หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495928
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
อุบลราชธานี
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
ร้อยเอ็ด
เสนานิคม
ปัตตานี
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ทุ่งสง
ทุ่งสง
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศรีย่าน
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
สงขลา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
พนัสนิคม

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กรม ทพ.23
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.47
กรมพัฒนา 1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ทน.2
ทน.2
นทน.รร.สธ.ทบ.
นรด.
บชร.2
ป.4
ป.4 พัน.4
ป.5 พัน.5
ป.6 พัน.23
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.ม.1
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1

วันที่เช็ค : 9 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
12,864.52
463,939.90
382,015.62
2,135.66
375,815.40
268,110.36
173,805.94
296,030.25
201,028.55
238,028.14
333,991.09
163,275.40
8,480.42
303,837.01
737.17
419,107.96
190,037.14
158,824.92
236,787.69
109,388.25
157,373.45
164,556.17
304,445.72
569,596.23
966,293.45
3,436.52
270,546.49
13,555.75
7,062.58
265,931.27
57,007.14
200,730.51
19,586.92

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495928
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
ทุ่งสง
ลพบุรี
สระบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ขอนแก่น
อุดรธานี
หาดใหญ่
เพชรบุรี
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
เทิง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
เชียงใหม่
ขอนแก่น
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ปัตตานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ศรีย่าน
ศรีย่าน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ปจว.
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.24
มทบ.42
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.13 พัน.1
ร.151
ร.151
ร.153
ร.17 พัน.4
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.21 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.6 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.8 พัน.3
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
รพ.อานันทมหิดล
รพศ.2 พัน.2
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย ปจว.ที่ 1
ร้อย ม.ลว.ที่ 3

วันที่เช็ค : 9 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
53,963.69
1,790.58
805,000.70
15,244.23
1,126,784.29
913,277.46
106,760.21
135,517.25
249,283.03
153,152.35
2,211.19
207,806.91
147,255.50
175,387.99
5,208.12
325,225.73
155,491.17
302,278.75
280,505.63
348,505.75
169,883.45
376,402.59
53,757.29
37,683.65
276,525.40
121,357.69
124,967.20
356,860.81
228,294.45
700,033.93
94,901.70
161,310.68
83,869.39

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495928
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

สาขา
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ศรีย่าน
กระทุ่มแบน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ระยอง2
ศรีย่าน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ศคบ.บชร.2
ศสพ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.สด.จว.ร.ย.
สพ.ทบ.
รวม 76 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
206,798.11
6,947.09
163,892.28
88,110.06
296,888.10
115,484.57
231,184.05
302,596.30
85,125.49
92,590.51
17,224,478.91

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495928
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขา
งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
ยะลา
ปัตตานี
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
งามวงศ์วาน
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน
หน่วยต้นสังกัด
กก.พธ.ทบ.
กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
กรม ทพ.41
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.46
ทน.4
ป.3 พัน.3
พธ.ทบ.
พล.ร.15
ม.พัน.31 พล.ร.15
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
ร.151
ร.151 พัน.1
ร.152
ร.152 พัน.2
ร.152 พัน.3
ร.153 พัน.3
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม 20 หน่วย

วันที่เช็ค : 9 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
2,589.13
2,047.00
2,627.72
20,031.00
8,426.00
10,439.41
3,439.00
3,822.00
11,080.00
1,911.00
4,047.00
1,120.47
6,419.00
6,877.00
4,508.00
3,914.00
8,845.00
1,349.00
6,957.00
4,680.00
115,128.73

หมายเหตุ

หน้าที่ : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495928
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สาขา
กองบัญชาการกองทัพบก
ปัตตานี
ปัตตานี
ชุมพร
ศรีย่าน
เตาปูน
ราชบุรี
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช
ลพบุรี
นครศรีธรรมราช
ลพบุรี
พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด
พนัสนิคม
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พิษณุโลก
ชุมพร
ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ตาก
ชลบุรี
สตูล
ชุมพร
อุดรธานี
พิษณุโลก
ลพบุรี
เตาปูน
นครนายก
ลพบุรี
เตาปูน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กร.ทบ.
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.48
ขกท.
ขส.ทบ.
ช.21
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทภ.4
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.5 พัน.105
ป.71 พัน.712
พล.พัฒนา 3
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.พัฒนา 2
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
ร.112
ร.14 พัน.1
ร.21 พัน.1 รอ.
ร.5 พัน.2
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รพ.อานันทมหิดล
รร.ขส.ขส.ทบ.
รร.จปร.
รร.สพศ.ศสพ.
ศคย.ทบ.
ส.พัน.22 ทภ.2

วันที่เช็ค : 9 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
36,516.92
21,298.55
84,000.00
202,202.64
85,611.38
93,040.73
80,000.00
271,184.42
237,000.00
279,375.80
80,000.00
166,760.89
14,320.16
40,000.00
38,099.69
84,000.00
300,000.00
113,441.74
370,771.25
520,683.58
60,000.00
58,000.00
140,000.00
137,000.00
100,000.00
100,000.00
114,000.00
456,419.96
189,158.44
32,000.00
243,139.27
92,655.64
138,349.49

หมายเหตุ

หน้าที่ : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495928
ลําดับ
34

สาขา
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
สส.
รวม 34 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 9 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
129,772.44
5,108,802.99
22,448,410.63

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื#อบัญชี
ร.ต. ธิติศกั ดิ9 คุม้ นายอ
ร.ต. สมควร ทรัพย์สิน
ร.ต. สุธน เอี#ยมผูช้ ่วย
จ.ส.อ. ศิริวฒ
ุ เหมมาลา
จ.ส.อ. สุเวช ประดิษฐ์วงค์
จ.ส.อ. สําเนา นิ#มอุรา
จ.ส.อ. สมชาย การสมบัติ
จ.ส.อ. ยศดนัย วงษ์พฒ
ุ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ9 ทับประเสริ ฐ
จ.ส.อ. อภิพฒั น์ สวาฆพรรณ
จ.ส.อ.สมบัติ ลิFมอารี ธรรม
จ.ส.อ. คําสิ งห์ สมเสร็ จ
จ.ส.อ. ธีรพันธุ์ เดชแพ
ส.ท. ปรี ชา องอาจ
จ.ส.อ. ทรงพล ผิวบัวเผื#อน
จ.ส.อ. อภิวชิ ญ์ อาษากลาง
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ตันประสิ ทธิ9วฒั น์
จ.ส.อ. สุวฒั น์ รอดสมัย
จ.ส.อ. ณัฐชัย ใจกว้าง
จ.ส.อ.วีระศักดิ9 มากมูลผล
จ.ส.อ. สมควร วงษ์สุกรรม(อ.)
จ.ส.อ. ยอดชาย นิ#มหนู
จ.ส.อ. เอกไพริ นทร์ รอดโต
จ.ส.อ. ธีรพร เศวตดิษฐ์
จ.ส.อ. อนุชาติ ถิ#นวิไล
จ.ส.อ. สถาพร แก้วพานิช
จ.ส.อ.สมศักดิ9 สุวรรณภักดี
จ.ส.อ. ศักดิ9สิทธิ9 ทองอาจ
จ.ส.อ. วสันต์ หิ รัญศิริ
จ.ส.อ. ประทีป พัดปุย(อ.)
จ.ส.อ. ธนาธิป กลิ#นผล
จ.ส.อ. สวัสดิ9 เศวตดิษฐ์
จ.ส.อ. ชัชวาล ธัญวัฒกี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05099-87
001-100-2004-06108-21
001-100-2004-12374-76
001-100-2004-00204-44
001-100-2004-00743-39
001-100-2004-01352-96
001-100-2004-01684-25
001-100-2004-01735-42
001-100-2004-01735-51
001-100-2004-01757-80
001-100-2004-01918-30
001-100-2004-01933-97
001-100-2004-01994-07
001-100-2004-02749-93
001-100-2004-03167-76
001-100-2004-03718-98
001-100-2004-03808-05
001-100-2004-03842-36
001-100-2004-03858-55
001-100-2004-04086-33
001-100-2004-04266-39
001-100-2004-04305-17
001-100-2004-04703-39
001-100-2004-04763-51
001-100-2004-05042-10
001-100-2004-05382-80
001-100-2004-05879-76
001-100-2004-06604-37
001-100-2004-06655-93
001-100-2004-07013-36
001-100-2004-07287-59
001-100-2004-07364-75
001-100-2004-07514-65

กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
5,074.24
3,986.64
3,803.64
943.11
9,996.99
5,370.74
4,666.77
6,145.45
8,052.87
1,571.05
1,959.61
8,796.38
6,892.50
5,806.84
3,663.40
13,123.03
20,658.72
6,383.17
5,009.97
6,187.93
4,587.44
1,735.34
4,440.96
12,599.93
3,321.28
575.87
8,827.06
3,548.37
3,104.22
1,287.97
6,906.78
14,070.92
5,802.05

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. อนุชาติ ไชยยงยศ
จ.ส.อ. วีรชัย โรจนวิภาต(อ.)
จ.ส.อ. รวีโรจน์ รัตโนทัย
จ.ส.อ. นิวฒั น์ เถื#อนสุวรรณ
จ.ส.อ. บุญสมสุข ทองจันทร์
จ.ส.อ. ประสาน คงค้าน
จ.ส.อ. ยุทธภูมิ จุ่มศรี
จ.ส.อ. วิชิต ยอดสุรางค์
จ.ส.อ. ศักดิ9ชยั เพชรไพฑูรย์
จ.ส.อ. สรายุทธ์ อาจหาญ
จ.ส.อ. สําเริ ง ภูชมชื#น
จ.ส.อ. สุทน ไทยประยูร
จ.ส.อ. ไสว มีพรหม
จ.ส.อ. อนันท์ เย็นเยือก
จ.ส.อ. วิโรจน์ ฉัตรฉาย
จ.ส.อ. สมศักดิ9 รุ่ งเจริ ญ
จ.ส.อ. ธนัท ชายแก้ว
จ.ส.อ. ชลธิศ กระแสร์ฉาย
จ.ส.อ. ทวีชยั บุญช่วย
จ.ส.อ. วิโรจน์ อินมะณี
จ.ส.อ. ชวลิต งามฉวี
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ โนนทิง
จ.ส.อ. สิ โรจน์ ขําเกียรติ
จ.ส.อ. สุรพรชัย พลับทอง
จ.ส.อ. ธีระ บัวเงิน
จ.ส.อ. ชริ นทร์ธร คําแสน
จ.ส.อ. โอภาส เดชภัทรพรรณ
จ.ส.ต. สมบุญ ชํานาญดี
จ.ส.อ. พงศธร พุม่ ไสว
จ.ส.อ. เขตโสภณ อุ่นอารมณ์เลิศ
จ.ส.อ.หญิง เกษร ประสงค์ทรัพย์
จ.ส.อ.หญิง สุวรี ย ์ สุขเสถียรวัฒนา
จ.ส.อ.หญิง ชมนภัส ทองเชืFอ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07618-88
001-100-2004-07702-20
001-100-2004-08081-34
001-100-2004-08634-23
001-100-2004-08634-32
001-100-2004-08634-41
001-100-2004-08634-87
001-100-2004-08635-02
001-100-2004-08635-11
001-100-2004-08636-36
001-100-2004-08636-45
001-100-2004-08636-54
001-100-2004-08636-81
001-100-2004-08947-79
001-100-2004-10323-03
001-100-2004-11223-78
001-100-2004-11721-24
001-100-2004-11948-98
001-100-2004-12648-14
001-100-2004-12827-68
001-100-2004-12887-08
001-100-2004-12887-17
001-100-2004-12892-84
001-100-2004-13170-91
001-100-2004-13177-27
001-100-2005-00695-03
001-100-2005-00771-59
001-100-2005-00772-01
001-100-2005-00775-84
001-100-2006-00440-44
001-100-2004-05072-17
001-100-2004-05658-59
001-100-2004-05973-62

กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
20,747.33
5,904.57
4,145.41
7,115.40
4,501.96
3,362.62
3,992.87
7,058.46
2,016.74
4,437.66
2,948.17
3,760.70
10,379.12
10,992.11
5,260.29
2,740.58
5,923.67
3,019.52
12,453.76
4,554.73
460.78
8,130.61
6,455.49
3,520.97
3,196.69
5,253.76
377.24
6,003.45
2,342.02
4,775.97
2,350.10
8,789.68
2,728.57

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง ชนิษฐา สี ลาแยง
จ.ส.อ.หญิง ชยารัตน์ ภาคีเนตร
จ.ส.อ.หญิง ธัญญา เสริ มพงษ์
จ.ส.อ.หญิง พิสมัย โรจนวิภาต
จ.ส.อ.หญิง จิราพร แสงโพธ์
จ.ส.อ.หญิง วิชชุนี หมอยาดี
จ.ส.อ.หญิง ยุวดี ศรี ประภาชิรานนท์
จ.ส.อ.หญิง ทิพย์พนั ธุ์ สมประสงค์
จ.ส.อ.หญิง อารี พร ไทยแท้
จ.ส.ท. .กฤษณพงศ์ กัสปะ
จ.ส.ท. อุดมศักดิ9 กรุ คไทย
จ.ส.ท. เทพนาถ เสงี#ยมจิตร
จ.ส.ท.หญิง อรวรรณ ศรี สวัสดิ9
จ.ส.ท.หญิง ศศิวมิ ล สังข์ครุ ฑ
จ.ส.ท.หญิง นรี เวช รัตนานนท์
จ.ส.ท.หญิง ศุรฎา ชัยอนุวตั
จ.ส.ท.หญิง ขวัญนะภา บุตรศิริ
จ.ส.อ. เชษฐา ทรงศิริ
จ.ส.ต. จักรรัตน์ คงธนบริ รักษ์
จ.ส.ต. นาวา วรรณมา
จ.ส.ต. พัทยา ชินศรี
จ.ส.ต.หญิง เปมิกา โปทะอินทร์
จ.ส.ต.หญิง ศรุ ตารัตน์ ภูจีระ
จ.ส.อ. สมพร ปัF นจันทร์
ส.อ. วิทูร แสงทองคํา
ส.อ. บัญชาการ สังข์ครุ ฑ
ส.อ. ศิวกร อยูส่ าํ ราญ
ส.อ. อดิศกั ดิ9 การสมเนตร
ส.อ. แสงเพชร คําภา
ส.อ.หญิง เกสริ น อนุจนั ทร์
ส.อ.หญิง กชพร ปรางค์จนั ทร์
ส.อ.หญิง ศรอนงค์ เขียวพิลาภ
ส.อ.หญิง วัลภา แตงฉาย

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06740-41
001-100-2004-08942-01
001-100-2004-12245-97
001-100-2004-12906-88
001-100-2004-13170-64
001-100-2004-13170-82
001-100-2004-13171-34
001-100-2005-00484-30
001-100-2005-00627-40
001-100-2004-12083-04
001-100-2005-00771-95
001-100-2005-00775-75
001-100-2004-13146-05
001-100-2005-00280-74
001-100-2005-00484-49
001-100-2005-00627-22
001-100-2005-00627-31
001-100-2004-05840-76
001-100-2004-07822-25
001-100-2006-00250-49
001-100-2010-00017-50
001-100-2004-13170-73
001-100-2005-00626-89
001-100-2004-01871-47
001-100-2004-05072-26
001-100-2004-06315-14
001-100-2005-00627-04
001-100-2007-00130-52
001-100-2007-00163-14
001-100-2005-00235-83
001-100-2005-00286-30
001-100-2005-00483-24
001-100-2005-00771-77

กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
4,079.57
7,029.53
10,322.85
3,942.09
3,454.81
2,814.41
928.26
2,658.07
1,179.54
1,862.55
4,904.19
1,880.79
989.51
3,468.21
4,182.38
2,885.53
1,685.21
2,501.13
2,038.91
3,118.82
1,171.44
997.66
2,182.62
3,118.82
526.99
1,011.37
1,228.65
1,107.58
1,517.97
5,157.26
1,148.64
1,734.95
987.73

