.อ. สุพรรณ บุญภา
จ.ส.อ. ฤกษ์ เย็นเสมอ
จ.ส.อ. กิติศกั ดิ? สุขศิล
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ มีเจริ ญ
จ.ส.อ. ธวัชชัย สุธรรม
จ.ส.อ.โดม สายไทย

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06881-23
001-100-2004-07569-29
001-100-2004-10905-92
001-100-2004-13025-03
001-100-2004-02959-50
001-100-2004-04999-18
001-100-2010-00020-87
001-100-2010-00032-62
001-100-2004-02412-14
001-100-2004-03063-80
001-100-2004-06304-36
001-100-2004-06811-02
001-100-2004-07919-04
001-100-2004-08112-71
001-100-2004-11732-75
001-100-2005-00517-99
001-100-2004-00148-50
001-100-2004-00830-09
001-100-2004-01798-01
001-100-2004-04735-21
001-100-2004-08703-99
001-100-2004-09020-32
001-100-2004-12037-61
001-100-2004-12602-34
001-100-2004-00405-45
001-100-2004-00508-16
001-100-2004-00559-36
001-100-2004-00707-95
001-100-2004-00727-48
001-100-2004-01369-76
001-100-2004-01466-09
001-100-2004-01675-14
001-100-2004-02040-19

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25

(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
9,971.05
3,637.11
5,935.85
14,883.78
6,082.53
4,802.38
5,825.93
3,856.84
9,289.29
5,083.95
4,343.07
1,877.98
1,746.71
7,364.60
12,417.79
11,634.63
2,849.52
3,500.89
10,491.13
5,716.59
7,330.20
2,121.58
14,575.28
2,846.83
10,081.10
3,705.34
15,643.01
6,026.85
10,448.51
2,514.81
7,871.56
4,598.78
1,530.92

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
จ.ส.อ. อาธร พุดตาล
จ.ส.อ. สมศักดิ? สิ นแสงทอง
จ.ส.อ. อนุศาสตร์ สิ นโท
จ.ส.อ. เสมียน สติยานุช
จ.ส.อ. สุรศักดิ? ศรี โกตะเพชร
จ.ส.อ. จิตชนะ กรมภักดี
จ.ส.อ. พัน แพงแก้ว
จ.ส.อ. อุทยั เรื องธรรมนันทะ
จ.ส.อ. นิวฒั น์ ทองใบ
จ.ส.อ. สมชาติ ปานจิตร
จ.ส.อ. สําเริ ง ไชยหาญ
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ? สุขอนันต์
จ.ส.อ. ธานินทร์ รุ จิยาปนนท์
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ เพ็ชรบรรพต
จ.ส.อ. ยรรยงค์ หงษ์สูง
จ.ส.อ. ฐากรณ์ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. ศักดิ?นริ นทร์ วงษ์พานิช
จ.ส.อ. ชัยภัทร ดงภูยาว
จ.ส.อ. อิทธิชยั บูรณะกิจ
จ.ส.อ. สมนึก สุขอุม้
จ.ส.อ. สิ ทธิพร พรหนองแสน
จ.ส.อ. ณพัส โฉมพิชญะ
จ.ส.ต. ไพรัตน์ ออกแดง
จ.ส.อ. ศักดิ?ไชย นิลแท้
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ? คงทวี
จ.ส.ท. วีระ ดีระเมียด
จ.ส.อ. ไพริ นทร์ พักตร์ใส
จ.ส.อ. บัญญัติ หล่อแหลม
จ.ส.อ. สมถวิล แก้วนิสยั
จ.ส.อ. ภูสิต ปุยะติ
จ.ส.อ. วิชยั พ่อพันสาย
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สุขใส
จ.ส.อ. อภิสิทธิ? นพเก้า

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02271-62
001-100-2004-02543-51
001-100-2004-02618-29
001-100-2004-02634-56
001-100-2004-02682-02
001-100-2004-02741-51
001-100-2004-02951-27
001-100-2004-03096-97
001-100-2004-03230-68
001-100-2004-03258-62
001-100-2004-03389-09
001-100-2004-03681-59
001-100-2004-03728-42
001-100-2004-03923-32
001-100-2004-04220-68
001-100-2004-04772-44
001-100-2004-05077-58
001-100-2004-05193-37
001-100-2004-05291-58
001-100-2004-05391-37
001-100-2004-05660-16
001-100-2004-05713-64
001-100-2004-06282-82
001-100-2004-06288-20
001-100-2004-06659-64
001-100-2004-06797-36
001-100-2004-07208-63
001-100-2004-07232-77
001-100-2004-07706-55
001-100-2004-08086-39
001-100-2004-08333-70
001-100-2004-08410-32
001-100-2004-08448-26

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25

(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
7,616.62
3,505.68
4,823.44
3,283.78
2,927.08
5,429.49
12,844.78
5,508.12
4,830.65
3,263.61
2,630.26
14,743.32
6,135.89
10,119.85
1,962.20
11,082.30
3,197.70
4,658.04
5,199.08
8,992.97
5,156.82
3,463.59
2,088.20
5,816.09
2,576.40
2,126.11
9,711.95
5,177.28
12,342.68
5,305.78
5,713.15
12,773.40
5,893.79

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ภัทรชัย เปล่งแสง
จ.ส.อ. เสนีย ์ บุตรบุราณ
จ.ส.อ. เด็จ จินดาศรี
จ.ส.อ. ประหยัด ยอดอินทร์
จ.ส.ท. วัชริ นทร์ โสรเนตร
จ.ส.อ. ประหยัด ประสานสุข
จ.ส.อ. ประกอบ พูลสวัสดิ?
จ.ส.อ. เชษฐา ลินลา
จ.ส.อ. ภาณุวตั ร วิลามาศ
จ.ส.อ. สําราญ อินทะยาตร
จ.ส.อ. โยธิน บุตตะโยธี
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ผิวเอี#ยม
จ.ส.อ. สายันต์ ทรงวาจา
จ.ส.อ. วชิรธรรม แพลอย
จ.ส.อ. ยอดชาย ทองสะอาด
จ.ส.อ. อรุ ณ จันทร์หอม
จ.ส.อ. เกษม ฉิ มมาลี
จ.ส.อ. ไพรัตน์ พาเจริ ญ
จ.ส.ท. อนุชา จารุ การ
จ.ส.อ. พรศักดิ? วีระชัย
จ.ส.อ. เถลิงเกียรติ โอรสรัมย์
จ.ส.อ. กําจร สุขสมาน
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ? ฝอยตะคุ
จ.ส.อ. ไตรภพ เมืองสุข
จ.ส.อ. วิวฒั น์ กลืนกระโทก
จ.ส.ท. ชัยยุทธ บุตรกินรี
จ.ส.ต. อรรถพล โอษฐงาม
จ.ส.อ. พลากร จงพ่วงกลาง
จ.ส.อ. สามารถ กระแสโสม
จ.ส.อ. วัฒนา พงศ์สามัคคี
จ.ส.ท. สนุ ดีสม
จ.ส.ต. กันต์ธนวุฒิ ทองลมุล
จ.ส.ต. สุนนั ต์ทร ชาวดี

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-08489-74
001-100-2004-08490-25
001-100-2004-08816-23
001-100-2004-09087-08
001-100-2004-09191-11
001-100-2004-09726-97
001-100-2004-09824-27
001-100-2004-09865-39
001-100-2004-09865-48
001-100-2004-09888-29
001-100-2004-10096-97
001-100-2004-10876-59
001-100-2004-10897-09
001-100-2004-10961-89
001-100-2004-11144-03
001-100-2004-11435-75
001-100-2004-11449-90
001-100-2004-11884-08
001-100-2004-12383-69
001-100-2004-12494-71
001-100-2004-12495-41
001-100-2004-12602-25
001-100-2004-12636-20
001-100-2004-12871-98
001-100-2004-12958-96
001-100-2006-00084-68
001-100-2006-00203-54
001-100-2006-00289-12
001-100-2006-00408-99
001-100-2007-00241-28
001-100-2004-00197-94
001-100-2004-03871-45
001-100-2004-08837-82

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25

(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
7,759.95
12,664.18
2,990.51
3,863.12
5,115.39
12,544.50
3,928.88
4,628.41
4,409.06
5,450.03
4,205.13
3,389.77
2,724.65
2,625.78
5,919.44
5,697.16
4,778.26
7,394.41
4,104.64
9,840.97
12,755.74
42,019.74
10,346.74
2,900.28
4,043.61
4,106.57
2,972.11
2,369.83
1,466.29
5,988.22
10,095.18
1,904.74
3,117.59

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. สุภาชัย จํานงเป็ น
ส.อ. สมชาย คงวัน
ส.อ.โกวิน บุญเสริ ม
ส.อ. ณัฐพงษ์ รัตนวรรณ
จ.ส.ต. ปรัชญาชัย ลักขษร
ส.อ. ณัฐวุฒิ นามวิเศษ
จ.ส.ต. คุณาสิ น จินดาศรี
จ.ส.ต. กิตติชยั ลีราช
จ.ส.ต. จักรกฤษ บุญเลิศ
จ.ส.ต. นักรบ ศรี นาคา
จ.ส.ต. วีระวัฒน์ กุลทะโสม
ส.อ. บุญยืน มีศิริ
ส.อ. ศุภกิจ ทนกล้า
ส.อ. วิเชียร พุทธจักร์
ส.อ. จํารู ญศักดิ? เพ็ชรรุ่ ง
ส.อ. นิมิต ขุมทอง
ส.อ. ศรัทธา พันธ์ศรี
ส.อ. สาคร ใจหาญ
ส.อ. คณิ ต เรื องการุ ณ
ส.อ. จิระ นามเพราะ
ส.อ. สงครามชัย ชัยหมื#น
ส.อ. สุกิตต์ เจาลา
ส.อ. ปริ ญญา จําปาทอง
ส.อ. ณัฐพงษ์ เรื องสมบัติ
ส.อ. สมคิด วิเศษชาติ
ส.ท. อัจฉริ ยะ สมบูรณ์
ส.ท. ยสิ นทร กานา
ส.ท. ไกรฤกษ์ แก่นพันธ์
ส.อ. ดํารง ทองยวง
ส.อ. จาศิษฎ์ นาคอุดม
ส.อ. วรัณ_ู แย้มจินดา
ส.อ.หญิง ผกากรอง บุตรสุด
ส.ท. จักรพันธุ์ สังข์ขาว

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-11369-28
001-100-2004-12744-40
001-100-2007-00192-96
001-100-2007-00305-72
001-100-2008-00024-71
001-100-2011-00036-96
001-100-2004-02928-92
001-100-2004-05124-59
001-100-2004-08415-82
001-100-2004-12878-06
001-100-2006-00214-14
001-100-2009-00034-06
001-100-2004-02607-96
001-100-2004-02945-26
001-100-2004-04606-88
001-100-2004-07762-06
001-100-2004-08068-53
001-100-2004-09305-12
001-100-2005-00771-04
001-100-2005-00785-47
001-100-2006-00430-45
001-100-2006-00506-83
001-100-2007-00212-28
001-100-2009-00160-66
001-100-2009-00299-63
001-100-2011-00284-37
001-100-2011-00337-12
001-100-2012-00006-34
001-100-2013-00046-84
001-100-2013-00306-98
001-100-2014-00465-91
001-100-2012-00598-61
001-100-2004-08585-00

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25
มทบ.25

(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)
(จทบ.ส.ร.)

จํานวนเงิน
5,729.58
12,288.24
3,853.04
998.40
4,190.83
1,052.59
5,297.74
2,542.18
3,966.15
3,860.46
1,774.24
2,254.54
4,132.77
1,424.76
2,548.99
7,047.18
8,223.45
1,306.25
2,622.57
10,040.03
2,788.22
976.49
2,033.55
2,047.32
3,378.94
1,364.63
2,529.15
1,596.63
3,636.35
221.69
1,284.40
3,052.81
3,252.63

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ส.ท. บรรจง ทองสะอาด
ส.ท. วีรวัฒน์ กมลบูรณ์
ส.ต. ธนทัต กุลดั ต์นาม
ส.ต. สมศักดิ? บุญสาลี
ส.ต. ทินกร อุปถัมภ์
ส.ต. สุริยา ลอยเลื#อน
พล.อส. เมธา อินทะนัย
พล.อส. รุ่ งรัตน์ กัFวมาลา
พล.อส. โพชฌงค์ สุนทรารักษ์
พล.อส. อภิกรม สุวรรณพึง
พล.อส. ศรายุทธ ชุมสุข
พล.อส. ชนุตต์ สาระวัน
พล.อส. อรรถพล ถึงดี
พ.ท. มิตรชา ดวงริ นทร์
พ.อ.หญิง นุสรา จันทรศรี วงศ์
ส.ต. ณัฐพล แววสกุล
ร.อ. ศุภกฤต แก้วพิน
ร.ท. กิตติพธั ์ มัง# คัง#
ร.ท. เกรี ยงไกร อินทร์คาํ
ร.ท. รักจริ ง คํานนอินทร์
ร.ท. สุพฒั น์ แกมชัยภูมิ
ร.ท. ฐิติพนั ธ์ ชโลธร
ร.ท. ปราโมทย์ อินทร์พิทกั ษ์
ร.ต. ประเสริ ฐศักดิ? ทองวรรณ
ร.ต. กมล วิรัชมาศโกมล
ร.ท. วรเทพ เพ่งพิศ
ร.ท. สุเทพ สี สุข
ร.ท. นิวตั ร ทรงเรณู
ร.ท. ทองแดง เทือกโฮม
ร.ต. บุญเพ็ง เย็นขัน
จ.ส.อ.(พิเศษ) วิรุจ นําภา
จ.ส.อ. สุนทร มากสวาสดิ?
จ.ส.อ. นรภัทร พรหมวงศ์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13013-55
001-100-2006-00084-40
001-100-2004-07253-09
001-100-2004-09864-96
001-100-2004-09865-20
001-100-2005-00498-00
001-100-2004-08409-45
001-100-2004-10169-70
001-100-2004-12440-78
001-100-2006-00084-59
001-100-2010-00264-12
001-100-2012-00384-51
001-100-2013-00306-16
001-100-2015-00206-99
001-100-2004-02706-96
001-100-2015-00130-97
001-100-2004-03028-07
001-100-2004-01524-79
001-100-2004-02683-45
001-100-2004-06226-77
001-100-2004-06846-59
001-100-2004-07275-01
001-100-2004-11262-86
001-100-2004-00646-42
001-100-2004-01583-21
001-100-2004-02501-60
001-100-2004-03329-05
001-100-2004-05137-68
001-100-2004-11259-13
001-100-2004-11933-30
001-100-2005-00003-15
001-100-2004-00050-47
001-100-2004-00126-21

มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
มทบ.33
ยศ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,909.36
1,870.96
2,064.68
2,236.50
3,477.26
2,189.14
3,921.58
3,537.76
936.28
4,309.26
3,348.72
1,718.81
1,255.99
8,602.78
1,147,391.17
3,027.98
5,612.26
2,244.91
5,079.38
9,371.13
3,320.01
2,928.42
9,620.12
9,467.57
18,185.50
3,238.47
2,101.43
3,885.07
8,796.36
5,507.77
1,497.31
16,323.63
2,502.60

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

ชื#อบัญชี
ร.ต. ธเนศ แก้วผลึก
จ.ส.อ. ณัฐกรณ์ ทรงภักดี
จ.ส.อ. ประทีป ภาคบูรณ์
จ.ส.อ. ธวัชชัย สกุลอ๊อด
จ.ส.อ. สุพฒั นา รักษาราษฎร์
จ.ส.อ. พิชยั ยุทธ เพียรพิทกั ษ์
จ.ส.อ. จักรเพชร จีนากูล
จ.ส.อ. หัสดิน ปานทิพย์
จ.ส.อ. สุนนั บัวเพ็ชร
จ.ส.อ. สมชาย ลือดาว
จ.ส.อ. วิทยา สุนทรชัย
จ.ส.อ. วรวุฒิ นามวัฒน์
จ.ส.อ. ภูเบศ บัวชื#น
จ.ส.อ. ปั ญญา ลัภโต
จ.ส.อ. เชวงศักดิ? แก้วอนันต์
จ.ส.อ. สหรัฐ อุปถัมภ์
จ.ส.อ. สง่า เบืFองบน
จ.ส.อ. อดุลย์ คชแสง
จ.ส.อ. สมเกียรติ ศรี ไพร
จ.ส.อ. ทวีวฒั น์ ศรี อ่อน
จ.ส.อ. นันทพัทธ์ ไชยพันธ์
จ.ส.อ. เอกริ นทร์ แทนมาลา
จ.ส.อ. สมศักดิ? มิตรสูงเนิน
จ.ส.อ. ประหยัด เขียวคําปั น
จ.ส.อ. ยุทธนา เมฆหมอก
จ.ส.ท. ถาวร กุลศรี สอน
จ.ส.ท. ภาณุวฒั น์ จิตตรง
จ.ส.ต. ไพโรจน์ ไชยสัตย์
จ.ส.อ. ไกรกิตติ ไชยศิลป์
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ วงค์ทอง
จ.ส.อ. ธนชัย หาญชัย
จ.ส.ท. ประจักษ์ สิ งหาไชย
จ.ส.ท. สุรินทร์ เหล่าคะเณย์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00564-30
001-100-2004-03494-91
001-100-2004-03573-20
001-100-2004-04040-99
001-100-2004-04275-31
001-100-2004-04522-63
001-100-2004-05664-05
001-100-2004-06378-64
001-100-2004-07003-91
001-100-2004-07484-25
001-100-2004-08176-28
001-100-2004-08968-29
001-100-2004-09283-68
001-100-2004-09988-44
001-100-2004-10896-11
001-100-2004-10917-68
001-100-2004-10926-06
001-100-2004-11304-38
001-100-2004-11368-49
001-100-2005-00002-90
001-100-2005-00172-90
001-100-2007-00342-04
001-100-2006-00404-82
001-100-2007-00281-33
001-100-2004-10173-77
001-100-2005-00757-35
001-100-2005-00757-53
001-100-2006-00254-92
001-100-2007-00080-23
001-100-2007-00084-21
001-100-2007-00280-18
001-100-2008-00120-52
001-100-2008-00121-04

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

จํานวนเงิน
985.53
4,912.57
8,791.37
5,393.14
2,661.39
3,201.61
6,094.90
6,335.97
17,904.65
5,370.23
7,553.82
2,389.54
5,613.15
4,693.41
8,442.06
6,736.37
2,676.69
1,436.69
1,523.58
2,982.62
7,566.02
2,057.42
2,524.31
1,788.53
6,767.05
1,874.02
2,373.71
1,647.54
6,475.23
2,461.44
1,343.50
1,779.41
911.13

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ธีรวุฒิ ลุนลาดชิด
จ.ส.อ. สราวุธ สุขรี
จ.ส.อ. จารึ ก ด้วงพร้อม
ส.อ. สิ ทธิชยั เอี#ยมต้นวงศ์
จ.ส.ต. เดชา รัตนโสภา
จ.ส.อ. เสริ นทร์ พวงกุล
ส.อ. อาณุภาพ อ่อนละมัย
จ.ส.อ. ภาคิน ประเสริ ฐสังข์
จ.ส.อ. ยศวริ ศ จดคํา
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ผิวผ่อง
จ.ส.อ. สื บพงษ์ อินทรสําราญ
จ.ส.ต. ไพบูลย์ นารี
จ.ส.ต. รัจกริ ช อัปกาญจน์
จ.ส.ต. ธีระพงษ์ เกลีFยงเกลา
จ.ส.อ. ประพัฒน์ พลพิทกั ษ์
จ.ส.ต. กิตติภูมิ สุมาลย์
จ.ส.ต.ชวัลวิทย์ ธนีเพียร
ส.อ. พงศ์พลั ลภ เอนก
ส.อ. พันศักดิ? ณ พัทลุง
ส.อ. ธีระพงษ์ ริ กาํ แง
ส.ท. กฤช ไพรสันเทียะ
ส.อ. ณัฐกิตติ? ศรี โพธิ?ตา
ส.อ. อรรถวุฒิ บุญใหญ่
ส.อ. สมชาติ บุญประสงค์
ส.อ. เอกภพ สนศรี
ส.ท. ชัยนคร ชายคํา
ส.อ. นุกลู ขจรศรี
ส.ท. ยอดรัก กัมมันตะคุณ
ส.ท. คณิ ตศร บุญญานุกลู
พ.อ. วรจิตร ศาสตร์ศิลป์
พ.ต. สักริ นทร์ วรรณโร
ร.อ. สุนทร หนูสีคง
ร.ท. นิติกร มูลพัฒน์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00126-12
001-100-2004-01841-68
001-100-2004-09514-18
001-100-2004-11243-30
001-100-2004-13117-41
001-100-2005-00172-72
001-100-2005-00499-16
001-100-2006-00131-87
001-100-2006-00133-18
001-100-2006-00404-37
001-100-2007-00280-36
001-100-2008-00093-68
001-100-2008-00120-34
001-100-2008-00120-43
001-100-2008-00120-70
001-100-2008-00121-13
001-100-2009-00161-54
001-100-2012-00368-06
001-100-2013-00070-61
001-100-2012-00367-72
001-100-2012-00383-72
001-100-2013-00022-60
001-100-2014-00568-17
001-100-2015-00008-71
001-100-2015-00441-12
001-100-2015-00441-94
001-100-2011-00123-93
001-100-2015-00009-05
001-100-2016-00364-13
001-100-2004-08812-34
001-100-2004-00038-81
001-100-2006-00021-18
001-100-2004-03188-53

ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.11 พัน.1 รอ.
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152

จํานวนเงิน
3,573.34
3,052.71
7,012.05
1,140.21
431.87
5,683.78
1,995.47
2,490.88
2,072.38
4,478.34
1,534.60
1,672.58
635.08
809.78
3,044.32
3,610.52
1,489.41
790.40
305.22
1,341.81
506.45
3,251.44
234.46
316.77
448.15
1,002.04
1,870.27
480.87
156.84
4,953.84
6,311.52
5,405.29
2,881.60

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. กฤติเดช คล้ายพันธ์
ร.ท. นพพงค์ กองสุข
ร.ท. นิตย์ วิจิตร
ร.ท. นาวี บัวงาม
ร.ต. สุบิน แว่นแคว้น
จ.ส.อ. พิษณุ กลิ#นเจริ ญ
จ.ส.อ. ธวัช คงย้อย
จ.ส.อ. ณรังษี พรหมจันทึก
จ.ส.อ. เสริ มศิลป์ บุตรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. นพรัตน์ สําราญใจ
จ.ส.อ. นิอบั ดุลรอเซ๊ะ แวซู
จ.ส.อ. มะแอ สาแม็ง
จ.ส.อ. จุฑาธวัช พชรเดชโยธิน
จ.ส.อ. คทาวุธ ศรี สมัย
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ นิลดํา
จ.ส.อ. นิพนธ์ มงคล
จ.ส.อ. กิตติเทพ วงศ์สิริพฤกษ์
จ.ส.ท. พีระศักดิ? ลาลู่
จ.ส.ท. พิรพงษ์ ฆารรัศมี
จ.ส.ท. ศุภกร ด้วงเกษียร
จ.ส.ท. อรรถพล พุทธังกุโร
จ.ส.ท. สุรเชษฐ์ บุญรัตน์
จ.ส.ท. อภิชาติ ปิ ลกะพันธ์
จ.ส.ท. วรานนท์ จันทร์แย้ม
จ.ส.ท. วรายุทธ บกเขาแดง
จ.ส.ท. สิ ทธิพล ศรี ศรี
จ.ส.ต. ปณวิทย์ แกล้วทนงค์
จ.ส.ต. อาลี บุญพล
ส.อ. ภูริวจั น์ ภู่มณี
ส.อ.นรากร กิFมเส้ง
ส.อ. ดิษฐาพงศ์ เพ็งซะ
จ.ส.ต. ดนัย ยาลอ
ส.อ. อนุศาสตร์ จันทร์ศรี

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05502-46
001-100-2004-09874-40
001-100-2004-12356-18
001-100-2004-08230-36
001-100-2006-00329-51
001-100-2004-00040-39
001-100-2004-09710-69
001-100-2004-10149-18
001-100-2004-10836-08
001-100-2005-00173-15
001-100-2005-00302-37
001-100-2006-00016-32
001-100-2007-00075-56
001-100-2008-00281-41
001-100-2008-00286-00
001-100-2008-00287-89
001-100-2008-00288-04
001-100-2007-00209-64
001-100-2007-00279-49
001-100-2008-00285-76
001-100-2009-00339-57
001-100-2009-00339-66
001-100-2009-00339-84
001-100-2009-00339-93
001-100-2009-00340-08
001-100-2011-00048-62
001-100-2007-00279-12
001-100-2011-00048-71
001-100-2007-00110-09
001-100-2007-00211-67
001-100-2009-00443-15
001-100-2010-00360-93
001-100-2010-00415-81

ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152

จํานวนเงิน
8,671.99
9,874.00
4,717.16
5,654.69
3,139.00
9,673.08
6,192.61
1,742.23
15,054.44
2,159.17
1,796.24
1,462.90
1,757.32
3,706.51
7,976.30
3,553.45
3,494.93
1,811.08
1,579.11
4,960.17
3,127.48
3,086.08
1,653.11
2,998.91
962.49
2,938.93
2,324.39
1,616.80
3,204.93
607.46
4,776.93
1,142.64
2,552.99

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ส.อ. อนุชิต วงษ์ศรี เผือก
ส.อ. ศุภฤทธิ? พรมสังฆ์
ส.อ. ชลธี วิพลชัย
ส.อ. พีระยศ รัตนวุฒิ
ส.อ. ประพันธ์ คําสมาน
ส.อ. นพพร ศรี ปลอด
ส.อ. อนุชิต ใยตา
ส.ท. วีพงษ์ มาลี
ส.ท. นิพนธ์ ภาษากล
ร.ท. ธีรพงศ์ อินทรโยธา
ร.ต. สมชาย ทองมี
ร.ต. เสรี ภู่ขนั เงิน
ร.อ. พิทกั ษ์พงษ์ ปั ญญาชัย
ร.อ. พงศ์ภีระ สิ งห์โตทอง
ร.อ. สุทธิพงษ์ กลางหมู่
ร.ต. สุชาติ จินดาวงษ์
ร.ต. นพรัตน์ สังข์มี
ร.ต. ธีระ กลัดเทศ
ร.ต.พรหมวิวฒั น์ ทองริ นทร์
ร.ต.พิเชษฐ์ อินต๊ะแสน
ร.ต. เอกชัย ทะวังเสน
จ.ส.อ. อนุรัส ต่ายเผ่า
จ.ส.อ. สมหมาย จุ่นน้อย(อ.)
จ.ส.อ. ศราวุฒิ ช้างเนียม
จ.ส.อ. กิติ บุญชายสิ นธุ์
จ.ส.อ. ไพโรจน์ มาลีหอม
จ.ส.อ. วัฒนโชติ เชิดสันเทียะ
จ.ส.อ. พงศ์เกียรติ? เพ็งเจริ ญ
จ.ส.อ. อรรคพล อัมระนันท์
จ.ส.ท. สุทธิลกั ษณ์ หาดสาร
จ.ส.อ. อานนท์ ติปิน
จ.ส.อ. พิทกั ษ์พงศ์ คําธร
จ.ส.อ. อนุชาติ แก้วคูณ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00258-91
001-100-2012-00259-52
001-100-2012-00260-12
001-100-2012-00260-21
001-100-2013-00106-76
001-100-2014-00284-61
001-100-2014-00285-40
001-100-2013-00633-86
001-100-2014-00136-54
001-100-2004-00093-99
001-100-2004-01523-81
001-100-2004-03521-21
001-100-2004-06513-78
001-100-2004-13060-40
001-100-2004-05673-98
001-100-2004-05106-73
001-100-2004-06690-76
001-100-2004-10057-89
001-100-2004-11591-50
001-100-2006-00129-84
001-100-2006-00355-87
001-100-2004-02495-08
001-100-2004-03823-62
001-100-2004-04506-45
001-100-2004-12616-31
001-100-2006-00321-91
001-100-2006-00380-34
001-100-2006-00414-18
001-100-2008-00342-67
001-100-2009-00032-11
001-100-2009-00058-39
001-100-2009-00435-47
001-100-2004-09018-57

ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.152
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.25 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1

จํานวนเงิน
1,931.99
1,205.09
891.17
1,388.98
1,748.76
1,324.01
888.66
1,110.93
1,020.77
108,369.76
81,972.93
137,467.22
7,873.68
2,095.94
7,807.84
3,582.53
1,846.32
5,689.67
3,112.03
2,066.93
1,877.23
6,117.04
4,089.77
2,305.61
12,406.72
3,668.52
1,157.85
1,944.28
2,298.38
498.69
628.93
559.62
2,408.26