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชื#อบัญชี
ส.อ.หญิง หัสยา ฉายครืF น
ส.อ.หญิง อารี วรรณ ป้ อมป้ องกัน
ส.อ.หญิง ปนัดดา รอดภัย
ส.ท. ปริ วฒั น์ นาชัยโชติ
ส.ท. กรมวิชา ชุมพล
ส.ท. ชลกร ไกรกวี
ส.ต. อัษฎางค์ ศรี พลอย
พ.ต. ศุภฤกษ์ ธรรมลี
พ.ต. กฤศณัฏฐ์ เขียนปั ญญา
ร.อ. ธนวัต ธราดํารงณ์
ร.อ. พีระพล แก้วมงคล
ร.ท. ชะโลม กุรัมย์
ร.ท. ยุทธพงษ์ พานคํา
ร.ท.ประดิษฐ์ สาบุตร
ร.ท.ธวัช กงสะกาง
ร.ท.สมพงษ์ ลุนลา
ร.ท. ประสาร พิมพ์ดี
ร.ท. เสกสันต์ กุมารสิ งห์
ร.ต. อดิศร ประกอบสุข
ร.ท.เหรี ยญชัย โยปั ดทุม
ร.ต. ชยากร ประสิ ทธิกลุ
ร.ต. สรรพสิ ทธิ9 วงศ์ประเทศ
จ.ส.อ. ธาตรี แยบดี
จ.ส.อ. ขรรค์ชยั สี หาทัพ
จ.ส.อ. วินิจ มุริจนั ทร์
จ.ส.อ. อภิชยั จอมคําสิ งห์
ส.อ. คมกฤษณ์ มะลิวลั ย์
จ.ส.อ. วราวุฒิ อุ่นผ่อง
จ.ส.อ. สงวน คํารัง
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ9 ไปรแดน
จ.ส.อ. สมภพ พูลแก้ว
จ.ส.อ. สิ ทธิกร กุลบุตร
จ.ส.อ. แฟนต้า อธิโคตร

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00441-23
001-100-2007-00266-85
001-100-2009-00264-61
001-100-2011-00483-25
001-100-2013-00631-73
001-100-2013-00632-98
001-100-2015-00594-97
001-100-2004-08528-70
001-100-2004-12872-77
001-100-2004-02415-97
001-100-2004-05211-29
001-100-2004-01780-60
001-100-2004-02485-54
001-100-2004-02602-82
001-100-2004-09384-80
001-100-2004-10256-86
001-100-2004-12067-40
001-100-2004-12190-36
001-100-2004-00104-01
001-100-2004-05666-90
001-100-2004-06799-94
001-100-2005-00471-85
001-100-2004-00313-52
001-100-2004-00911-87
001-100-2004-01762-48
001-100-2004-01967-56
001-100-2004-02179-16
001-100-2004-02358-60
001-100-2004-02716-40
001-100-2004-03241-91
001-100-2004-04219-99
001-100-2004-04523-42
001-100-2004-04699-44

กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กก.พธ.ทบ.
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23

จํานวนเงิน
6,023.50
1,588.90
1,197.46
407.72
119.13
979.04
68.39
3,837.58
43,525.63
3,422.28
12,005.07
8,076.58
4,729.55
29,216.42
10,914.81
8,764.94
6,669.29
9,933.05
5,407.10
8,132.63
6,953.03
3,433.77
6,607.03
3,998.19
3,067.28
4,951.07
2,407.92
6,513.51
2,773.92
6,480.90
1,844.69
7,813.60
3,656.53

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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.ต. อุทยั สี หาบุตร
จ.ส.อ. ศานติชล เทศเพราะผล
จ.ส.อ. ชัยยศ สายทอง
จ.ส.อ. พุฒ ทุ่มกระโทก
จ.ส.ท. ธงชัย เลิศศรี
จ.ส.อ. กัณหา โสมรักษ์
จ.ส.อ. สวิท ระเบียบ
จ.ส.อ. จตุพร นาเจริ ญ
จ.ส.อ. นพพร คิสาลัง
จ.ส.อ. วัฒนพงศ์ พิมพ์ขนั ธ์
จ.ส.อ. อนุศิลป์ ยอดจันทร์
จ.ส.อ. คําพอง จอมคําศรี
จ.ส.อ. ชาญชัย ไชยเดช
จ.ส.อ. เด่นชัย ปั ดป้ อง
จ.ส.ท. รัฐพล ประถมชัย
จ.ส.ต. อานนท์ พิมพิลา
จ.ส.ท. สายันต์ ไชยสาร
จ.ส.ท.พัฒนพงษ์ โฮมแพน
จ.ส.ท. ศราวุธ ธรรมลี
จ.ส.ท.สุรศักดิ9 พรหมโลกา
จ.ส.ท. ไพรัตน์ อุ่นเจริ ญ
จ.ส.ท.ชัชวาล มุทาพร
จ.ส.ท. สุวรรณ หงษ์งาม
จ.ส.ต.ธนเชษฐ การะเกตุ
จ.ส.อ. สุเทียน ตอรบรัมย์
จ.ส.ต. พงษ์สิทธิ9 ช่างทาพิน
จ.ส.ต. ณัฐพล รุ่ งโรจน์
จ.ส.ต. ภัทร์ไพบูลย์ พิมพ์พิลา
ส.อ. วีระชัย ยืนยาว
ส.อ. ธีระศักดิ9 ออกรรัมย์
ส.อ. ปิ ยะพงษ์ ชินรัมย์
ส.อ. ทินกร ราษฎ์บรรดิษฐ์
ส.อ. คําพาน วินทะชัย

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05654-15
001-100-2004-06993-23
001-100-2004-07239-03
001-100-2004-08585-46
001-100-2004-08633-53
001-100-2004-08942-83
001-100-2004-08971-65
001-100-2004-09257-32
001-100-2004-10173-22
001-100-2004-12037-70
001-100-2004-12214-57
001-100-2004-12352-29
001-100-2004-13072-70
001-100-2006-00266-22
001-100-2006-00267-01
001-100-2007-00318-18
001-100-2004-00537-07
001-100-2004-03129-38
001-100-2006-00216-27
001-100-2007-00049-66
001-100-2007-00174-92
001-100-2007-00399-53
001-100-2008-00128-76
001-100-2004-09316-27
001-100-2004-10303-14
001-100-2007-00374-05
001-100-2009-00078-73
001-100-2011-00404-11
001-100-2008-00047-07
001-100-2009-00149-70
001-100-2009-00273-63
001-100-2010-00118-90
001-100-2012-00171-20

กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23

จํานวนเงิน
2,855.98
6,556.11
10,330.86
3,913.75
7,774.49
5,541.18
2,634.46
2,788.37
8,659.47
6,006.80
5,054.61
22,631.60
6,722.61
2,868.68
6,172.89
1,395.35
4,849.77
1,217.88
4,089.48
1,301.57
1,503.65
5,263.41
7,125.70
2,786.49
9,179.92
4,876.80
6,268.71
2,053.50
1,078.01
2,692.28
2,588.91
1,387.34
2,460.49

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ส.อ. สุรินทร ทองมหา
ส.ท. ดาวรุ่ ง เสนาพันธ์
ส.ท. ประยูร ละเลิศ
พ.ต. จรู ญ ปราบณรงค์
ร.อ. ธนวัฒน์ เหมือนเมือง
ร.อ. เฉลิมรัตน์ ชัยภา
ร.ท. ตุแวลอเซ็ง นิเน
ร.ท. วิษณุ จินตวรณ์
ร.ท. อดิศกั ดิ9 ธนะวัย
ร.ท. ณัฐพล เรื องศรี
ร.ท. พยัน เพชรล่อง
ร.ท. พีรวัส จันทร์ทอง
ร.ท. สุวพล ฐิตะฐาน
ร.ต. คมกฤช ตันยาลักษณ์
ร.ต. นรสิ งห์ ประเทศา
จ.ส.อ. เฉลิมพล ศรี ม่วงกลาง
จ.ส.อ. ธีรพล ศรัทธาผล
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ศิริคาํ น้อย
จ.ส.อ. ปั จจุบนั คลังภักดี
จ.ส.อ. เทพธันวา ทวีชาติ
จ.ส.อ. กตตน์ นาคทรัพย์
จ.ส.อ. ซอลาซูดิน อาแว
จ.ส.อ. อดุลย์ สิ นบุญยก(อ.)
จ.ส.อ. เวชศานต์ วิชาศาสตร์
จ.ส.อ. สุพฒั น์ จันทร์กอง
จ.ส.อ. วิเชษฐ์ ไกรสกุล
จ.ส.อ.ภิญโญ มิตรศรี สาย
จ.ส.อ. อนุพงษ์ ท้อสุวรรณ(อ.)
จ.ส.อ. สวาสดิ9 นาเพชร
จ.ส.อ. พิเชษฐ อยูน่ #ิม
จ.ส.อ. บุญฤทธิ9 อูมูดี
จ.ส.อ. ศักดิ9นริ นทร์ ฝั#งชลจิตร
จ.ส.อ. สุทธิชา นาเพชร

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00174-85
001-100-2013-00011-46
001-100-2013-00011-64
001-100-2004-13067-21
001-100-2004-00130-46
001-100-2011-00036-78
001-100-2004-00142-21
001-100-2004-00316-99
001-100-2004-01927-69
001-100-2004-04889-67
001-100-2004-06159-78
001-100-2004-06860-28
001-100-2004-11821-30
001-100-2004-03932-89
001-100-2004-08961-66
001-100-2004-00818-70
001-100-2004-02051-15
001-100-2004-02775-92
001-100-2004-04837-59
001-100-2004-04938-35
001-100-2004-06320-54
001-100-2004-08463-74
001-100-2004-09535-95
001-100-2004-09972-98
001-100-2004-10025-88
001-100-2004-10366-64
001-100-2004-10855-81
001-100-2004-11993-70
001-100-2004-12210-40
001-100-2004-12435-92
001-100-2004-12515-46
001-100-2005-00448-69
001-100-2005-00769-47

กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.23
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41

จํานวนเงิน
2,460.49
755.78
1,031.86
16,207.69
12,644.64
3,652.37
18,089.27
8,088.71
4,797.07
4,091.01
14,721.00
3,607.14
6,649.74
2,505.25
6,126.03
6,159.16
10,133.15
5,011.04
3,581.84
2,097.95
3,600.98
4,028.32
7,789.86
508.31
2,606.58
2,460.13
1,106.84
7,255.45
27,073.60
11,770.00
5,979.84
8,961.12
2,182.18

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. ศราวุธ ชัยเมฆเมฆา
จ.ส.อ. นิรุติ นาคเกลีFยง
จ.ส.อ. มนตรี ศักดิ9แสง
จ.ส.อ. พิชยั ยุทธ์ แก้วศรี
จ.ส.อ. วีระศักดิ9 มีแวว
จ.ส.อ. ศักดา นาคตาขุน
จ.ส.อ. สุภทั ร สุขสันติดิลก
จ.ส.อ. พงษ์เทพ จันทรัตน์
จ.ส.อ. สรายุทธ อาทรกิจ
จ.ส.อ. ปิ ยะศักดิ9 เยีย# มแสง
จ.ส.อ. สมชาย พรหมศรี ยา
จ.ส.อ. ซูลกิพลี เจ๊ะปูเต๊ะ
จ.ส.อ. สมศักดิ9 อยูส่ ถิตย์
จ.ส.อ. นริ นทร์ พรหมมณี
จ.ส.ต. สุรชัย ปุระโน
จ.ส.ต. วีระยุทธ บุญถัด
จ.ส.ต. อาลียะ ยูนุ
จ.ส.ต. อรรถวิทย์ ไชยจํานงค์
จ.ส.ต. อุดม ละอองวัลย์
จ.ส.ต. พิชยั รัตน์ กิFมเฉีF ยง
จ.ส.ต. ภูริชญ์ แก้วแก่นเพชร
จ.ส.ต. อภิศกั ดิ9 ม่วงน้อย
จ.ส.ต. สนอง ทองวัน
จ.ส.ต. ปรัชญาเมธี ป้ อมหิ น
ส.อ. บุญฤทธิ9 ขุนเดื#อ
ส.อ. อุเทน เมธา
ส.อ. ศิววงศ์ ชฏาภา
ส.อ. แวฮูเซ็ง กาเจ
ส.อ. อานุภาพ ฝ่ ายบุตร
ส.อ. อาลียะ๊ แมะเถาะ
ส.อ. สุริยนั ยุติวฒั น์
ส.อ. อัชติ พรมดี
ส.อ. เอกพล สุขทรัพย์สร้าง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00000-68
001-100-2006-00000-77
001-100-2006-00000-86
001-100-2006-00001-10
001-100-2006-00001-29
001-100-2006-00001-38
001-100-2006-00001-47
001-100-2006-00001-56
001-100-2006-00001-65
001-100-2006-00001-83
001-100-2006-00001-92
001-100-2006-00002-08
001-100-2006-00002-17
001-100-2006-00002-26
001-100-2007-00433-27
001-100-2007-00433-54
001-100-2007-00436-73
001-100-2007-00436-82
001-100-2007-00456-80
001-100-2007-00471-38
001-100-2007-00471-92
001-100-2008-00043-72
001-100-2008-00132-55
001-100-2009-00204-30
001-100-2007-00433-09
001-100-2007-00433-45
001-100-2007-00433-81
001-100-2007-00436-64
001-100-2007-00475-90
001-100-2008-00043-27
001-100-2008-00043-36
001-100-2008-00132-00
001-100-2008-00193-47

กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41

จํานวนเงิน
5,109.56
5,614.53
1,368.61
2,833.52
4,890.72
2,632.15
4,950.84
3,092.32
13,506.78
5,111.55
2,974.55
4,675.52
2,945.03
3,617.01
2,772.26
3,775.41
3,531.67
3,166.91
1,834.28
3,678.39
2,536.41
3,071.13
1,960.40
2,436.23
2,729.43
2,789.85
2,135.66
4,557.96
2,673.97
3,112.88
5,514.65
3,982.72
3,904.80

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. มงคล มโนวรณ์
ส.อ. อุดมศักดิ9 รัตนคิรี
ส.อ. สุเทพ เกษตรสกุล
ส.อ. เอกพล พรมเดช
ส.อ. จรัสเดช มณี โชติ
ส.อ. เกรี ยงไกร ยศอินทร์
ส.อ. พงษ์ศกั ดิ9 สุภาเส
ส.อ. ยุทธพล จิตรเพ็ชร
ส.อ. สุทธิประวัติ ขจรชัย
ส.อ. วิเชียร ละออง
ส.อ. วชิรวิชญ์ หมวดพรมทอง
ส.อ. ณรงค์ หมายลึกดี
ส.อ. วันชนะ ใจเย็น
ส.ท. พัฒนชน เอียดผอม
ส.ท. ธาดา ภิญโญประการ
ส.ท. ทศพล อินโท
ส.ท. เจริ ญศักดิ9 นพวงศ์
ส.ท. ทศวรรษ เอืFอเฟืF อ
ส.ท. พัลลภ พรหมสวัสดิ9
ส.ท. สราวุธ ชายบุญแก้ว
ส.ท. สุมิตร น้อยโคตร
พ.ท. กฤตณ์พทั ธ์ กรกัน
พ.ต. ฉลองชาติ เครื อวัลย์
พ.ต. กัญจน์ คงหนู
ร.อ. สมชาย ชัง# สัจจา
ร.อ. บุญเสี ยง แก้วขุนจบ
ร.อ. สิ ทธิชยั ขจรจิตร
ร.ท. คนิจ ศิริกงั วาล
ร.ท. สุภาพ ปาทะรัตน์
ร.ท.พงศกร จันทะรัตน์
ร.ท. มานะ ณ ปั ตตานี
ร.ท.บรรเจิด กิจวิจิตร
ร.ท.ไมตรี บรรเจิดเลิศ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00195-50
001-100-2008-00200-97
001-100-2008-00320-83
001-100-2009-00038-86
001-100-2009-00055-56
001-100-2009-00205-37
001-100-2009-00205-46
001-100-2009-00286-81
001-100-2010-00301-69
001-100-2012-00016-51
001-100-2012-00261-55
001-100-2012-00470-06
001-100-2013-00575-34
001-100-2014-00073-16
001-100-2014-00073-89
001-100-2014-00074-04
001-100-2014-00074-40
001-100-2014-00075-56
001-100-2014-00150-14
001-100-2014-00279-85
001-100-2014-00075-29
001-100-2004-10490-20
001-100-2004-00399-65
001-100-2004-04820-33
001-100-2004-00188-56
001-100-2004-06819-80
001-100-2004-11411-24
001-100-2004-01146-19
001-100-2004-07929-58
001-100-2004-08243-09
001-100-2004-08766-21
001-100-2004-10903-89
001-100-2004-11208-48

กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.41
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47

จํานวนเงิน
3,868.94
2,817.01
2,721.56
2,171.47
712.29
4,278.83
2,922.80
2,825.20
3,898.00
1,022.68
2,130.79
1,278.87
1,192.72
1,059.10
1,529.63
920.47
1,275.40
1,529.63
941.66
1,271.53
608.51
5,821.49
10,792.31
7,470.63
12,996.36
10,587.18
20,298.00
11,582.84
7,867.78
5,206.42
4,570.66
5,389.99
10,396.07

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิ9 สงวนชม
จ.ส.อ. อดุลย์ ชูไกรไทย
จ.ส.อ. พรเทพ วงษ์สกุล
จ.ส.อ. ทิวา รอดศรี เสน
จ.ส.อ. ยศวรรธน์ ใจแก้ว
จ.ส.อ. สมเกียรติ ปานปลอด
จ.ส.อ. คเณศ พิชิตวิทยา
จ.ส.อ. ศุภชัย รอดผล
จ.ส.ท. นิเวศน์ เข็มพันธ์
จ.ส.ท. อนุชา แก่นแท่น
จ.ส.ท. พีระพัฒน์ อ่อนชาติ
จ.ส.ท. โกญจนาท อาจประโคน
จ.ส.ท. ฉัตรชัย เล็มมณี
จ.ส.ต. ธนาทร พะสุโร
จ.ส.ต. วรพงษ์ สังข์ทอง
จ.ส.ต. เอกสกุล จันทรสุวรรณ
จ.ส.ต. พูลทรัพย์ เพ็ญจกาญจน์
จ.ส.ต. ธีรศักดิ9 ทิพย์คาํ
จ.ส.ต. ธีรยุทธ์ ชูมณี ย ์
จ.ส.ต. มูฮมั หมัดอาหลี ดนระหมาน
จ.ส.ต. อดุล สาลีสุข
จ.ส.ต. ณัฐวัตร เส้งทับ
จ.ส.ต. นิรุต สุทธวงค์
จ.ส.ต. จักรพงษ์ แสงงาม
จ.ส.ต. เอกชัย แสงจันทร์
จ.ส.ต. ธนาณุวฒั น์ ทองคํา
ส.อ.สุทธิพร ทองทิพย์
ส.อ. ซุรมี รี จี
ส.อ. อําหมัด อิสลาม
ส.อ. สมศักดิ9 ลักษณาวงศ์
ส.อ. สุรเชษฎ์ อินทนาชัย
ส.อ. เนติ ณ ทองสาย
ส.อ. พรมมา สาครเจริ ญ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01781-03
001-100-2004-04099-06
001-100-2004-04110-26
001-100-2004-04988-85
001-100-2004-05906-97
001-100-2004-07303-01
001-100-2004-07625-04
001-100-2004-10841-57
001-100-2007-00484-47
001-100-2007-00485-80
001-100-2007-00486-14
001-100-2007-00487-84
001-100-2007-00488-27
001-100-2007-00485-26
001-100-2007-00486-05
001-100-2007-00487-11
001-100-2007-00487-39
001-100-2007-00487-57
001-100-2007-00488-81
001-100-2008-00043-63
001-100-2008-00199-21
001-100-2009-00038-95
001-100-2009-00079-52
001-100-2009-00080-12
001-100-2009-00081-19
001-100-2009-00137-59
001-100-2007-00486-87
001-100-2008-00017-73
001-100-2008-00344-98
001-100-2009-00079-16
001-100-2009-00080-76
001-100-2009-00136-98
001-100-2009-00222-16

กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47

จํานวนเงิน
1,214.98
5,807.62
10,470.38
7,518.13
22,084.43
3,241.36
15,881.23
4,830.00
3,724.24
4,445.79
1,723.00
4,096.10
2,423.03
2,129.45
4,820.01
5,325.66
1,223.50
1,176.24
1,349.49
5,905.55
3,207.26
3,464.49
3,405.39
3,969.37
2,324.96
1,275.99
4,566.31
2,846.06
1,868.78
3,659.42
1,124.28
5,104.94
4,391.75

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. นิรุต ปั นวารี
ส.อ. อธิพงษ์ สรณะไตร
ส.ท. เรื องฤทธิ9 เกลีFยงเกลา
ส.ท.ปิ ยพงษ์ คําศรี เมือง
ส.ท. สมโชค จันทะรัตน์
ส.ต. วันสระ เสาเปรี ยะ
พ.อ.สิ ทธิพร วิพฒั น์ครุ ฑ
พ.ท. เสน่ห์ ไชยมงคล
พ.ต. สมเดช วรุ ณศรี
พ.ต. มานพ ฮกยินดี
พ.ต. ประชุม สี คุณ
ร.ท. ประดิษฐ์ บัวแพง
ร.อ. รุ่ งเรื อง ชวนชม
ร.อ. กันตภณ ศรี ยทุ ธ
ร.อ. พายัพ ติ\ดเหล็ง
ร.อ. ชํานาญ ศรี สุขโข
ร.อ. พิทกั ษ์ ฉวีวรรณ์
ร.ต.ชาติชาย คชสถิตย์
ร.ต.ทองสุข แม่นมัน#
จ.ส.อ. วิศาล กิตติยายาม
จ.ส.อ.วีระศักดิ9 เสื อคง
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ คําดา
จ.ส.อ.วิรุฬห์พนั ธุ์ ต่วนชะเอม
จ.ส.อ. เมธี ทรัพย์บุญ
จ.ส.อ. ไพโรจน์ พิบูลแถว
จ.ส.อ.อภิชาติ เทพรักษ์
จ.ส.อ.วินยั มหาพล
จ.ส.อ.วทัญ^ู มิลยมาตร
จ.ส.อ.พงษ์เดช ศรี ลาศักดิ9
จ.ส.อ. พรชัย ปูระณะสุวรรณ์
จ.ส.อ. ฐาคณิ ษฐ์ สุวรรณฉวี
จ.ส.อ. พรสิ ทธิ9 แม้นจริ ง
จ.ส.อ. ปิ ยะวัฒน์ เสาร์ม่วงมีสุข

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00685-59
001-100-2013-00031-62
001-100-2013-00282-86
001-100-2014-00131-13
001-100-2014-00131-22
001-100-2016-00054-77
001-100-2004-09554-23
001-100-2004-02049-12
001-100-2004-03424-43
001-100-2004-06045-38
001-100-2004-09855-94
001-100-2004-00863-98
001-100-2004-05270-71
001-100-2004-09497-78
001-100-2004-11466-79
001-100-2004-11506-36
001-100-2004-12746-53
001-100-2004-01181-01
001-100-2004-11039-57
001-100-2004-00261-01
001-100-2004-00346-14
001-100-2004-00879-44
001-100-2004-00883-05
001-100-2004-02284-53
001-100-2004-03136-18
001-100-2004-03266-03
001-100-2004-03511-13
001-100-2004-04964-34
001-100-2004-05056-99
001-100-2004-05438-66
001-100-2004-05493-83
001-100-2004-05545-61
001-100-2004-07270-24

กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรม ทพ.47
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1
กรมพัฒนา 1

จํานวนเงิน
499.28
997.94
241.03
1,308.96
269.52
1,214.71
11,487.63
4,349.59
6,060.35
1,890.44
5,871.58
6,439.51
6,051.22
7,974.93
9,955.72
2,398.85
4,361.48
7,227.28
1,932.66
5,466.13
1,416.38
4,308.70
1,584.85
3,174.54
3,659.40
4,188.34
1,782.83
1,302.84
4,436.22
4,764.23
1,210.80
3,620.98
1,116.06