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต.สุศิระ เกิดน้อย
ส.อ. ชัยยศ ดิษฐหมง
ส.อ. สุพระวิทย์ แสนสี
ส.อ. ภานุทตั ส้มมณี
ส.อ. สราวุธ ปั ญญาเฉี ยบ
ส.อ. วรพจน์ ยืนสุข
ส.ท. ชัยวัฒน์ อินทร์นอ้ ย
ร.อ. สุพจน์ จันทร์มณี
ร.อ. รังสรรค์ สวนสุข
ร.ท. ศักดิ?สิทธิ? ยิมF สบาย
ร.ท. อดิศกั ดิ? เขียวผิว
ร.ท. นิพนธ์ เม้ากําเนิด
ร.ท. สายรุ ้ง เจริ ญสุข
ร.ท.ธีรชาติ โชติพรหม
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ? ชาวเหนือ
จ.ส.อ. อรัญ ไพรวิโรจน์
จ.ส.อ. วุฒิชยั บํารุ งศรี
จ.ส.อ. สมภพ เจกะ
จ.ส.อ. กฤษณพงค์ ยกโต
จ.ส.อ. นิพล เกรี ยงกฤติกา
จ.ส.อ. มานิตย์ คุม้ สมบัติ
จ.ส.อ. เฉลียว เจริ ญภาพ
จ.ส.อ. นิคม บงแก้ว
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ บุญมี
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ชาญตะบะ
จ.ส.อ. ไพบูลย์ อิ#มสมบัติ
จ.ส.อ. นิพจน์ คะลา
จ.ส.อ. สุวจิ กั ษ์ มีสุข
จ.ส.อ. ปริ ญญา ศิริเกตุ
จ.ส.อ. พันทิพย์ ชัยมงคล
จ.ส.อ. นฤนาท ปิ# นสกุล
จ.ส.อ. วิเศษ ศรี เกตุ
จ.ส.อ.ไสว ราชประโคน

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00413-36
001-100-2010-00328-66
001-100-2011-00288-17
001-100-2011-00380-90
001-100-2012-00022-98
001-100-2012-00063-37
001-100-2013-00047-45
001-100-2004-10814-60
001-100-2004-10905-74
001-100-2004-01245-64
001-100-2004-01977-19
001-100-2004-03330-83
001-100-2004-03757-79
001-100-2004-07532-32
001-100-2004-00020-13
001-100-2004-00643-78
001-100-2004-01441-06
001-100-2004-02339-50
001-100-2004-02713-49
001-100-2004-02867-12
001-100-2004-04350-99
001-100-2004-04427-43
001-100-2004-04761-84
001-100-2004-05427-51
001-100-2004-05787-38
001-100-2004-06807-14
001-100-2004-08180-43
001-100-2004-09775-68
001-100-2004-10238-64
001-100-2004-10239-98
001-100-2004-10290-44
001-100-2004-12019-94
001-100-2004-12412-57

ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.1
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2

จํานวนเงิน
1,954.36
1,338.60
1,698.09
1,728.73
1,024.57
175.49
1,010.99
7,025.33
2,513.15
5,955.54
3,025.47
3,437.50
5,342.20
6,067.53
1,936.09
4,258.30
4,708.20
4,865.65
10,048.08
6,643.04
5,420.53
9,145.87
3,598.16
5,505.50
3,707.33
3,439.27
5,291.95
2,186.48
1,809.45
3,861.69
6,023.86
5,620.61
3,487.74

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พงษ์สนั ต์ สิ งห์นอ้ ย
จ.ส.อ. อํานาจ น้อยฉลาด
จ.ส.ท.วีระยุทธ ปั ททุม
จ.ส.ต. ศุภวัฒน์ ประครองสุข
จ.ส.ต. ธนภัทร เที#ยงอยู่
จ.ส.ต. ศักดิ?นริ ทร์ พันยาง
จ.ส.ต. ณัฐพล ทองบุญชู
ส.อ. รณรงค์ เทพแดง
ส.อ. กฤษณศร รัตนมณี สีหเดชา
ส.อ. พรเทพ พวงทอง
ส.อ.จิรวัฒน์ เพ็ชรสกูล
พ.อ. บรรยง ทองน่วม
พ.ต.สกล สิ งห์เจริ ญ
ร.อ. พงษ์ศกั ดิ? นิลมณี
ร.ท. สิ โรฒม์ กลิ#นโกมุท
ร.ท. นิกร ชุมศรี
ร.ต.บรรจง เทพาขันธ์
จ.ส.อ.วิโรจน์ มาลัย
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ศรี สนั ต์
จ.ส.อ.คณพศ หาญชัยภูมิ
จ.ส.อ.เดือน ศรี สนั ต์
จ.ส.อ.ชวน หนูอน้
จ.ส.อ.สุพฒั น์ ชิดเชืFอบูรณะ
จ.ส.อ. เริ งฤทธิ? กลีบลําดวน
จ.ส.อ. ราเชนท์ วันทอง
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ บุญกลาง
จ.ส.อ. อามร อ่อนแสง
จ.ส.อ. ยุทธพล ทองเสริ ม
จ.ส.อ.จิรทีปต์ วัฒนานุสิทธิ?
จ.ส.อ.สุทธินนั ท์ โสภา
จ.ส.อ. สําฤทธิ? โรจน์จนั ทร์แสง
จ.ส.อ. ณรงค์ เหลืองละเอียด
จ.ส.อ.สมชาย สร้อยสวัสดิ?

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13002-59
001-100-2006-00388-03
001-100-2006-00267-65
001-100-2011-00033-13
001-100-2011-00033-22
001-100-2011-00253-15
001-100-2011-00255-00
001-100-2011-00253-79
001-100-2011-00453-91
001-100-2012-00459-10
001-100-2013-00079-19
001-100-2004-06513-14
001-100-2004-04919-52
001-100-2004-02725-60
001-100-2004-06950-99
001-100-2004-03420-63
001-100-2004-06621-70
001-100-2004-00084-51
001-100-2004-00360-65
001-100-2004-00543-08
001-100-2004-00664-82
001-100-2004-01385-94
001-100-2004-01636-15
001-100-2004-03145-83
001-100-2004-03274-35
001-100-2004-03634-37
001-100-2004-03964-44
001-100-2004-04296-54
001-100-2004-04523-88
001-100-2004-07748-00
001-100-2004-08551-78
001-100-2004-09378-61
001-100-2004-11050-16

ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.4 พัน.2
ร.5
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9

จํานวนเงิน
5,678.42
2,078.20
1,693.99
1,678.56
1,586.39
1,410.74
1,661.63
1,095.01
630.10
1,284.66
4,625.38
4,610.58
13,651.76
13,908.57
11,163.15
2,828.46
4,744.69
4,592.33
7,643.42
2,271.78
1,975.98
2,453.03
1,648.40
6,293.52
6,919.30
2,141.39
7,389.21
6,344.18
1,590.64
659.78
5,718.23
5,505.65
2,719.99

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เชิดชาย ป้ องหลง
จ.ส.อ.สามารถ พวงผรากา
จ.ส.อ.นิพนธ์ พันที
จ.ส.อ. นิติธร นุ่มดี
จ.ส.อ. สุเมธ ปองไป
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ กุ่มพรม
ร.ต.ศุภกิจ มณี วงศ์
จ.ส.อ. สมศักดิ? เอสันเทียะ
จ.ส.อ.ถิรธนัช ฐิติปณชัย
จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ ทับทิม
จ.ส.อ.ธวัท จงเชิดชูแดน
จ.ส.อ.วิจิตร กิติวงค์
จ.ส.อ.อนนท์ ฉิ มพันธ์
จ.ส.อ.สุพล ชาลีแดง
จ.ส.อ. ธมน วงษ์นุรา
จ.ส.อ. วชิร คิงคํา
ส.อ.ทศพล ปลืFมกมล
ส.อ. สุริยนั สมเล็ก
ส.อ.ศักดิ?ชยั รักชื#น
ส.อ. นันทชัย ชูโต๊ะ
ส.อ. ศิวดล อุทรส
พ.ท.หญิง สุภทั รา อิ#มแสงจันทร์
พ.ต.หญิง นํFาฝน พยัคฆะ
พ.ต.หญิง ชนะรัก บุญทัน
พ.ต.หญิง สุดหรรษา ยาปั น
ร.อ. นฤภร ยาจันทร์(อ.)
ร.อ. หญิง รัตนาพร ปั นทราช
จ.ส.อ. พิเชษฐ แสงศิลป์
จ.ส.อ. เจษฎา ณ ลําพูน
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิ? ศิลวิรัตน์
จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง
จ.ส.อ.ปั ญญา สุดจิตต์
จ.ส.อ. อาจนุวฒั น์ ไชยวุฒิ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11113-09
001-100-2004-11435-20
001-100-2004-11602-62
001-100-2004-11869-50
001-100-2004-11957-45
001-100-2004-12029-39
001-100-2004-12136-70
001-100-2004-12723-54
001-100-2009-00228-72
001-100-2004-01635-90
001-100-2004-00862-64
001-100-2004-06492-58
001-100-2004-09275-45
001-100-2004-11665-21
001-100-2005-00640-76
001-100-2008-00074-85
001-100-2009-00228-90
001-100-2010-00266-16
001-100-2011-00239-37
001-100-2013-00144-69
001-100-2014-00336-94
001-100-2004-12300-48
001-100-2004-04633-02
001-100-2004-12921-72
001-100-2004-13127-22
001-100-2004-03284-07
001-100-2009-00102-66
001-100-2004-00816-85
001-100-2004-01896-40
001-100-2004-02839-91
001-100-2004-04298-67
001-100-2004-04759-90
001-100-2004-09024-03

ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
ร.9
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ

จํานวนเงิน
5,588.81
1,718.85
6,976.33
2,448.19
9,562.30
7,081.94
3,568.46
2,688.47
1,802.52
3,064.12
1,732.85
3,055.48
3,247.56
2,863.68
375.81
635.32
2,552.65
210.62
879.47
137.42
1,060.97
11,097.51
8,571.66
5,348.99
3,339.63
1,440.35
2,789.22
8,958.19
1,654.13
9,512.09
7,775.03
8,037.81
4,524.54

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พัชร อินไชย
จ.ส.อ. เสกสรรค์ พรหมเรื องฤทธิ?
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ดํารงศิริ
จ.ส.อ.หญิง ศิริวรรณ ศิลวิรัตน์
จ.ส.อ.หญิง สัมฤทธิ? พงษ์เขียว
จ.ส.อ.หญิง สํารวย มณี อินทร์
จ.ส.อ.หญิง วรรณ์ลดา วิรัช
จ.ส.อ.หญิง กานต์ชุดา ไชยมาลา
จ.ส.อ.หญิงกัญญาณัฐ ศรี คาํ สุข
จ.ส.อ.หญิง ภูษณิ ศา จันทร์ดี
จ.ส.อ. อมรเทพ ศรี แก้ว
จ.ส.ท. ไกรสร หอมนาน
จ.ส.ท. ณัฐจักร์ นิติรัตนโยธิน
จ.ส.ต.หญิง รําไพ บุตรงาม
จ.ส.ต.หญิง อุบลวรรณ์ เครื อทนุ
จ.ส.ท.หญิง บัวพรรณ วงค์กา
จ.ส.อ. พิชิตชนม์ ทานา
ส.อ.หญิง บุญทนา ทิน่าน
ส.อ.หญิง อัญจิดา แปลงสาร
ส.อ.หญิง จันธิดา วงศ์ราษฎร์
พ.อ.หญิง ธิดาฉัตร์ พณะงาม
พ.ท. สหะ ศรี ศกั ดา
พ.ท.หญิง อนัญญา เบญจรัตน์
พ.ต.หญิง เยาวลักษณ์ ขวัญชื#น
พ.ต.หญิง สิ วนิ ี สุขสวัสดิ?
พ.ต. หญิง อัจฉราวดี แก้วอ่อน
ร.อ. วิฑูร เกตุรักษา
ร.อ. สราวุฒิ ตันตรา
ร.อ.หญิง สุพรรษา หงษ์ทอง
จ.ส.อ.หญิง ยุพิน เจริ ญ(อ.)
จ.ส.อ.หญิง วรวรรณ แก้วรัชนี
จ.ส.อ. ปฎิพทั ธ์ เฉลิมบุญ
จ.ส.อ. เด่นชัย เรี ยนเวช

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10201-59
001-100-2004-11934-55
001-100-2004-12002-87
001-100-2004-02395-01
001-100-2004-05358-49
001-100-2004-06860-91
001-100-2004-07208-18
001-100-2004-08774-62
001-100-2004-12061-20
001-100-2004-12061-48
001-100-2004-03433-72
001-100-2005-00487-95
001-100-2010-00033-50
001-100-2004-00721-82
001-100-2004-11747-33
001-100-2004-12261-15
001-100-2006-00260-75
001-100-2004-00609-65
001-100-2004-10949-69
001-100-2004-12060-78
001-100-2004-02674-43
001-100-2004-02655-51
001-100-2004-07355-46
001-100-2004-09711-39
001-100-2004-04260-37
001-100-2004-06276-81
001-100-2004-09732-89
001-100-2010-00442-78
001-100-2004-11386-61
001-100-2004-08230-45
001-100-2004-09740-66
001-100-2004-00733-76
001-100-2004-00850-34

รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายกาวิละ
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์

จํานวนเงิน
2,763.80
3,825.56
2,489.26
1,876.62
8,343.71
3,878.37
3,303.48
3,909.41
1,733.49
4,090.48
3,392.88
398.88
2,488.39
4,276.77
3,544.20
2,640.14
5,751.24
1,549.31
1,250.32
3,458.84
5,919.62
4,225.26
3,829.59
5,819.83
5,494.38
3,908.46
5,738.20
3,044.22
4,970.23
5,253.29
9,958.54
8,002.62
6,833.74

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. รุ่ งอรุ ณ รวมกลาง
จ.ส.อ.ธีรเดช โฉมศรี
จ.ส.อ. สุเทพ ทองพวง
จ.ส.อ. คงศักดิ? ทองทวี
จ.ส.อ.ปรี ดา เนืFอเย็น
ส.อ. พิสิษฐ์ มากมูล
จ.ส.อ. สราวุธ รัตนโภคา
จ.ส.อ. สุพจน์ สุขชุ่ม
จ.ส.อ. ทรรศนะ สี หาสุข
จ.ส.อ. สันติสุข สิ งห์พิลา
จ.ส.อ. อาจศึก แก่นกลาง
จ.ส.อ. อภิรัตน์ มีตุม้
จ.ส.อ. กิตตน์ แสงศิลไชย
จ.ส.อ. ธงชัย ชักนํา
จ.ส.อ.หญิง สุธาสิ นี นุย้ มาก
จ.ส.อ.หญิง สุกญั ญา วงศ์สุวรรณ
จ.ส.ต. เรวัติ เสาไธสง
จ.ส.ต. วัชรพงษ์ ปานฉํ#า
พ.ต. ธงไชย มณี ดุลย์
พ.ต.หญิง กัญญ์โฉม บัวช่วย
พ.ต.หญิง บุญเอืFอ ศุภลักษณ์
พ.ต.หญิง สกาวรัตน์ สุขวงศ์
พ.ต.หญิง แพรภรณ์ ศรี แก้วณวรรณ์
พ.ต.หญิง กวินนาถ มณี รัตน์
พ.ต.หญิง อาพัทธ์ชนก สุจริ ต
ร.อ.หญิง สุนทรี ประมาณู
ร.อ.หญิง เพราพิลาส ทองอินทร์
ร.อ.หญิง พัชรญา ชูเมือง
ร.ต.หญิง อัญชนา แย้มสรวล
จ.ส.อ.วรรณยุทธ นวลพลับ
จ.ส.อ. โอภาส มะลิวงศ์
จ.ส.อ. นิตย์ สิ นวาริ นทร์
จ.ส.อ. พยัพ เพ็ชรกูล

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01025-80
001-100-2004-01417-01
001-100-2004-01575-80
001-100-2004-01878-28
001-100-2004-04057-51
001-100-2004-04458-29
001-100-2004-04458-92
001-100-2004-04459-08
001-100-2004-07121-38
001-100-2004-08038-01
001-100-2004-09292-24
001-100-2004-09922-66
001-100-2004-11206-26
001-100-2004-12229-24
001-100-2004-00875-55
001-100-2004-07355-55
001-100-2010-00152-49
001-100-2011-00188-65
001-100-2004-00907-62
001-100-2004-00239-19
001-100-2004-00239-37
001-100-2004-08330-51
001-100-2004-12017-63
001-100-2005-00262-25
001-100-2005-00437-63
001-100-2009-00038-31
001-100-2009-00342-93
001-100-2011-00388-14
001-100-2004-08168-23
001-100-2004-01254-84
001-100-2004-02376-00
001-100-2004-07243-46
001-100-2004-07578-85

รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต

จํานวนเงิน
4,991.58
2,695.70
5,431.60
5,252.82
4,311.29
8,314.21
9,753.18
17,726.58
4,168.06
4,456.67
1,165.97
6,890.05
5,205.39
13,280.14
5,379.21
3,879.19
1,754.57
6,927.26
4,358.16
3,147.47
5,343.29
7,803.21
4,302.68
6,731.61
3,246.96
3,497.22
2,754.27
617.89
6,928.89
5,224.32
2,122.98
9,214.07
4,324.10

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. โกมล ทองหนู
จ.ส.อ.หญิง พลอยรัตน์ เพชรเรี ยง
จ.ส.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรรัตน์
จ.ส.อ.หญิง จิตติมา มีเพียร
จ.ส.อ.หญิง นุพรมณี ศรี แดน
จ.ส.อ.หญิง พัชรี ย ์ เพ็ชรกูล
จ.ส.อ.หญิง นันท์นภัส ศรี สุเทพ
จ.ส.อ.หญิง วชิราพรรณ งามชัยภูมิ
จ.ส.อ. เทพทักษิณ ช่วยหนุนตระกูล
จ.ส.ท. ธงชัย ชโยฬาร
จ.ส.ต. ธีรวัฒน์ บัวแย้ม
ส.อ. ณัฐเดช อ่อนนิ#ม
ส.อ. ประภาพร บุญเกืFอ
ส.อ.หญิง วิภารัตน์ อ่อนนวล
พ.ท. สุทธิ ทุมภา
พ.ต. สมชาย สุวรรณัง
พ.ต.หญิง รัตนาวดี กองดิน
พ.ต.หญิง สุวคนธ์ วงษ์พรหม
พ.ต.หญิง จิตรวรรณ สิ งห์ทอง
ร.ท. วัชรพล นามวงศ์
ร.ท. ปั ณณวิชญ์ พรหมสิ ทธิ?
จ.ส.อ. สมชาติ แถวเพ็ชร
จ.ส.อ. อภัย สี สด
จ.ส.อ. ตําหรับ ปั นตะยัง
จ.ส.อ. ยุนนท์ บานเย็น
จ.ส.อ. สําราญ อังกาพย์
จ.ส.อ. นรากรณ์ แสนกล้า
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ เกิดศิลป์
จ.ส.อ. ภูรินทร์ ผิวทน
จ.ส.อ. บัณฑิต สุบินยัง
จ.ส.อ. ไอศูรย์ เขียวสะอาด
จ.ส.อ. ชาญชัย ม่วงอ่อน
จ.ส.อ. ไพโรจน์ เทียมทัด

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07824-56
001-100-2004-02358-88
001-100-2004-03524-95
001-100-2004-05237-38
001-100-2004-07633-45
001-100-2004-07683-77
001-100-2004-11505-75
001-100-2004-11830-78
001-100-2004-11751-49
001-100-2009-00232-51
001-100-2009-00433-34
001-100-2011-00488-11
001-100-2011-00371-43
001-100-2012-00553-88
001-100-2004-12366-26
001-100-2004-04194-99
001-100-2004-03094-48
001-100-2004-05441-20
001-100-2004-07339-55
001-100-2004-12125-29
001-100-2004-12045-48
001-100-2004-00684-44
001-100-2004-00970-20
001-100-2004-02000-68
001-100-2004-04035-59
001-100-2004-04191-89
001-100-2004-05869-95
001-100-2004-06188-05
001-100-2004-07203-77
001-100-2004-08366-14
001-100-2004-09126-68
001-100-2004-10807-17
001-100-2004-10867-11

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิ ต
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

จํานวนเงิน
6,211.38
2,166.45
3,798.84
2,384.84
5,099.26
2,394.39
4,260.01
2,384.81
2,279.48
2,280.63
902.43
907.31
983.16
1,536.44
15,035.71
5,846.71
2,810.19
896.11
13,348.42
17,740.28
4,784.49
4,685.29
3,652.89
4,078.92
4,980.32
3,987.47
8,960.69
5,410.13
2,459.81
8,079.29
5,127.93
3,878.17
7,403.12

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ตุลยราช เสน่หา
จ.ส.อ. มิตรเสรี พันธ์ยาง
จ.ส.อ. อุดม วงษ์พินิจ
จ.ส.อ.หญิง วรรณธนา ชัยมงคล
จ.ส.อ.หญิง วนิดา โคตรนิมิตร
จ.ส.อ.หญิง นงลักษณ์ กวัติภา
จ.ส.อ. หญิง นาฏญา สกุลทอง
จ.ส.อ.หญิง สุชญั ญา ผดุงเจริ ญ
จ.ส.อ.หญิง สันทนี บุตรบุราณ
จ.ส.อ.หญิง กมลพร ฉลวยศรี
จ.ส.อ. อดุล แพงสอน
จ.ส.อ. สุรชัย เหมนิธิ
จ.ส.ท. ธวัชชัย ไหมทอง
จ.ส.อ. อภิชาติ คําเพราะ
จ.ส.ต. เจษฏพงษ์ ร่ วมศรี
ส.อ. กิติภพ เพ็ชรดี
ส.อ. เอกลักษณ์ บุญทา
ส.อ. พินิจ เตี#อยมา
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ? ถาวจัตุรัส
ส.อ.ปรัชญา สิ ทธิวงศ์
ส.อ. สุริวงค์ พงษ์สุวรรณ์
ส.อ.หญิง ดาราภรณ์ นิเลิศรัมย์
จ.ส.ต.หญิง ยุภา ศรี โสดาพล
ส.อ.หญิง นุชนาฏ ปุยะติ
จ.ส.อ. วิชยั พึ#งสําเภา
พ.อ.หญิง วันใหม่ ทรัพย์ประเสริ ฐ
ร.อ. อมรเทพ กําจร
ร.อ.หญิง เกศสุดา ภู่ชยั
ร.อ. ชอบ ฟองอ่อน
ร.ท. ก้องภพ กูช้ ูสอน
ร.ท.สายัญ แสงศรี
ร.ท. ลือชัย หล้าแก่น
จ.ส.อ. สมพุฒ จิตต์แจ่ม

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11163-68
001-100-2004-12813-34
001-100-2004-12855-52
001-100-2004-04986-81
001-100-2004-05282-74
001-100-2004-05504-59
001-100-2004-08490-70
001-100-2004-09441-80
001-100-2004-12700-82
001-100-2004-12850-66
001-100-2004-11232-70
001-100-2004-11838-74
001-100-2004-04933-67
001-100-2004-06097-28
001-100-2004-08490-61
001-100-2005-00487-68
001-100-2006-00027-29
001-100-2006-00267-74
001-100-2006-00474-03
001-100-2008-00070-23
001-100-2011-00190-04
001-100-2004-00393-36
001-100-2004-06985-64
001-100-2004-08542-58
001-100-2004-09581-92
001-100-2004-09509-78
001-100-2004-03163-14
001-100-2004-01849-91
001-100-2004-07610-19
001-100-2004-09751-53
001-100-2004-10450-15
001-100-2004-09859-74
001-100-2004-05058-20

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.
รร.กบ.ทบ.

จํานวนเงิน
5,343.71
6,422.42
9,785.66
2,331.53
1,708.21
12,130.97
7,823.92
5,006.19
12,173.68
2,259.54
4,195.37
5,650.10
3,068.08
3,046.94
2,247.07
1,592.57
465.55
5,098.56
1,974.45
495.88
1,198.68
1,011.96
1,593.62
2,416.72
356,107.73
5,180.67
2,663.86
2,522.48
7,607.82
7,711.67
7,406.87
2,415.12
697.14

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.อ. ไพฑูรย์ อุ่นตา
พ.ท. เผ่าศิริ พงศ์เหล่าขํา
พ.อ. ชาติชาย นันตา
พ.ท. คมกฤษ ปลัง# กลาง
พ.ท. สื บพงศ์ นวลแก้ว
พ.ท. อินตา ไพริ นทร์
พ.ท.หญิง ศรัญญา พันธ์ลิมา
พ.ต. ศิริชยั มงคล
พ.ต.ประดิษฐ์ เพ็ญกรู ด
พ.ต. ชัยรวิช ลิบลับ
พ.ต. พจน์ ต่อคุม้
พ.ท. ธน วงษ์น#ิม
พ.ต. เฉลิมพล มนต์ไชยะ
พ.ต. เครื อวัลย์ วงศาโรจน์
พ.ท. เลิศ ประคองใจ
พ.ต. สุดใจ ใจเมือง
พ.ต. ตําแหน่ง แสงบุญ
พ.ท. ณรงค์ แก้วศรี
พ.ต. ภวัต แก้วรัตน์
พ.ต.ไพโรจน์ เครื อแสง
พ.ต. เจน สมานทอง
ร.อ. วรกร อินทรสูต
ร.อ. วิเชียร เหมือนเพ็ชร์
ร.อ. โสภณ ดีเกตุ
ร.อ. ฉันทวัชน์ หิ นโทน
ร.ท. ธงชัย ยงค์พลจุลศร
ร.อ. ทรงธรรม เมืองจันทร์
ร.ท. วิภาส คงคารัตน์
ร.ท. พิชยั มินทบุญ
ร.ต. สิ ทธิชยั ศิริมณฑา
ร.ท. จรัญ จันดํา
ร.ต.หญิง ภวิณี ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. ชํานาญ พรหมพล

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05651-50
001-100-2004-08323-35
001-100-2004-08776-48
001-100-2004-10094-11
001-100-2004-11975-94
001-100-2004-12389-07
001-100-2004-00785-66
001-100-2004-01129-85
001-100-2004-02760-25
001-100-2004-06182-12
001-100-2004-06996-60
001-100-2004-07055-27
001-100-2004-07414-40
001-100-2004-07702-02
001-100-2004-07998-18
001-100-2004-08595-18
001-100-2004-08776-84
001-100-2004-09715-37
001-100-2004-10081-20
001-100-2004-11077-22
001-100-2005-00822-49
001-100-2004-00170-24
001-100-2004-07132-25
001-100-2004-11711-70
001-100-2008-00386-25
001-100-2004-01747-36
001-100-2004-05706-02
001-100-2004-12704-17
001-100-2004-06097-19
001-100-2004-08513-67
001-100-2004-09722-99
001-100-2007-00020-29
001-100-2004-00254-12

รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
3,989.97
14,961.44
13,452.12
4,719.91
9,998.59
9,036.74
1,958.04
7,283.87
18,050.90
7,719.50
11,950.40
4,105.19
5,027.27
23,340.45
26,506.60
5,165.91
7,885.42
68,157.75
7,337.34
7,501.16
6,255.89
9,081.38
4,021.47
20,067.59
6,566.54
8,141.76
4,360.64
46,771.84
14,325.35
9,230.34
13,487.72
5,199.42
8,003.61

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
จ.ส.อ. ปรี ดา อยูเ่ จริ ญ
จ.ส.อ. ยศพล เศรษฐทัตต์
จ.ส.อ. ฉลอง รักฉํ#าพงษ์
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ? โสธาตุ
จ.ส.อ. ยุทธชัย คนมัน#
จ.ส.อ. เทพสิ รินทร์ หมื#นอินทร์
จ.ส.อ. บุญหนา สุริย ์
จ.ส.ต. สุธีร์ เที#ยงธรรม
จ.ส.อ. ชาญ นิธิลาภ
จ.ส.อ. จรวย อมรวงศ์
จ.ส.อ. นที หะริ นเดช
จ.ส.อ. วีระชัย สรวงศิริ
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ? ไพโรจนานันท์
จ.ส.อ. ชาติ จํานงค์ศาสตร์
จ.ส.อ. ศิวเลิศ คํานวนดาว
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ โตสง่า
จ.ส.อ. ทองเจือ นํFาจันทร์
จ.ส.ท. สมหมาย พึ#งธรรม
จ.ส.อ. สมลักษณ์ ใจฉกรรจ์
จ.ส.อ. วาริ นทร์ เพชร์ดี
จ.ส.อ. สุรพล พรหมมา
จ.ส.อ. พฤฒินนั ท์ บัวเรื อง
จ.ส.อ. กิตติ น้อยตัFง
จ.ส.อ. จรัญ จันทร
จ.ส.อ. กรณ์ ศิลปะ
จ.ส.อ. สาธิต เนียมเย็น
จ.ส.อ.หญิง สุภาวดี ประดับนิล
จ.ส.อ.หญิง ยศวดี วรแก่นทราย
ส.อ.หญิง สุภคั วดี สอนสารี
จ.ส.ท. เชาวลิต เหมือนพรหม
จ.ส.อ. ณัฐพล นักดนตรี
จ.ส.ท. ชัยศรี ราม ลามะธรรมคุณ
จ.ส.อ. มาโนช ทาแป้ ง

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00459-39
001-100-2004-00755-14
001-100-2004-00800-20
001-100-2004-01169-45
001-100-2004-01709-70
001-100-2004-01765-30
001-100-2004-01790-96
001-100-2004-02727-00
001-100-2004-02869-52
001-100-2004-03121-41
001-100-2004-03749-65
001-100-2004-03750-52
001-100-2004-04136-44
001-100-2004-05436-99
001-100-2004-05955-31
001-100-2004-06339-56
001-100-2004-08392-59
001-100-2004-08456-94
001-100-2004-08778-79
001-100-2004-09375-24
001-100-2004-10095-45
001-100-2004-10277-72
001-100-2004-11393-87
001-100-2004-11408-24
001-100-2004-12612-15
001-100-2004-13208-55
001-100-2004-07612-95
001-100-2004-09835-78
001-100-2008-00013-75
001-100-2004-07509-07
001-100-2004-08776-66
001-100-2004-11367-88
001-100-2004-03750-07

รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.