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สาทิตย์ พึ#งพงษ์
จ.ส.อ. อํานาจ นุชสละ
จ.ส.อ. กําพล พึ#งแผน
จ.ส.อ. ชาลี สิ งห์ทอง
จ.ส.อ. จิรภัทร ช้างปลิว
จ.ส.อ. คํานวณ อินภมร
จ.ส.อ. อารยะ ม่วงทอง
จ.ส.อ. ณรงค์ พ่วงพี
จ.ส.อ. สุกิจ อาจธัญกรณ์
จ.ส.อ สิ ทธิเกียรติ อุดมสิ นวรกุล
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ พงค์ไพร
จ.ส.อ. ปฏิมา มาลารัตน์
จ.ส.อ. จักราวุธ โสภา
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ9 ไทยทองนุ่ม
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ9 ประพันธ์อนุรักษ์
ส.ท. ภูมิภทั ร จิตรวง
ส.ท. จักรพันธ์ อิ#มทรัพย์
ร.อ. นพพร สุทธหลวง
ร.ท. ไพบูลย์ สมสมัย
ร.ต. ประภัทร์ เอี#ยมอ่อน
ร.ต. ปรี ชา ไชยวุฒิ
ร.ต. ชูชาติ ศิริยนั ต์
ร.ต. สรายุทธ วงษ์ศรี
จ.ส.อ. ดาวฤกษ ธรรมมะ(อ.)
จ.ส.อ. สิ งห์ทอง ปิ ลาผล
จ.ส.อ. คงศักดิ9 สุขเกษม
จ.ส.อ. เมธี ชูจุย้
จ.ส.อ. ประจวบ คงปรี ชา
จ.ส.อ. บรรจบ คําสุข
จ.ส.อ. สุชาติ สิ ทธิประสงค์
จ.ส.อ. พรชัย นาควัน
จ.ส.อ. ภาณุเมศ จันทร์เกตุ
จ.ส.อ. พีระยุทธ เกียรติณรงค์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08032-45
001-100-2004-10646-30
001-100-2004-11107-53
001-100-2004-11493-57
001-100-2004-11505-57
001-100-2004-12032-93
001-100-2004-12457-76
001-100-2004-12585-49
001-100-2004-12636-75
001-100-2005-00513-55
001-100-2006-00174-66
001-100-2006-00179-43
001-100-2007-00382-19
001-100-2009-00404-70
001-100-2004-06044-86
001-100-2013-00510-80
001-100-2013-00511-78
001-100-2004-11202-00
001-100-2004-08211-44
001-100-2004-01984-26
001-100-2004-04973-90
001-100-2004-12268-87
001-100-2004-12826-34
001-100-2004-01158-03
001-100-2004-01480-23
001-100-2004-01926-26
001-100-2004-02131-23
001-100-2004-02331-27
001-100-2004-02443-54
001-100-2004-02532-64
001-100-2004-03386-71
001-100-2004-03429-20
001-100-2004-03565-43

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

จํานวนเงิน
3,405.85
2,122.20
11,009.69
2,680.08
2,388.93
3,428.85
2,994.32
7,807.54
4,885.57
2,707.55
1,351.75
674.52
1,374.63
3,332.99
1,920.22
2,358.96
1,328.75
3,430.63
8,347.44
22,065.23
10,027.47
6,760.95
12,003.89
6,086.32
3,920.85
4,775.79
1,930.09
5,455.73
9,379.65
2,407.08
4,283.01
4,477.14
2,199.58

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ณาวิณ ฉํ#าแสง
จ.ส.อ. สุระพันธ์ สุรินทร์
จ.ส.อ. วราธร สังฆคุณ
จ.ส.อ. พนมนพพร เกาะโพธิ9
จ.ส.อ. มาณัติ ภารุ ณ
จ.ส.อ. เอกชัย นิรันดร์โสภณ
จ.ส.อ. เทพพิทกั ษ์ ศิริสุนทร
จ.ส.อ. สิ งห์เพชร สุมา
จ.ส.อ. วิธารณ์ สุขใจ
จ.ส.อ. เสกสรร แสนเสนา
จ.ส.อ. สมพร แก้ววรบุตร
จ.ส.อ. สุริยา เกตุมาชม
จ.ส.อ. พรไท เกษาพร
จ.ส.อ. สถิตย์ อาจประจักษ์
จ.ส.อ. มาโนช ชมภูทวีป
จ.ส.อ. มิ#งขวัญ กุยเกีย
จ.ส.อ. ระพิน วุฒิ
จ.ส.อ. เศกสรรณ์ จันทรวิรุจ
จ.ส.อ.สุรเทพ มัน# ชาวนา
จ.ส.อ. โสธร ประสงค์ช่วย
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ หันตุลา
จ.ส.อ.ธงชาติ นวลไม้หอม
จ.ส.อ. พัฒนศักดิ9 ปั_ นแก้ว
จ.ส.อ. ธงชัย เหลืองอ่อน
จ.ส.อ. สมพงค์ คงสมบัติ
จ.ส.อ. ไพทูล ฉิ มเสื อ
จ.ส.อ. วิเศษ ปี จัตุรัส
จ.ส.ท. หัสดิน หิ รัญศิริ
จ.ส.ท. สมบูรณ์ แก้วนํFาสุก
จ.ส.ต. ศรากรณ์ ศิริธนะ
จ.ส.อ. วชิราวุธ ลอยทอง
จ.ส.อ. เมธญาดา ลอยลม
จ.ส.ต. เชาวฤทธิ9 มูลมาตย์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03698-57
001-100-2004-03849-08
001-100-2004-04201-58
001-100-2004-04483-76
001-100-2004-05493-10
001-100-2004-05592-38
001-100-2004-05639-21
001-100-2004-05867-55
001-100-2004-06345-20
001-100-2004-06364-67
001-100-2004-06605-43
001-100-2004-08218-16
001-100-2004-09485-93
001-100-2004-09545-58
001-100-2004-10466-61
001-100-2004-10776-61
001-100-2004-10836-53
001-100-2004-10860-94
001-100-2004-11365-66
001-100-2004-11737-34
001-100-2004-12196-01
001-100-2005-00525-21
001-100-2007-00209-91
001-100-2004-02130-35
001-100-2004-02518-77
001-100-2004-04043-72
001-100-2004-05673-07
001-100-2004-13203-05
001-100-2007-00333-84
001-100-2004-00928-58
001-100-2004-05592-74
001-100-2004-06482-59
001-100-2005-00346-40

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

จํานวนเงิน
8,212.22
14,079.30
5,795.25
8,952.21
3,936.18
2,584.97
2,602.77
5,647.50
6,008.24
17,817.66
3,489.59
2,921.04
4,639.60
4,507.14
12,134.78
3,327.96
4,882.21
2,125.00
2,811.51
3,770.84
10,214.76
1,794.01
1,710.21
1,908.70
2,911.69
5,524.72
3,320.57
1,702.30
2,782.28
1,199.84
6,878.30
3,768.09
1,931.16

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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.ต. วุฒิชยั ยุทธนาโยธิน
ส.อ. ธรรมรัตน์ สี ใจ
ส.อ. ปิ ยพงษ์ แผนฉลาด
ส.อ. โชคชัย นวลบุญ
ส.อ. บุญรุ่ ง จิตรสว่าง
ส.อ. ตรี อนันต์ ต่ายแสง
ส.อ. วัชรพงศ์ ศิริพร
ส.อ. จามร สิ งห์บุราณ
ส.อ. ประชา กันดา
ส.อ. ชาญวิทย์ สะท้าน
ส.อ. วสันต์ แจ้งจิตร์
ส.อ. อดิศกั ดิ9 สุขพุทธ
ส.อ. พงศ์จกั ร์ จัน# เรื องงาม
ส.อ. พรชัย สารมะโน
ส.อ. ไพทูรย์ เปลี#ยนพิทกั ษ์
ส.อ. นรุ ตม์ สังข์เมือง
ส.อ. สกุลชัย สุยะคํา
ส.อ. ชาญณรงค์ กล่อมเกลีFยง
ส.อ. นิติกร หารชุมเศษ
ส.อ. เอกราช จันทวงศ์
ส.อ. เมธรวิน ยุบุญศรี
ส.ท. พงศ์พิสุทธิ9 แสงอุทยั
จ.ส.อ.สมศรี โสรมรรค
จ.ส.อ. สมจิตร พลเมือง
จ.ส.อ.สมบูรณ์ เวียงคํา
จ.ส.อ.สมชัย ปั ตนัย
จ.ส.อ.ปราการ ขอชัย
จ.ส.อ.ทองศักดิ9 นนทะนํา
จ.ส.อ.ชัยยา ศรี วาส
จ.ส.อ.อํานวยชัย กองอาสา
จ.ส.อ.พงษ์สยาม วิชยั ศร
จ.ส.อ. มงคล ตะนุมาตย์
จ.ส.อ.พงศ์เดชน์ โพธิสารพรสกุล