จํานวนเงิน
5,443.08
21,697.61
4,542.45
3,034.13
3,199.81
11,874.81
11,505.54
5,581.21
9,768.37
6,903.13
10,257.29
10,077.65
4,349.64
6,352.24
2,590.96
7,406.45
21,876.19
11,566.36
9,004.61
1,430.67
4,784.87
6,463.32
1,657.89
6,147.48
6,921.51
11,993.43
4,893.71
4,656.71
1,631.31
14,360.39
7,977.47
6,870.86
4,589.92

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุชาติ สุขศรี
จ.ส.ท. เกรี ยงไกร ตรี ยศ
จ.ส.ต. บวร พรมแพง
จ.ส.ต.หญิง กัญจน์ณฎั ฐ์ แก้วเกิด
จ.ส.อ. บุญมัด จิตเร็ ว
จ.ส.ท. บุญชัย แสงลี
ส.อ. นวรัฐ โอฐยิมF พราย
จ.ส.อ. สมจิตร เงินเมย(ต.)
จ.ส.อ. เพียง พันธ์เกษม
จ.ส.ท. สุทรรศน์ ปัF นโต
ส.อ.พีรภัทร พรมมี
จ.ส.ต. อัครริ นทร์ อยูเ่ จริ ญ
จ.ส.ท. ฉัตรชัย แม้นเมีFยน
จ.ส.ต. อดิศกั ดิ? คชสิ นธุ์
ส.ท. ชัยมงคล เชาว์เรื อ
จ.ส.ท.หญิง ชลธิชา แสงสว่าง
จ.ส.ท.หญิง บุปผา สงปาน
ส.อ. สมโภชน์ อุทยั สอน
ส.ท. วัชรพล พิมพิเสน
ส.ท. ธีรวัฒน์ แสงไทย
ส.ท. ณัฐวุฒิ วงษ์มาลี
พ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ แสงสง่า
พ.อ.หญิง จิราภรณ์ ชมศรี
พ.อ.หญิง กฤติกา จันทร์หอม
พ.ท.รัชชประภา ณ พัทลุง
พ.ท. จตุพร ไขกันหา
พ.ท.หญิง มนชยา สัตตบุศย์
พ.ท.หญิง นภัสภรณ์ วงษ์จาด
พ.ท.หญิง จิตติมา รวยรื# น
พ.ต. ณรงค์ฤทธิ? รุ่ งโรจน์
พ.ต. สมพงษ์ รุ่ งแสง
พ.ต.หญิง ฐิตารี ย ์ เพ็ชรสดศิลป์
พ.ต.หญิง วันทนา จริ ยพาณิ ชย์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12593-71
001-100-2008-00157-03
001-100-2010-00174-23
001-100-2007-00446-09
001-100-2004-05938-98
001-100-2004-06467-01
001-100-2004-07352-27
001-100-2004-07832-88
001-100-2004-09960-68
001-100-2004-12069-62
001-100-2006-00514-06
001-100-2008-00164-10
001-100-2009-00440-87
001-100-2009-00444-30
001-100-2014-00647-46
001-100-2005-00822-58
001-100-2006-00516-46
001-100-2009-00424-78
001-100-2013-00486-24
001-100-2015-00165-62
001-100-2016-00143-41
001-100-2004-01519-84
001-100-2004-04565-06
001-100-2004-05248-98
001-100-2004-07796-65
001-100-2004-09579-80
001-100-2004-01232-82
001-100-2004-06603-76
001-100-2004-08192-91
001-100-2004-04475-80
001-100-2004-12878-88
001-100-2004-09354-65
001-100-2004-10416-66

รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สพศ.ศสพ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.

จํานวนเงิน
8,620.15
1,019.87
218.29
2,089.58
4,724.76
2,906.13
1,394.66
4,907.67
12,882.55
9,442.36
9,037.21
2,502.92
4,291.80
682.75
1,279.81
1,388.45
8,466.13
1,912.02
669.68
1,493.03
277.57
15,339.84
5,965.82
9,806.11
11,026.08
13,666.23
7,445.05
6,070.58
3,550.21
4,534.64
10,281.59
10,001.45
14,855.75

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.ต.หญิง กุลริ ศา เล็กใจกล้า
ร.อ. ธรรมสรณ์ วงษ์เกิดศรี
ร.อ. วชิรวิทย์ เบญจมาศ
ร.ท. กิตติ นพรัตน์
ร.ต. สุวชั ร เกิดผล
จ.ส.อ. สุชาติ วัดบัว(อ.)
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ? ชัยมัน# คง
จ.ส.อ. สมเกียรติ ปั กษ์ชยั ภูมิ
จ.ส.อ. อุดร คําเจริ ญ
จ.ส.อ. เอกชัย รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. พยนต์ บุญจันทร์
จ.ส.อ. มานพ ขุนนิล
จ.ส.อ. อิทธิพทั ธ์ จงจอหอ
จ.ส.อ. สายชล ประดับแก้ว
จ.ส.อ. ณรงค์ โพธิ?พร้าว
จ.ส.อ. ไพโรจน์ หงษ์ทอง
จ.ส.อ.หญิง ภัทรี ยา พันธุ์เพิ#มพูน
จ.ส.อ.หญิง สุธิดา โกญจนวรรณ
จ.ส.ต.สามารถ อํ#าตระกูล
ส.อ.สยมภู อ่อนทอง
ร.อ. เยีย# ม ลาโพธิ?
ร.อ. พิภพ วงค์ษา
ร.ท. ภูวดล มะศิริยานันท์
จ.ส.อ. ประเทือง ไชยบุญเรื อง
จ.ส.อ. สุเทพ ชาวเดิร
จ.ส.อ. แสงชัย สี อุทยั
จ.ส.อ. ยุทธการ จิตมณี
จ.ส.อ. รฐนนท์ ธิจิตตัง
จ.ส.อ.พิทกั ษ์ อินทชาญ
จ.ส.ท. รัชตชัย ดีอินทร์
จ.ส.ท. สรศักดิ? หมัน# การ
จ.ส.ต. วีรพงษ์ ไชยยงค์
ส.อ. กิตติภณ คําพาบ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12083-40
001-100-2004-07695-70
001-100-2004-08535-23
001-100-2004-10178-90
001-100-2004-07270-79
001-100-2004-00402-99
001-100-2004-01558-29
001-100-2004-05348-59
001-100-2004-05348-86
001-100-2004-05921-72
001-100-2004-06547-91
001-100-2004-09535-04
001-100-2004-10136-18
001-100-2004-11871-17
001-100-2004-12185-23
001-100-2004-13060-77
001-100-2004-13196-55
001-100-2005-00330-94
001-100-2007-00385-92
001-100-2006-00158-75
001-100-2004-01162-28
001-100-2004-04223-78
001-100-2004-12900-22
001-100-2004-01458-68
001-100-2004-06515-09
001-100-2004-10470-40
001-100-2004-10471-38
001-100-2004-11542-89
001-100-2005-00252-53
001-100-2004-09573-88
001-100-2007-00460-78
001-100-2004-05368-48
001-100-2007-00458-48

รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
รร.สร.พบ.
ร้อย สห.พล.ร.9
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3

จํานวนเงิน
5,521.42
5,399.47
5,420.78
6,878.38
1,928.48
5,973.05
6,303.49
6,349.29
12,226.77
5,872.09
11,410.13
3,185.57
15,634.95
1,494.87
1,430.41
9,558.56
3,234.44
2,377.18
1,640.47
49,872.30
5,460.69
5,430.53
4,291.16
2,942.98
1,932.95
1,360.88
1,988.93
7,172.09
1,867.26
3,434.74
4,412.68
791.24
9,620.78

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. คมลิขิต ชุมภูนอ้ ย
ส.อ. เกียรติศกั ดิ? บางศรี
ร.อ. เจษฎา เพ็ญกุล
ร.อ. วินยั ผลอ่อน
ร.อ. สมศักดิ? กลับวิลา
ร.อ. ชัยวัฒน์ แก้วเกืFอ
ร.อ. ชอบ บริ บูรณ์
ร.ท. สุทศั น์ โสมภีร์
จ.ส.อ. ปราโมทย์ หลิมเฮงฮะ
จ.ส.อ.สมหมาย เพ็ชรคงทอง
จ.ส.อ. จักรริ นทร์ ชูดาํ
จ.ส.อ.สมจิณ เนาวาสน์
จ.ส.อ. บุญฤทธิ? วณี สอน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ สมพร
จ.ส.อ. กฤษดา เกิดสกุล
จ.ส.อ.พันธเรศ สําเภาสงฆ์
จ.ส.อ.ณรงค์ บุญนายก
จ.ส.ท.พงษ์ศกั ดิ? รอดปลอด
จ.ส.อ.วรศักดิ? วิเศษ
จ.ส.ท.ภาณุวฒั น์ จันคํา
จ.ส.ต.บํารุ งศักดิ? ประแจ
จ.ส.ต. จตุรงค์ ส่งแสง
จ.ส.ท.วิทยา ดีอ่อน
จ.ส.ท. พรพิทกั ษ์ ฉิ มครบุรี
ส.อ.โสภณ แปะหลง
ส.อ. กาเยนทรี ย ์ ยัง# ยืน
ส.อ. รณชัย นุสุข
ส.อ. ภีรยุทธ เรื องสังข์
ส.อ. คฑาวุธ ภูเบ้าทอง
ส.อ.ชาคริ ต เพ็งชัย
ส.ท. นฤเบศร์ ประดับเพชร
ส.ท. ปุญญพัฒน์ รามสวัสดิ?
พ.ต. ประมวล โพธิ?ศรี

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00197-36
001-100-2009-00386-60
001-100-2004-01534-41
001-100-2004-03520-06
001-100-2004-06732-46
001-100-2004-09839-85
001-100-2004-10189-23
001-100-2004-09176-90
001-100-2004-00179-45
001-100-2004-02320-21
001-100-2004-02690-61
001-100-2004-03958-61
001-100-2004-05931-08
001-100-2004-09006-36
001-100-2007-00481-37
001-100-2008-00154-93
001-100-2008-00157-12
001-100-2008-00157-67
001-100-2008-00160-85
001-100-2008-00158-37
001-100-2009-00312-23
001-100-2004-12775-35
001-100-2008-00154-48
001-100-2008-00156-42
001-100-2008-00401-25
001-100-2009-00116-18
001-100-2009-00222-25
001-100-2009-00308-08
001-100-2014-00059-65
001-100-2011-00472-10
001-100-2013-00614-76
001-100-2014-00059-92
001-100-2004-01211-32

ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ร้อย.ฝรพ.4
ศฝ.นศท.มทบ.23

จํานวนเงิน
4,526.36
1,955.47
18,622.34
11,339.81
12,494.29
31,711.45
13,347.95
12,548.60
15,636.41
24,763.08
17,405.41
15,031.96
4,388.87
11,863.97
1,449.00
5,063.64
4,839.03
5,897.62
1,353.90
3,902.89
835.68
9,867.62
1,868.22
2,189.48
1,361.31
2,109.16
4,792.04
2,763.96
1,447.93
1,552.46
570.95
1,471.33
17,383.68

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.ต. ครองศักดิ? อุตรศาสตร์
พ.ต. เรื องศิลป์ คเชนทร์ชาติ
พ.ต. สัญจร โพธิ?กะต้น
ร.อ. นิยม บุตรวงศ์
ร.อ. สัญญา สุนารักษ์
พ.ต. บรรจงศักดิ? คํางาม
ร.อ. คํารณ หนวดเปีF ย
ร.ท. ทนงชัย แอบกลิ#นจันทร์
ร.ท. ก้องฟ้ า ดวงดี
ร.ท.ประสาทพร ยอดประทุม
ร.อ. บัณฑูร พรหมภักดี
ร.ท. วีระชัย จิตรัมย์
ร.ท. อนันต์ ฉายวิชยั
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิ? จํานงค์กิจ
จ.ส.อ.บุญส่ง สมภาร
จ.ส.อ. รณชัย พรหมโคตร
จ.ส.อ. ชลอ นิลทองหลาง
จ.ส.อ.อภิศกั ดิ? ศรี บุญเรื อง
จ.ส.อ. วิชิต ปราบนอก
จ.ส.อ. สายันต์ ศรี วชิ า
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ชิมชม
จ.ส.อ. จิระศักดิ? กองจันทร์
จ.ส.อ.ธนวรรธน์ จันงาม
จ.ส.อ. วีระยุทธ มืดอินทร์
จ.ส.อ.หญิง กอบกุล กระจ่างกุล
จ.ส.อ. ธานี คนทัศน์
จ.ส.อ. ถาวร สี ขวาพา
จ.ส.ต. บรรลุ บุตรยุทธ
จ.ส.ต. ธรา นามวิจิตร
จ.ส.ต. ทินกร ภูยางผือ
จ.ส.ต. สุรกานต์ วรานนท์
จ.ส.ต. กรกฤต วงษ์ชยั เพ็ง
จ.ส.ต. วินยั ปั ตถา

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09684-45
001-100-2004-10631-27
001-100-2004-12325-05
001-100-2004-04441-03
001-100-2004-06273-26
001-100-2004-06549-13
001-100-2004-11178-17
001-100-2004-00913-45
001-100-2004-01307-05
001-100-2004-03832-73
001-100-2004-04578-60
001-100-2004-05641-60
001-100-2004-12466-05
001-100-2004-01128-15
001-100-2004-01292-86
001-100-2004-04205-74
001-100-2004-06788-34
001-100-2004-08001-78
001-100-2004-08313-90
001-100-2004-08746-05
001-100-2004-10884-63
001-100-2004-11130-79
001-100-2004-11801-69
001-100-2009-00091-18
001-100-2004-09473-72
001-100-2004-02087-14
001-100-2004-06165-42
001-100-2004-00438-07
001-100-2004-02053-00
001-100-2004-02433-00
001-100-2004-05932-96
001-100-2004-10055-85
001-100-2004-11961-24

ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23

จํานวนเงิน
3,999.15
6,631.22
9,398.27
4,512.88
9,202.29
8,623.59
12,637.04
9,156.74
6,220.86
2,607.72
14,288.42
4,173.67
2,170.37
6,706.14
5,743.60
2,106.88
5,424.62
3,667.87
8,097.27
2,847.73
4,133.63
6,100.74
1,718.95
1,741.53
5,503.26
2,900.24
6,618.03
6,077.86
2,041.74
2,326.25
3,489.26
2,392.67
2,884.52

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
จ.ส.ต. สงวนศักดิ? นาจันทอง
ส.อ. วัชริ นทร์ มาตรา
ส.อ. ณัฐวุฒิ บุตรโพธิ?
ส.อ. สาธิต เบ้าคําผาย
ส.อ.นันทพัทธ์ คําบึงกลาง
ส.อ. ศุภกร กุดสวรรค์
ส.อ. อาทิสิทธิ? ไอยะลา
ส.อ.หญิง ธนัชญา ดีกา
พ.ท. ประพันธ์ มณี วรรณ์
พ.ต. จํานงค์ นันทะเรื อน
พ.ต. เฉลิม จันทร์วรกุล
พ.ต. นิมิตร พิชวงค์
ร.อ. ธนา ชาติเผือก
ร.อ. ณรงค์ศกั ดิ? คําเสน
ร.อ. จิรภัทร มณี จกั ร
ร.อ.จําลอง พิชยั
ร.อ. เอนก เกดุก
ร.ท. จักรพงษ์ เฮงดี(อ.)
ร.ท..รรรรวีร์ จันทร์เลิศ
จ.ส.อ. สุบิน ชํานาญ
จ.ส.อ. กมล ชัยบาล
จ.ส.อ. ยงยุทธ ผลาผล
จ.ส.อ.สมนึก ชุ่มใจ
จ.ส.อ.จิระเดช อุดมศิลป์
จ.ส.อ. ชยพล คําแสน(อ.)
จ.ส.อ.นราบดี ศรลัมพ์
จ.ส.อ.ถาวร คําปิ# นคํา
จ.ส.ต. อนุสรณ์ จักคําบาง
ส.อ. นิคม ยศมูล
ส.อ. ณัฐวัต เชืFอทน
ส.อ. ชัยณรงค์ วงศ์ชยั
ส.ท.หญิง อุษณี ษ์ ศรี ธิ
พ.อ. เจริ ญ โรงสะอาด

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00669-95
001-100-2005-00294-62
001-100-2006-00304-30
001-100-2007-00083-15
001-100-2011-00148-96
001-100-2011-00187-77
001-100-2012-00338-09
001-100-2011-00117-29
001-100-2004-11287-70
001-100-2004-06227-29
001-100-2004-09474-51
001-100-2004-11283-27
001-100-2004-01144-60
001-100-2004-04462-99
001-100-2004-07568-22
001-100-2004-13151-36
001-100-2008-00412-12
001-100-2004-00404-66
001-100-2004-06856-30
001-100-2004-01751-06
001-100-2004-02876-96
001-100-2004-05991-02
001-100-2004-06289-81
001-100-2004-08591-01
001-100-2004-09559-37
001-100-2004-09750-47
001-100-2004-12627-55
001-100-2005-00206-01
001-100-2011-00472-92
001-100-2011-00477-42
001-100-2012-00431-61
001-100-2013-00015-35
001-100-2004-01930-78

ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศร.

จํานวนเงิน
2,104.58
2,975.66
1,193.25
621.54
391.69
1,120.00
1,751.87
395.18
12,705.11
2,923.31
9,737.60
16,270.27
7,714.81
5,305.28
2,772.83
1,808.57
1,543.18
7,260.86
3,297.74
8,648.94
5,110.61
1,751.11
11,700.65
1,668.59
9,501.72
3,165.82
2,935.42
1,658.71
1,232.54
954.07
872.37
1,124.62
5,507.18

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.อ.(พิเศษ) เกียรติศกั ดิ? ประโยชน์มี
พ.อ.(พิเศษ) อํานาจ นาคศรี
พ.อ. ธีระวุฒิ อุทธิยา
พ.อ. นพดล นาคีรักษ์
พ.อ.ชนทัช ชวกุลจันทร์
พ.อ. ขจรศักดิ? โอฬารวัต
พ.อ. สุวนิ ผลกมล
พ.อ. กิตติธชั เพ็งสอน
พ.อ. เล็ก จิตพิศาล
พ.ท. สายันต์ ขวกเขียว
พ.ท. สุ จันต๊ะเรื อง
พ.ท. อําพน ผาสด
พ.ท. สกล มหาลีวรี ัศมี
พ.ท. โสฬส เชยชิต
พ.ท. สมพร มีนาค
พ.ท.เอกฤทธิ? อิศราคาร
พ.ท. พุฒิชาญ ชาญฤทธิ?
พ.ท. สุรชัย เพ็ชรดํา
พ.ท. สันติศกั ดิ? ขันจอก
พ.ท.ชวลิต ฉายชูวงษ์
พ.ท. ผล แก้วสุโข
พ.ท. ไพรวัลย์ พุม่ นวม
พ.ท. สําเริ ง เกตุทอง
พ.ท. สมพร สร้อยสิ งห์คาํ
พ.ท. เพทาย กระจายศรี
พ.ท. เอก พวงประทุม
พ.ต. ชัยรัต ศรี วฑ
ิ ูรย์
พ.ต.ชาญยุทธ แสนสุข
พ.ต. ปรี ชา รักศรี
พ.ต. พิชิตชัย กําเลิศทอง
พ.ต. ลํายอง คงบริ บูรณ์
พ.ต. ก้องกิตติภพ พรหมลภัส
พ.ต. วิเชาว์ ระย้าย้อย

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04743-99
001-100-2004-11210-14
001-100-2004-11843-69
001-100-2004-12817-50
001-100-2004-00349-06
001-100-2004-00379-85
001-100-2004-02859-17
001-100-2004-03516-54
001-100-2004-07560-62
001-100-2004-02686-82
001-100-2004-02857-77
001-100-2004-02860-22
001-100-2004-03660-36
001-100-2004-05601-55
001-100-2004-06132-62
001-100-2004-06691-28
001-100-2004-07346-71
001-100-2004-07733-42
001-100-2004-09761-61
001-100-2004-10331-17
001-100-2004-10454-86
001-100-2004-10827-88
001-100-2004-11123-62
001-100-2004-11315-70
001-100-2004-12239-05
001-100-2005-00181-38
001-100-2004-05548-99
001-100-2004-06143-13
001-100-2004-07558-23
001-100-2004-07559-11
001-100-2004-07560-53
001-100-2004-07583-07
001-100-2004-08739-98

ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.

จํานวนเงิน
6,037.91
9,333.25
5,780.89
10,152.08
7,501.00
7,793.25
22,392.91
10,951.08
13,724.10
4,714.62
8,445.38
15,825.65
6,823.52
14,182.06
13,531.22
9,867.98
4,757.61
16,341.82
10,084.12
5,873.49
11,620.39
14,864.94
5,403.33
6,904.51
11,751.48
3,226.53
2,431.19
13,214.21
4,628.07
5,773.32
7,192.32
5,270.78
8,788.52

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
พ.ต. ชูชาติ เอมศิริ
พ.ต. อรรคพงษ์ วงศ์สายจันทร์
พ.ต. อุดม รักษาภักดี
ร.อ. บุญจันทร์ ชุมแวงวาปี
ร.อ. อนันต์ พรหมเกตุ
ร.ท. ไสว นุชสวาท
ร.อ. เริ งโรจน์ พูนผล
ร.อ. กิตติ ด้วงมีเดช
ร.อ. ดุสิทธิ? บุญกระจ่าง
ร.อ. พิชิต ไตรบุญรักษ์
ร.อ. รัตนพล ก้านเพชร
ร.ท. เพียร ศรี แตง
ร.ท. เจริ ญ จันทรสุข
ร.ท. สังวาลย์ กลิ#นดอกแก้ว
ร.ต. วริ ทธิ? อ่อนแช่ม
ร.ต. ศิลา จวนเผ่า
ร.ต. อรรถพล ธรรมวิเศษ
ร.ต. พลพรรธน์ อินทรภาษิต
ร.ต. วิศิษฏ์ สรณตรัย
ร.ต. วิโรจน์ สุทธิวงษ์(อ.)
ร.ต. ชัยวัตร์ สมบุญ
ร.ต. สิ ทธิพร กรมพระพุทธ
ร.ต. ณัชรพงศ์ ศรี ศกั ดา
ร.ต. วีรยุทธ เนียมหอม
ร.ต. สมานชัย พลายสกุล
ร.ต. สมพงษ์ ใบ๋ สกุล
ร.ต. สมเกียรติ อาจขาว
ร.ต. สุรสิ ทธิ? สอนโยหา
ร.ต. ธวัฒชัย ประสมศรี
ร.ต. สมไชย์ เพ็ชรสมบัติ
ร.ต. สนธยา บัวสรวง
ร.ต. สวงษ์ พันธุ์พงษ์
ร.ต. เวทิน ยาโตปะมา

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09710-32
001-100-2006-00150-51
001-100-2006-00406-13
001-100-2004-04309-60
001-100-2004-05425-84
001-100-2004-06108-76
001-100-2004-07237-54
001-100-2004-07394-18
001-100-2004-07540-64
001-100-2004-11680-06
001-100-2011-00143-91
001-100-2004-01186-79
001-100-2004-03196-12
001-100-2004-07797-62
001-100-2004-00473-53
001-100-2004-00939-27
001-100-2004-01399-73
001-100-2004-01706-60
001-100-2004-01803-48
001-100-2004-02400-39
001-100-2004-02756-82
001-100-2004-02857-68
001-100-2004-03019-69
001-100-2004-03681-13
001-100-2004-03735-86
001-100-2004-03825-66
001-100-2004-03865-80
001-100-2004-05033-45
001-100-2004-06184-61
001-100-2004-07563-72
001-100-2004-07731-20
001-100-2004-07876-19
001-100-2004-08216-67

ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.

จํานวนเงิน
14,557.63
7,467.36
7,435.74
8,447.35
38,266.89
9,713.95
10,366.02
5,579.38
4,733.49
9,802.75
4,224.51
4,900.82
5,955.36
3,202.28
5,473.33
4,149.96
5,501.65
7,657.37
2,897.78
2,913.35
5,504.90
16,100.36
1,028.01
5,055.28
1,306.41
12,022.52
2,413.73
2,306.02
4,998.67
4,570.54
1,716.40
6,482.10
6,211.77

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ถนัด สมตัว
ร.ต. ธานัท ธนะภาสพล
ร.ต. ชลอ สุขประเสริ ฐ
ร.ต. ทองอินทร์ บุตรเล็ก
ร.ต. ชาญ คงทอง
ร.ต. สามิต ทองสาย
ร.ต. สมนึก หวานชื#น
ร.ต. สมชาย สมบุญ
ร.ต.หญิง เจริ ญศรี ยอดฉุน
ร.ต.หญิง นพรัตน์ อินทรภาษิต
จ.ส.อ. เลียน ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ.ฉัตรมงคล เชืFอปุย
จ.ส.อ. สมบัติ ทองมา
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิ? แก้วคํา
จ.ส.อ. วาสิ น มงคลธนรัตน์
จ.ส.อ. จักรกริ ช เผ่าผาง
จ.ส.อ. สรรเพชร อุ่นใจ
จ.ส.อ. สมยศ คะลา
จ.ส.อ. ชูรัฐ วรรณศรี
จ.ส.อ. ชุมพร ยุสานนท์
จ.ส.อ. ทวีศิลป์ ฤกษ์ศรี
จ.ส.อ.เจริ ญ ปัF นสมพงษ์
จ.ส.อ. ทรงพล เอี#ยมทิม
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ วงษ์สุข
จ.ส.อ. สุนทร กระทุ่มแก้ว
จ.ส.อ. สุรชัย แสงเดือน
จ.ส.อ.ขวัญชัย สวัสดิ?ทองคํา
จ.ส.อ. วิวฒั น์ เรื อนสุข
จ.ส.อ. กติกา ชื#นหัตไทย
จ.ส.อ. พนม จันทร์มาลี
จ.ส.อ. เรวัตร์ น้อยท่าช้าง
จ.ส.อ. อโนชา อนุวาร
จ.ส.อ. ชนะ สื บสิ งห์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08801-29
001-100-2004-09020-69
001-100-2004-10205-48
001-100-2004-10744-88
001-100-2004-11188-70
001-100-2004-11346-56
001-100-2004-11588-87
001-100-2004-13066-60
001-100-2004-00363-11
001-100-2004-00556-26
001-100-2004-00017-95
001-100-2004-00464-24
001-100-2004-00523-46
001-100-2004-00675-79
001-100-2004-00718-55
001-100-2004-01219-83
001-100-2004-01651-54
001-100-2004-02050-36
001-100-2004-02171-29
001-100-2004-02258-27
001-100-2004-02413-11
001-100-2004-02623-41
001-100-2004-02717-01
001-100-2004-02815-13
001-100-2004-02858-10
001-100-2004-02883-30
001-100-2004-03442-92
001-100-2004-03577-28
001-100-2004-03857-85
001-100-2004-03904-04
001-100-2004-03939-60
001-100-2004-04359-83
001-100-2004-04436-45

ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.

จํานวนเงิน
12,548.22
6,408.86
6,287.46
4,633.31
9,482.92
1,006.80
15,449.25
3,763.39
3,036.99
4,784.21
4,826.96
3,914.45
5,523.83
3,772.99
3,905.92
4,516.11
4,169.70
5,284.60
4,004.64
13,678.63
4,521.51
4,713.50
1,039.88
2,280.51
3,349.52
1,517.79
1,970.36
2,403.58
4,573.80
6,577.93
3,423.27
2,812.30
5,445.93

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. ชื#นชนม์ ชัยพันธุ์
จ.ส.อ. ธรรมนูญ พุม่ ไสว
จ.ส.อ. วุฒิกร ศรี สุกใส
จ.ส.อ. อุทยั บุญธรรม
จ.ส.อ. พิเชษฐ พึ#งเทียน
จ.ส.อ. กมล คล้อยดี
จ.ส.อ. ทวี แสงสุริยะ
จ.ส.อ. ธีรภัทร์ กัณกูล
จ.ส.อ. ล้วน พวงจําปี
จ.ส.อ. ศราวุธ พุทธิจุล
จ.ส.อ. ประสงค์ แก้วประสิ ทธิ?
จ.ส.อ. พงพันธ์ แสนสุภา
จ.ส.อ. ดําเริ ง อยูใ่ นวงศ์
จ.ส.อ. ณรงค์ ชูกลีบ
จ.ส.อ. สกนธ์ แตงอ่อน
จ.ส.อ. จํานงค์ ประดับ
จ.ส.อ. ปราโมทย์ เพชร์ไทย
จ.ส.อ. จํารัส ทองแท่ง
จ.ส.อ. ดนัย เณรตาก้อง
จ.ส.อ. นพดล เจริ ญศรี
จ.ส.อ. นพพร เณรหลํา
จ.ส.อ. มนต์ศกั ดิ? มีมง#ั คัง#
จ.ส.อ. นาทปรี ชา สุขขุม
จ.ส.อ. อภิชยั วงษ์หอมเนียม
จ.ส.อ.รชตะ งามเจริ ญ
จ.ส.อ. คมสัน ปั ญจรงคะ
จ.ส.อ. กัมปนาท กรป้ องกัน(อ.)
จ.ส.อ. โตณณาการ บริ ภณั ฑ์
จ.ส.อ. ภราดร แท่นเผือก
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร รัตนวรรณ
จ.ส.อ. ธนิต หนสมสุข
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ สุขตา
จ.ส.อ. เฉลิมพันธ์ บุญอินทร์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04474-38
001-100-2004-04475-26
001-100-2004-04922-34
001-100-2004-04980-61
001-100-2004-05011-61
001-100-2004-05106-00
001-100-2004-05473-03
001-100-2004-05501-49
001-100-2004-05946-66
001-100-2004-05968-77
001-100-2004-06023-09
001-100-2004-06125-37
001-100-2004-06848-08
001-100-2004-06939-12
001-100-2004-07234-44
001-100-2004-07374-74
001-100-2004-07466-94
001-100-2004-07552-94
001-100-2004-07554-70
001-100-2004-07556-29
001-100-2004-07556-38
001-100-2004-07597-22
001-100-2004-07695-07
001-100-2004-07714-87
001-100-2004-07799-75
001-100-2004-08066-95
001-100-2004-08690-65
001-100-2004-08784-52
001-100-2004-08875-57
001-100-2004-08891-02
001-100-2004-09062-23
001-100-2004-09126-22
001-100-2004-09232-48

ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.