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00455-92
001-100-2004-04463-05
001-100-2007-00147-23
001-100-2008-00161-37
001-100-2008-00364-14
001-100-2009-00160-57
001-100-2009-00242-05
001-100-2009-00408-14
001-100-2010-00068-43
001-100-2010-00069-31
001-100-2010-00398-69
001-100-2011-00104-38
001-100-2011-00402-44
001-100-2012-00030-39
001-100-2013-00192-06
001-100-2014-00057-70
001-100-2014-00058-59
001-100-2014-00059-47
001-100-2014-00059-56
001-100-2011-00402-80
001-100-2014-00057-61
001-100-2014-00638-35
001-100-2004-00536-19
001-100-2004-00964-74
001-100-2004-01239-27
001-100-2004-01943-78
001-100-2004-02672-58
001-100-2004-02695-20
001-100-2004-03974-34
001-100-2004-04516-99
001-100-2004-04589-20
001-100-2004-04589-75
001-100-2004-04590-44

กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ม.1
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6

จํานวนเงิน
1,933.66
2,037.22
936.68
3,178.86
1,743.97
567.92
353.00
880.36
1,642.84
817.89
731.44
585.89
984.55
1,103.48
431.66
472.86
879.77
399.23
967.72
711.88
543.26
682.66
5,924.69
10,128.64
2,391.31
3,473.77
3,302.52
9,363.90
3,629.04
4,431.26
2,550.26
2,882.48
13,410.81

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.มนัส กลางแก้ว
จ.ส.อ.ยุทธพงษ์ บุตรดี
จ.ส.อ. ศักดิ9สิทธิ9 บุตรมาตร์
จ.ส.อ.ประเสริ ฐ บุญงาม
จ.ส.อ. สุนทร คําศรี
จ.ส.อ.สมัย บ่อไทย
จ.ส.อ. ลิขิต การสอน
จ.ส.อ.สัมภาส เทพกลาง
จ.ส.อ.ไพสันต์ ภูหมอก
จ.ส.อ. เกษม พวงลําภู
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ9 ภาษี
จ.ส.อ. อํานาจ จารุ การ
จ.ส.อ.พนมจิต คํานวน
จ.ส.อ.เริ งศักดิ9 ก้านมะลิ
จ.ส.อ. สถาพร ไกยกูล
จ.ส.อ. กิตติพล อุปัญญ์
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ เกษรบัว
จ.ส.ท.เกรี ยงศักดิ9 ธารชัย
จ.ส.อ. เกียรติกมล ศรี แสง
ส.อ.พรชิต นามนาค
จ.ส.อ.เฉลิมพล วงศ์เกย
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิ9 ภูเด่นใส
จ.ส.ท. ธีระวัฒน์ ป้ อมหิ น
จ.ส.ท..อุดรรัตน์ ภูบุญเรื อง
จ.ส.ต.ณรงค์ ภูคาํ วงค์
จ.ส.ท.วิทยา หงษ์ศรี
จ.ส.ท.จรัส เหรี ยญทอง
ส.อ. นิรุจน์ คํางูเหลือม
ส.อ. ธีรศักดิ9 อ้นสันเทียะ
ส.อ. กิตติคุณ มุสิกะเจริ ญ
ส.อ. พงศ์พิทกั ษ์ สอนหนูนอ้ ย
ส.อ. ณัฐวุฒิ สาลี
ส.อ. ประสิ ทธิ9 บุญโพธิ9

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04961-15
001-100-2004-05743-61
001-100-2004-06179-58
001-100-2004-06655-39
001-100-2004-07890-33
001-100-2004-07999-97
001-100-2004-08070-65
001-100-2004-08999-50
001-100-2004-09333-42
001-100-2004-09351-55
001-100-2004-11559-50
001-100-2004-11833-97
001-100-2004-01925-47
001-100-2004-06683-87
001-100-2004-10700-93
001-100-2005-00344-00
001-100-2007-00214-31
001-100-2004-02588-07
001-100-2004-03966-66
001-100-2004-06151-18
001-100-2004-12706-66
001-100-2004-03599-39
001-100-2004-03721-43
001-100-2004-03882-50
001-100-2004-04389-44
001-100-2004-04590-62
001-100-2004-04786-05
001-100-2004-11187-28
001-100-2007-00281-88
001-100-2007-00282-03
001-100-2008-00098-18
001-100-2009-00148-64
001-100-2010-00003-35

กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6

จํานวนเงิน
7,402.49
5,092.28
5,725.43
4,062.16
2,936.42
3,455.21
3,886.84
7,315.07
7,583.86
5,389.81
4,233.41
6,139.41
2,937.04
10,272.99
1,334.93
1,793.51
4,774.45
2,082.97
1,815.40
2,105.20
2,096.91
2,387.48
3,390.80
2,935.48
3,472.34
3,847.23
3,623.54
6,762.39
824.82
1,753.33
4,428.00
657.37
233.95

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. ภคิน อินอุ่นโชติ
ส.อ. จีรศักดิ9 ภูเรี ยนคู่
ส.อ. ศักดิ9ชยั พันโกฎิ
ส.อ. สุรเชษฐ เกษเจริ ญคุณ
ส.อ. วิษณุพงษ์ ยืนยง
ส.อ. ประสิ ทธิ9พร หาญชนะ
ส.อ. คมกฤช ไชยะโอชะ
ส.อ. สุเชาว์ ครองยศ
ส.อ. ภูชิต วงศ์สุพรรณ์
ส.ท. วิศรุ ต เหมกุล
ส.ท. นภา เหมือนนนท์
ส.อ. กิตติคุณ ศรี ละคร
ส.ต. ประยุทธ จันทรลา
ส.อ. ตรี เทพ รักทิพย์
ส.ท. ประสิ ทธิ9 บุญปก
ร.ท. ชาตรี สิ งห์อิศรางค์
ร.ต. ชลอ จิFมลิFม
จ.ส.อ. บรรจง กลิ#นจันทร์
จ.ส.อ. อาทิตย์ แก้วสนธิ9
จ.ส.อ. จําปี สมตัว
จ.ส.อ. มโนช เรื องอยู่
จ.ส.อ. รัชชพล มะลิทอง
จ.ส.อ. อนุชา ชีวะวิโรจน์
จ.ส.อ. อภิชาติ วรณคุปต์
จ.ส.อ. สุนทร ตาลวิลาศ
จ.ส.อ.ธงชาติ ทองบุญ
จ.ส.อ. ภูษิต สระทองเศียร
จ.ส.อ. ชัยพฤกษ์ ทองมี
จ.ส.อ. สุรยุทธ สุภีโภค
จ.ส.อ. สุธรรม สุริโย
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิ9 ขอมีกลาง
จ.ส.อ. วิเชษฐ์ อ่อนช้อย
จ.ส.อ. วิชาญ ขันคํา

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00009-19
001-100-2010-00115-53
001-100-2010-00117-20
001-100-2010-00334-49
001-100-2011-00041-18
001-100-2011-00060-28
001-100-2012-00003-79
001-100-2014-00045-68
001-100-2014-00045-77
001-100-2013-00196-95
001-100-2014-00122-84
001-100-2014-00309-07
001-100-2014-00560-75
001-100-2014-00652-13
001-100-2015-00098-36
001-100-2004-00654-01
001-100-2004-09747-38
001-100-2004-13015-95
001-100-2004-00101-82
001-100-2004-01392-10
001-100-2004-01417-29
001-100-2004-01585-43
001-100-2004-01669-13
001-100-2004-01887-57
001-100-2004-02092-09
001-100-2004-02383-44
001-100-2004-02572-24
001-100-2004-02872-70
001-100-2004-02899-86
001-100-2004-02900-34
001-100-2004-02900-52
001-100-2004-02900-98
001-100-2004-03930-58

กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
กอง สพบ.พล.ร.6
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.