จํานวนเงิน
846.63
17,708.17
5,527.24
3,990.92
729.47
11,100.30
6,211.88
2,705.92
7,566.35
1,168.31
10,955.06
2,925.91
7,265.05
10,598.52
2,631.37
8,947.02
15,793.24
3,688.06
7,420.97
24,370.16
7,577.88
5,982.04
3,553.33
5,225.01
608.53
5,711.80
12,195.51
1,748.76
1,269.11
4,166.93
2,231.53
4,355.39
3,105.95

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. สมชาติ สุขเอี#ยม
จ.ส.อ. วรภาส เดชกล้า
จ.ส.อ. ชาลี บุญลือ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เกิดก้าน(อ.)
จ.ส.อ. บัญญัติ เงินแพ
จ.ส.อ. สมชาย เจ๊กท่านา
จ.ส.อ. กฤษณะ หอมตลบ
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ? จินุพงศ์
จ.ส.อ.พรหมมา นวลพลกรัง
จ.ส.อ. พัตร์ แจ่มจันทร์
จ.ส.อ. อนิรุธ บริ บูรณ์
จ.ส.อ.สพโชค หนูเล็ก
จ.ส.อ. ณรงค์วทิ ย์ วรสาร
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ภูนสั สูง
จ.ส.อ. ปรี ชา สุวรรณโสภา
จ.ส.อ. อุเทน ทีรักษ์
จ.ส.อ. ศรราม แสงอรุ ณ
จ.ส.อ. วิเชียร มุขภักดี
จ.ส.อ.สิ ริพงษ์ ธิมะดี
จ.ส.อ. เกษม พรมตรุ ษ
จ.ส.อ. เกษม สิ งห์บุดดี
จ.ส.อ.กฤษณะ หงษ์เวียงจันทร์
ส.อ. อัครชัย สังข์วารี
จ.ส.อ. นพดล ชูเชิด
จ.ส.อ. ไพรัช สามเกลียว
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ อ่อนแก้ว
จ.ส.อ. ธีระศักดิ? ใจแก้ว
จ.ส.อ.หญิง บุศริ น ยอดยิง#
จ.ส.อ.หญิง พิศมัย งามเจริ ญ
จ.ส.อ.หญิง ฐิตตา ฉายสิ นสอน
จ.ส.ท. วิฑูร ดวงคําจันทร์
จ.ส.ท. สําเริ ง สิ งห์นนั ท์
จ.ส.ท. ธนภัทร อ่อนเย็น

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09235-58
001-100-2004-09463-55
001-100-2004-09823-48
001-100-2004-10009-15
001-100-2004-10024-81
001-100-2004-10324-00
001-100-2004-10725-23
001-100-2004-10856-33
001-100-2004-11056-18
001-100-2004-11098-90
001-100-2004-11290-70
001-100-2004-11769-17
001-100-2004-12006-94
001-100-2004-12146-88
001-100-2004-12845-62
001-100-2004-12917-48
001-100-2004-12935-97
001-100-2004-12965-21
001-100-2004-13212-43
001-100-2005-00284-81
001-100-2005-00285-51
001-100-2006-00095-37
001-100-2006-00103-93
001-100-2006-00177-12
001-100-2006-00369-02
001-100-2007-00461-20
001-100-2010-00034-11
001-100-2004-05846-14
001-100-2004-07417-14
001-100-2004-08475-68
001-100-2004-09135-79
001-100-2004-12873-10
001-100-2009-00418-04

ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.
ศร.

จํานวนเงิน
5,415.70
1,606.01
2,669.98
4,910.84
2,855.31
6,789.55
1,739.66
2,695.32
2,578.72
3,466.15
2,016.61
4,135.02
1,670.39
3,386.21
4,857.46
1,318.23
4,521.27
3,679.58
998.95
1,211.97
3,623.46
2,292.04
1,871.02
2,669.54
1,325.86
1,236.67
552.27
3,628.55
4,731.61
2,318.55
4,507.02
4,031.80
2,002.29

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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. นัฐพล ทวีพนั ธุ์
จ.ส.ต. สุรยุทธ อ่วมศาสตร์
จ.ส.ต. ประสิ ทธิ? โปแก้ว
ส.อ. สราวุธ สุขสําราญ
ส.อ.นฤนารถ ไวพยาบาล
ส.อ. พงษ์ศกั ดิ? ศรี สมบัติ
ส.อ. ศรายุทธ ภพภูวฤณ
ส.อ. ฤกษชัย มิ#งเมือง
ส.อ.เลิศศักดิ? เทียนสอาด
ส.อ. ธนากร ขําทอง
ส.อ. ชัยณรงค์ เขื#อนวงศ์
ส.อ.หญิง จิราภรณ์ ไมตรี
ส.อ.หญิง ปั ทมา อ้นพุม่
ส.ท. อาทิตย์ พลายแก้ว
ส.ท. เฉลิมพร มาเปี ย
ส.ท. วุฒิชยั โลหิ ตหาญ
ส.ต. สมบัติ มัน# แร่
พล.อส. สุธา วะราสิ น
พล.อส. กิจิวฒั น์ กล้าหาญ
ร.อ. จุฑา จุฑาเทศ
ร.อ. วัฒนา เจริ ญยิง#
ร.ต. อนุสร บุญเรื อง
ร.ต. ณกรณ์ เหมทอง
ร.ต. สิ รภพ สี อุดร
ร.ต. ปุณยภู ฉิ มกุล
ร.ต. มะนัด พุมมา
ร.ต. ถาวร ดวงปาโคตร
ร.ต. สวงค์ ศิริลกั ษณ์
ร.ต. บรรจง หมอนทอง
ร.ต.อารมณ์ สุภาพ
จ.ส.อ. ปั ญญา จันทร์ฉุน
จ.ส.อ. โอภาส กรวยในเมือง
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สายาจักร์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00301-03
001-100-2006-00308-29
001-100-2010-00034-02
001-100-2004-02396-80
001-100-2004-08474-98
001-100-2004-12248-34
001-100-2004-13150-20
001-100-2005-00785-83
001-100-2007-00069-73
001-100-2010-00452-13
001-100-2013-00418-89
001-100-2008-00034-52
001-100-2010-00327-23
001-100-2004-06983-51
001-100-2007-00459-90
001-100-2016-00265-77
001-100-2004-05145-90
001-100-2004-06992-99
001-100-2004-09709-54
001-100-2004-00838-05
001-100-2004-12505-38
001-100-2004-00088-31
001-100-2004-03875-07
001-100-2004-03994-41
001-100-2004-06387-84
001-100-2004-07524-64
001-100-2004-07669-35
001-100-2004-07783-74
001-100-2004-11788-63
001-100-2004-11911-29
001-100-2004-00241-58
001-100-2004-00391-96
001-100-2004-00394-33

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

จํานวนเงิน
1,124.81
951.74
750.98
2,296.09
3,546.49
1,938.72
1,953.93
1,571.50
1,827.76
1,559.81
707.71
721.13
1,760.85
2,618.06
1,715.06
138.80
829.75
2,446.28
1,274.84
12,797.07
3,095.88
11,941.24
5,828.20
21,907.99
3,182.08
4,353.18
15,446.67
4,310.89
6,574.42
12,554.50
1,753.88
7,616.88
3,512.10

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ณรงค์ ลําจวน
จ.ส.อ. ศรชัย ศรี ทองเมือง
จ.ส.อ. รัตนะ สี หลิ#ง
จ.ส.อ. บุญรุ่ ง ลําจวน
จ.ส.อ. วิโรจน์ สกุลเดช
จ.ส.อ. คณิ นนิฏฐ์ ณรงควันทน์
จ.ส.อ. ชาติชิต ใหม่วงษ์
จ.ส.อ. วิศวกร พิมพ์สอน
จ.ส.อ.พันฤทธิ? กรป้ องกัน
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ พันธะเสน
จ.ส.อ. คณิ ศร นาคมี
จ.ส.อ. รวย ปลีนารัมย์
จ.ส.อ. อํานวย เกสโร
จ.ส.อ. อํานาจ บัวเรื อง
จ.ส.อ. บัญชา ทองติ#ง
จ.ส.อ. เรื องชัย เรื องพระยา
จ.ส.อ. มงคล บรรเทิงสุข
จ.ส.อ. สมคิด บุญกลับวิเศษกุล
จ.ส.อ. สัญญา หนุนนาค
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิ? แสนดวงดี
จ.ส.อ. ธนบดี คําฮด
จ.ส.อ. ไพศาล แจ้งจิตร์
จ.ส.อ. มนตรี ลีรัตนชัย
จ.ส.อ. ชนินทร์ สหพุฒิ
จ.ส.อ. ธงชัย กรอบจิตมัน#
จ.ส.ท. เอนก นิ#งนึก
จ.ส.อ. นพดล สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ภัทรพงศ์ มีสุข
จ.ส.อ. นพดล โพธาราม
จ.ส.อ. วิชยั เนตรนิล
จ.ส.อ. วัชรพล ขันทอง
จ.ส.อ. สุรศักดิ? สังข์ทอง
จ.ส.ต. ศักดิ?ดา จุมพลพงษ์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00430-92
001-100-2004-00990-55
001-100-2004-01179-08
001-100-2004-02085-83
001-100-2004-03191-71
001-100-2004-05238-62
001-100-2004-05444-12
001-100-2004-05740-88
001-100-2004-06018-14
001-100-2004-06554-53
001-100-2004-06962-65
001-100-2004-07064-47
001-100-2004-07203-13
001-100-2004-07339-00
001-100-2004-07347-14
001-100-2004-07856-39
001-100-2004-08462-04
001-100-2004-08489-01
001-100-2004-08986-41
001-100-2004-09086-65
001-100-2004-10143-52
001-100-2004-10682-83
001-100-2004-11424-97
001-100-2004-11506-09
001-100-2004-11912-08
001-100-2004-11912-35
001-100-2004-12718-50
001-100-2004-00950-22
001-100-2004-11910-95
001-100-2004-02014-92
001-100-2004-05847-11
001-100-2004-07705-94
001-100-2004-09223-19

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

จํานวนเงิน
1,321.16
7,301.72
1,866.10
4,410.89
13,786.04
4,724.53
1,281.59
3,984.54
4,118.29
3,897.18
5,543.90
3,418.84
4,960.53
4,916.88
2,016.00
6,255.14
2,501.13
1,977.73
9,098.56
5,555.82
2,495.86
8,863.54
12,780.24
994.65
19,831.72
4,383.48
4,577.25
1,919.32
2,321.67
7,683.22
2,372.85
4,835.17
2,541.96

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ส.อ. กิตติพงษ์ สุทธา
ส.อ. ฐาน์กวิน โชติวชิรพันธุ์
ส.อ. ฑีฆายุ ขันตี
จ.ส.ต. จิระศักดิ? เสรี รักษ์
ส.อ. นิจวัฒน์ ดิษฐบรรจง
ส.อ. ภานุวฒั น์ แสนพันธุ์
ส.อ. โชติอนันต์ ภาดี
ส.ท. ณัฐวัตร พยุงวงศ์
ส.ต. อุปมา งามกุศล
พ.ท. เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์
พ.ต. สมพงษ์ สลีอ่อน
พ.ต.วิทวัส วิรัฐติกลุ
พ.ต. ไพรัช เวสประชุม
ร.ท. ประสาร เทียนกัณฑ์เทศน์
จ.ส.อ. วิศิษฐ สามศรี
จ.ส.อ. ปานะภัทร เข็มกําเนิด
จ.ส.อ. เอกศักดิ? ใจธรรม
จ.ส.อ. ประยุทธ วงศศิธร
จ.ส.อ. วีร์ธนากฤต เจิมพานิชย์
จ.ส.อ. ณัฐพล รัตนา
จ.ส.อ. ศิตร์ธิไชย อรุ ณเจริ ญ
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ศรี ทะบก
จ.ส.อ. คมกริ ช มงคล
จ.ส.อ. นันทวุฒิ มีการุ ณ
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ปากวิเศษ
จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ สงวนพวก
ส.ท. พีรชัย จุลโสภณ
พ.อ. อภิรักษ์ ไกรเดช
พ.ต.ณรงค์ จ่าแก้ว
พ.ต. ปรี ชา กาบเอืFอง
พ.ต. เฉลิม ภู่รัตน์
พ.ต. ยศกร ใหม่จนั ทร์
ร.อ. สุริยา กุลกรรณ์

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11911-56
001-100-2004-11912-44
001-100-2005-00820-72
001-100-2006-00219-55
001-100-2006-00465-10
001-100-2007-00299-74
001-100-2012-00244-03
001-100-2014-00413-65
001-100-2014-00413-83
001-100-2004-07687-93
001-100-2004-02845-47
001-100-2004-08768-34
001-100-2004-12444-03
001-100-2004-08330-15
001-100-2004-00844-79
001-100-2004-03048-32
001-100-2004-03885-88
001-100-2004-04025-05
001-100-2004-08110-22
001-100-2004-08704-14
001-100-2004-08754-19
001-100-2004-09143-47
001-100-2004-12112-29
001-100-2004-12169-05
001-100-2004-12747-87
001-100-2004-08738-82
001-100-2014-00241-91
001-100-2004-08536-20
001-100-2004-06974-68
001-100-2004-07073-21
001-100-2004-09435-70
001-100-2004-10058-04
001-100-2004-00215-59

ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.บ.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.

จํานวนเงิน
1,411.55
4,608.20
1,631.01
2,714.98
2,080.67
1,751.14
2,450.92
1,310.83
94.65
6,992.89
26,814.43
27,212.76
9,948.85
19,656.23
10,564.95
8,225.29
4,685.81
19,672.14
1,782.65
9,331.23
9,833.30
10,801.72
8,975.23
2,960.69
12,891.52
6,488.96
1,065.35
34,199.88
13,293.86
9,981.36
14,669.05
6,210.79
4,874.00

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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
ร.ท. สุวฒั น์ โฆษิตสุริยะพันธุ์
ร.ท. สุรพล เจียนพันธ์
ร.ท. ไพศาล นพรัตน์
ร.ต. บรรเลง ชัยชนะ
ร.ต. ชาญชัย ยมนา
ร.ต.ประพัตร์ ไวว่อง
ร.ต.เมธาสิ ทธิ? ดนุเดชเมธา
ร.ต.วิทยา วิริยะ
ร.ต. เอกพจน์ อุดดี
จ.ส.อ. กฤต เฉลยศิลป์
จ.ส.อ. อรรถพล วงศ์ทา
จ.ส.อ.ชยุต เกษมจิตต์
จ.ส.ท. จิรันดร์ กันทา
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ อินทรชัย
จ.ส.อ. ศุภเดช อินแตง
จ.ส.อ. ชุมพล ว่นเครื อ
จ.ส.อ. สมบูรณ์ โคษาราช
จ.ส.อ. ชวน หล้าระวงค์
จ.ส.อ. บัญชา เสกกล้า(อ.)
จ.ส.อ. แสวง บรรณารักษ์
จ.ส.อ. พนัส ถาวราคม
จ.ส.อ.ดนุเดช โพนรัตน์
จ.ส.อ. กฤษณพงศ์ ปั ญญาเมืองใจ
จ.ส.อ. สุวจิ กั ขณ์ สุริเมือง
จ.ส.ท. อัคคเดช ขันนวน
จ.ส.ท. เอกราช ช่างไม้
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ ษีดา
จ.ส.ต. ชัยวุฒิ คําดี
ส.ต. นพดล ชุบชูวงศ์
ส.อ. ทินกร สุวรรณภูมิ
ส.อ.วีรภัทร ธนาภาทิวตั ถ์
ส.ท. สรายุทธ บุญมี
ส.ท. กันต์วสิ ุทธิ? ทิสาระ

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01203-28
001-100-2004-01742-77
001-100-2004-12892-20
001-100-2004-08375-70
001-100-2004-09142-40
001-100-2004-12471-90
001-100-2007-00466-25
001-100-2009-00030-26
001-100-2009-00269-93
001-100-2004-00200-64
001-100-2004-00549-19
001-100-2004-02255-80
001-100-2004-02760-61
001-100-2004-05261-24
001-100-2004-05450-13
001-100-2004-07998-09
001-100-2004-08725-46
001-100-2004-09240-43
001-100-2004-09242-74
001-100-2004-10889-68
001-100-2004-11217-31
001-100-2004-12491-89
001-100-2004-12734-50
001-100-2008-00363-35
001-100-2004-08263-61
001-100-2004-11500-61
001-100-2009-00041-86
001-100-2009-00055-83
001-100-2012-00389-47
001-100-2012-00595-88
001-100-2012-00597-19
001-100-2013-00130-71
001-100-2013-00664-26

สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.ช.ม.

จํานวนเงิน
7,668.88
8,548.87
4,505.65
7,053.91
4,207.86
6,999.82
2,522.52
1,011.72
2,321.47
3,328.82
3,241.53
5,453.81
13,209.76
4,803.80
7,095.73
9,184.42
8,177.76
6,222.02
4,839.70
6,959.63
2,354.60
874.58
6,227.84
1,494.96
2,466.36
4,299.24
1,142.51
2,738.41
1,319.78
291.13
673.28
270.86
1,091.57

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
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.ท. ธีระพงษ์ มานะกิจ
พ.ต. ปราโมทย์ โสมรักษ์
พ.ต. กรี ฑา ชูทิFง
พ.ต. สุรชัย เมืองประเสริ ฐ
ร.อ. อาทิตย์ วงษ์สุริยา
ร.ท. จักรี เจ๊ะด๊ะ
ร.ท. กิตติภพ ประมาณ
ร.ต. วีระยุทธ ละอองแก้ว
ร.ต.โอภาส บุญมาตย์
ร.ต. สุชาติ เมืองบํารุ ง
จ.ส.อ. พงศ์วกิ รานต์ จันทร์คืน
จ.ส.อ. ถาวร บัวอนนท์
จ.ส.อ. พิชิต เถินบุรินทร์
จ.ส.อ.ฉัตรชัย หมื#นยุทธ
ส.อ.ยุทธพิชยั ชัยตันติกลุ
ส.ต. อาพันดี มะนุ
พ.อ. สมศักดิ? ตรงงาม
พ.ท. สุมิสก์ วรวงศ์
พ.ต. สามารถ จันทะประเทศ
พ.ต. พิชยั ขุมเงิน
ร.อ. วุฒิพงษ์ มีป้อง
ร.ท. ธนกร สี ทานอก
ร.ต. ธีระพงษ์ นาวานุกลู
ร.ต. รักศักดิ? ทางตะคุ
จ.ส.อ. สาคร นนทะชัย
จ.ส.อ.วรภาส ชัยปราบ
ส.อ. ปฎิการ ฉัตรศรี
จ.ส.อ. เพิ#มพูน ลาโภ
จ.ส.อ. พิทยาคม เทียมกลาง
จ.ส.อ. บุญมี ขันธเวช
จ.ส.อ. สายัณห์ มหิ ษานนท์
จ.ส.อ. สุนนั ท์ ปะวาระณะ
จ.ส.ท. วุฒิชยั ทองภูเหวด

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00611-83
001-100-2004-01171-57
001-100-2004-04094-92
001-100-2004-10503-36
001-100-2004-00127-55
001-100-2004-02105-97
001-100-2004-02215-48
001-100-2004-03091-65
001-100-2004-00127-73
001-100-2004-11342-49
001-100-2004-00453-00
001-100-2004-04877-64
001-100-2004-06094-90
001-100-2004-11263-92
001-100-2007-00434-51
001-100-2014-00339-68
001-100-2004-08871-04
001-100-2004-00015-00
001-100-2004-10774-58
001-100-2004-12421-59
001-100-2004-07195-75
001-100-2004-02872-25
001-100-2004-01201-06
001-100-2007-00223-79
001-100-2004-00452-12
001-100-2004-00772-93
001-100-2004-07125-54
001-100-2004-08652-90
001-100-2004-09697-81
001-100-2004-11375-92
001-100-2004-11790-39
001-100-2004-12142-44
001-100-2004-04695-00

สง.สด.จว.ช.ม.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.น.ธ.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.

จํานวนเงิน
283.04
7,305.36
4,980.73
17,578.11
8,530.37
13,627.15
13,922.81
3,217.49
8,197.57
15,879.36
3,944.63
18,734.76
5,691.10
5,020.34
5,757.96
1,178.82
15,318.69
10,982.79
13,657.01
7,347.46
3,070.35
8,342.27
8,831.28
1,078.69
4,063.78
5,387.71
5,519.57
8,559.06
11,088.33
4,434.89
7,986.39
4,296.01
4,040.47

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ปฏิภาณ มุยเขียว
จ.ส.ต. กรกฏ เรื องจิต
ส.อ. ก้องไกร ไชยป่ ายาง
ส.ท. สกุลพัฒน์ บัวหลวง
พ.อ. ณครสม เนาวบุตร
พล.ต. จิตตนันท์ วีระณรงค์
ร.ท. ธวัชชัย กลิ#นชะนะ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-12323-38
001-100-2009-00055-10
001-100-2013-00366-83
001-100-2014-00352-85
001-100-2015-00142-63
001-100-2008-00002-24
001-100-2004-11519-81

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สง.สด.จว.ม.ค.
สธน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 2,383 ราย

จํานวนเงิน
4,383.73
1,612.51
888.95
608.75
36,983.82
7,776.89
6,513.46
16,931,379.22

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุกลู หอมสง่า
จ.ส.อ. เศกสรรณ์ จันทรวิรุจ
จ.ส.อ. ณาวิณ ฉํ#าแสง
ร.ต. สรสิ ช พงศะบุตร
พ.ต. ปริ ญญา ปั ญญาทิพย์
จ.ส.อ. สมัย แสวงสุข
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ? จิตรสมัคร
จ.ส.อ. นคร ทุ่นใจ
จ.ส.อ. ชาติชาย มีมะโน
จ.ส.อ. สถาพร ปะตังถาโต
จ.ส.อ. การันต์ โตกลาน
ส.อ. กรี ฑาพล ศิริ
จ.ส.อ. นพดล สมจิตร์
ร.ต. ปรี ชา อุดมฤทธิ?
ร.อ. พิษณุ ถาอุปชิต
ส.อ. กิตติพงษ์ ศรี ฮาด
ร.ต. เทพพิทกั ษ์ เขาช้าง
ร.ต. สมพงษ์ ละวู่
จ.ส.ท. ชลธิรศน์ หลงขาว
ส.ท. ฉัตรชัย สมราช
จ.ส.อ. ธัญญวัตร สุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เอกปวินท์ บัวล้อมใบ
จ.ส.อ. สุภชัย ศรี ชยั วิศาล
ส.ท. คงศักดิ? หนองทองทา
ร.อ. วิสนั ต์ เชืFอจันทึก
ร.ท. ประกาศฐ์ อันพาพรม
จ.ส.อ. ธนโชติ ชํานาญศรี
จ.ส.อ. จําเนียร ประภาวิทย์
จ.ส.อ. สถาพร ยศเปี# ยม
ร.ต. สมหวัง หะนันตะ
ส.อ. ปฏิญญา ยาทา
จ.ส.อ. สุชาติ สร้อยบุญมา
พ.ท. ณรงค์ศกั ดิ? บุญพุม่ พวง

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00197-22
001-300-2018-00199-08
001-300-2018-00199-17
001-300-2018-00197-95
001-300-2018-00200-38
001-300-2018-00197-59
001-300-2018-00194-58
001-300-2018-00196-98
001-300-2018-00193-60
001-300-2018-00197-68
001-300-2018-00200-10
001-300-2018-00193-06
001-300-2018-00191-11
001-300-2018-00199-80
001-300-2018-00198-65
001-300-2018-00198-56
001-300-2018-00199-53
001-300-2018-00199-62
001-300-2018-00199-44
001-300-2018-00200-29
001-300-2018-00195-73
001-300-2018-00191-20
001-300-2018-00191-48
001-300-2018-00195-46
001-300-2018-00199-71
001-300-2018-00199-35
001-300-2018-00198-74
001-300-2018-00195-55
001-300-2018-00196-34
001-300-2018-00191-39
001-300-2018-00193-42
001-300-2018-00197-04
001-300-2018-00194-85

กรม สน.พล.ร.9
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
ขกท.
คส.สพ.ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ป.71 พัน.712
พล.ร.15
พัน.ขส.22 บชร.2
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.บ.1
พัน.บ.3
พัน.บ.41
พัน.บริ การ กบร.ศร.
พัน.สท.กส.ทบ.
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
พัน.สบร.22 บชร.2
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.4 พัน.25 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.7 พัน.8
มทบ.11
มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)

จํานวนเงิน
93,000.00
50,000.00
196,749.91
108,492.15
196,000.00
189,191.70
63,717.49
400,000.00
84,698.71
19,177.93
50,000.00
25,000.00
15,171.85
93,000.00
60,470.57
176,000.00
56,000.00
93,793.80
68,000.00
23,000.00
34,000.00
44,699.87
59,476.26
150,000.00
200,000.00
120,000.00
120,000.00
84,850.11
100,000.00
90,379.21
40,000.00
55,626.96
160,605.91

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื#อบัญชี
ส.อ. ประยงค์ ปอนสําโรง
พ.ท.หญิง ศุภกั จิตต์ ชูแสง
จ.ส.อ.หญิง อุไรวรรณ สร้อยเกลียว
พ.ต. คเนศ แตงฤทธิ?
ร.ต. นิวฒั น์ อินทนาคม
ส.อ. หิ รัญ ปั ญญา
ส.อ. ธนศักดิ? ประภาจิตร์
ร.ต. คนึง วิเศษอักษร
จ.ส.ต. กฤต บอนรัมย์
ร.ต. ประสาท โสภา
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ? ชาประพันธ์
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ รักษาเขตต์
ส.อ. มนูชยั ทองชมภู
ร.อ. วิโรจน์ คล้ายพุม่
จ.ส.อ. ชาติชิต ใหม่วงษ์
จ.ส.ท. ธนลภย์ วิจารณ์พล
จ.ส.อ. เอกโอฐ แสงศรี
พ.ต. จิรวัฒน์ บัวภา
พ.อ. เหมือนหมาย สิ ทธิศกั ดิ?
จ.ส.อ.หญิง ธีราพร แก้วกําชัย

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00196-70
001-300-2018-00200-56
001-300-2018-00192-63
001-300-2018-00192-36
001-300-2018-00192-45
001-300-2018-00192-81
001-300-2018-00191-75
001-300-2018-00200-47
001-300-2018-00198-47
001-300-2018-00200-01
001-300-2018-00194-21
001-300-2018-00191-84
001-300-2018-00199-26
001-300-2018-00191-57
001-300-2018-00195-00
001-300-2018-00200-65
001-300-2018-00198-92
001-300-2018-00193-51
001-300-2018-00198-83
001-300-2018-00197-13

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ยย.ทบ.
ร.25
ร.25
ร.29
ร.29 พัน.3
ร.3 พัน.2
ร.3 พัน.2
ร.6 พัน.3
รพศ.2 พัน.2
รร.การบินทหารบก
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ส.พัน.35 นสศ.
ส.พัน.35 นสศ.
สง.สด.จว.พ.ล.
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.ย.ส.
สง.สด.จว.ส.ต.
สพ.ทบ.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 53 ราย

จํานวนเงิน
200,000.00
150,000.00
140,000.00
166,000.00
344,955.35
60,000.00
28,000.00
110,027.01
41,000.00
132,391.93
167,224.28
40,000.00
107,000.00
200,000.00
33,000.00
80,000.00
386,624.15
90,406.85
34,018.79
100,000.00
5,931,750.79

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเบีFยประกันล่วงห

เลขที#เช็ค : 52495924
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.อุดมทรัพย์ คลาดแคล้วดี
ส.อ. ถวิล ไชยสูงเนิน
จ.ส.อ. บุญมี ตีเงิน
จ.ส.อ. สุพรรณ สุทโธ
จ.ส.อ. นพวิชช์ จันทร์ปัยญารัช
ร.ต. สุทธินนั บุญทรัพย์
จ.ส.อ. จิรัฎฐ์ วีระสม

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

001-500-2005-00619-41
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2008-00271-48
บ.จทบ.ก.จ.
001-500-2005-00586-82
บ.จทบ.ร.อ.
001-500-2004-00213-42
บ.มทบ.13
001-500-2011-00034-34
ป.71 พัน.712
001-500-2004-00555-34
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
001-500-2004-00541-91
ศม.
รวม เงินฝากเบีFยประกันล่วงหน้า 7 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495924 2,443 ราย

จํานวนเงิน
783.00
278.00
1,143.00
234.00
287.86
366.00
704.00
3,795.86
22,866,925.87

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 4 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495927
ลําดับ
1
2
3

ชื#อบัญชี
พ.ท. โชตินริ นทร์ ไชยยศ
พ.ท. ธนภัทร วงศ์สูงยาง
จ.ส.อ. ประสาสน์ ปิ ยะศิริสิน

เลขที#บญั ชี
001-300-2018-00200-74
001-300-2018-00200-92
001-300-2018-00200-83

วันที#เช็ค : 4 เม.ย. 61
หน่วย

ทน.2
ทน.2
ทน.2
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 3 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495927 3 ราย
รวมสัง# จ่ายทัFงหมด 2,446 ราย

จํานวนเงิน
240,000.00
237,942.30
149,853.98
627,796.28
627,796.28
23,494,722.15