จํานวนเงิน
1,786.27
1,190.07
927.30
887.36
550.09
771.17
515.04
571.18
1,231.21
1,843.66
400.41
701.90
597.68
447.38
366.63
12,334.27
10,279.15
7,063.29
1,277.26
2,364.08
3,765.35
14,726.81
7,219.98
10,204.59
4,308.39
2,519.78
2,460.40
2,954.83
2,145.95
2,632.22
5,912.29
12,509.31
2,657.72

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. พงษ์เทพ พันธ์สุวรรณ
จ.ส.อ.หาญยุทธ พุทธรักษา
จ.ส.อ. อรรคเดช อินทอง
จ.ส.อ. นิมิตร ป้ องเพชร
จ.ส.อ. วิชยั ยอดแก่น
จ.ส.อ. ศรี ศกั ดิ9 สระทองเศียร
จ.ส.อ. จิรทีปต์ มีสาํ ลี
จ.ส.อ. ปภากร ศรี ณรงค์
จ.ส.อ. พันธ์ศกั ดิ9 ประกอบธรรม
จ.ส.อ. มงคลชัย ใช้ชา้ ง
จ.ส.อ. ศราวุธ ขันธนิเทศ
จ.ส.อ. วิชยั ชนะ พิมพ์หาร
จ.ส.อ. วัฒนชัย จุลกัณห์
จ.ส.อ. สมชาย สี สงั ข์
จ.ส.อ. มานพ ใจซื#อ
จ.ส.อ. วิโรจน์ ทาตะนาม
จ.ส.อ. ภูษิต วงษ์อยั รา
จ.ส.อ. มานพ จุลพันธ์
จ.ส.อ. วิชยั กํามะนี
จ.ส.อ. ธีรพล งามเจริ ญ
จ.ส.อ. ศุภเศรษฐ์ ใจดี
จ.ส.อ. ก้องณพัฒน์ ก้องไกรสิ ริอมร
จ.ส.อ. วีระศักดิ9 สมบูรณ์
จ.ส.อ. นัฐพงศ์ ชัยวินิจ
จ.ส.อ. เทพพนม เคนดี
ส.อ. วุฒิพงษ์ ประนัดสุนา
จ.ส.อ. ภทรพล ปราบคนชัว#
ส.อ. อภิศกั ดิ9 พันธ์งาม
จ.ส.อ. นิติพงษ์ เสนา
จ.ส.อ. คงศักดิ9 ศรี จาํ รู ญ
จ.ส.ต. เกรี ยงศักดิ9 ลาภสวัสดิ9
จ.ส.ต. จิรศักดิ9 จันสมุทร
จ.ส.ต. วสันต์ พลาศูนย์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03957-55
001-100-2004-04287-25
001-100-2004-04843-14
001-100-2004-05394-01
001-100-2004-05577-17
001-100-2004-05579-84
001-100-2004-05667-33
001-100-2004-05718-50
001-100-2004-05788-99
001-100-2004-06111-94
001-100-2004-07329-10
001-100-2004-07399-59
001-100-2004-08300-90
001-100-2004-08444-46
001-100-2004-08971-83
001-100-2004-09399-11
001-100-2004-09975-26
001-100-2004-10148-20
001-100-2004-11224-57
001-100-2004-11558-71
001-100-2004-11909-08
001-100-2004-11909-26
001-100-2004-13130-22
001-100-2005-00518-69
001-100-2006-00185-44
001-100-2006-00192-15
001-100-2007-00208-21
001-100-2007-00220-41
001-100-2007-00332-23
001-100-2008-00309-60
001-100-2006-00176-79
001-100-2010-00029-71
001-100-2011-00026-15

ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.

จํานวนเงิน
987.19
4,280.86
4,949.92
649.45
6,192.58
3,917.38
1,649.52
6,582.22
1,986.80
4,261.96
2,564.27
5,181.93
6,312.85
6,646.92
4,717.01
7,988.83
18,735.71
2,369.36
2,787.60
1,202.30
6,377.36
2,539.40
4,922.51
1,981.07
2,754.08
548.18
1,049.99
381.25
2,775.67
1,924.75
2,535.14
1,724.48
308.81

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. เกียรติภูมิ แสนพลเมือง
ส.อ. พรเทพ สุไลมาน
ส.อ. สุทธิพงษ์ อินทร์สิทธิ9
ส.อ. พัฒน์ธนันทร์ วงศ์กะโซ่
ส.อ. ยุทธนา อุ่นเจริ ญ
ส.ท. ศรายุ ณรงค์รอน
ส.ต. พรรณเชษฐ โรจน์นวกร
ส.อ. ณชธกฤต ดีแล้ว
ร.ท. ราเชษฐ์ ช่างปรุ ง
ร.ท. นพดล อยูเ่ รื องเดช
ร.ท. สมบัตร นันโท
ร.ท. สิ ทธิชยั คีรีรัตน์
ร.ท. พิทกั สี แสด
ร.ต. พิษณุ ต๊กควรเฮง
ร.ท. ณรงค์ ภูดวงขวา
ร.ท. สันทัด ลือคําหาญ
ร.ท. วัชรพงศ์ ตุม้ อ่อน
ร.ต. สนองศักดิ9 พวกสันเทียะ
ร.ต. อภิกิจ คงสุวรรณ
ร.ท. สมคิด ภาษี
จ.ส.อ.พีรยุทธ พานเพชร
จ.ส.อ. พัลลภ ประทุมสูตร
จ.ส.อ.สุทศั น์ อาจสาลี
จ.ส.อ. วิโรจน์ ทองปาน
จ.ส.อ. ธานี จันทฤทธิ9
จ.ส.อ.สุนิตย์ ฟากสระ
จ.ส.อ. สุรัตน์ อ่องสอาด
จ.ส.อ. สุชาติ เวียงจันทร์
จ.ส.อ.สิ งห์คาร อุตพรหม
จ.ส.อ.สื บพงษ์ กษิณศรี
จ.ส.อ. สัตยากร ณ บางช้าง
จ.ส.อ.จรัส ทิมสูงเนิน
จ.ส.อ. ประยูร ทับไมตรี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00026-60
001-100-2009-00347-98
001-100-2012-00276-40
001-100-2009-00082-25
001-100-2011-00025-72
001-100-2011-00308-03
001-100-2012-00276-04
001-100-2012-00276-95
001-100-2004-00387-35
001-100-2004-01153-80
001-100-2004-02102-78
001-100-2004-02256-78
001-100-2004-07518-81
001-100-2004-05172-50
001-100-2004-07516-96
001-100-2004-08670-85
001-100-2004-09589-07
001-100-2004-10314-01
001-100-2004-12675-74
001-100-2004-12910-58
001-100-2004-09322-55
001-100-2004-01090-51
001-100-2004-02021-09
001-100-2004-02775-56
001-100-2004-03076-17
001-100-2004-03200-70
001-100-2004-03701-90
001-100-2004-04419-02
001-100-2004-04616-96
001-100-2004-05199-02
001-100-2004-07691-63
001-100-2004-08762-96
001-100-2004-08926-29

ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15

จํานวนเงิน
642.47
1,190.30
686.72
1,787.37
386.44
381.16
884.53
946.13
18,971.12
6,820.08
5,907.31
18,405.04
4,776.27
5,740.27
4,927.93
4,448.76
3,781.31
13,531.36
4,507.93
3,002.04
5,147.07
821.20
2,340.59
6,560.59
3,427.29
3,969.42
4,693.55
19,224.38
8,781.48
4,530.67
2,929.20
4,067.09
8,604.46

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มิตร หน่อคําผุย
จ.ส.อ.สมยศ ไม้สนธิ9
จ.ส.อ.นิยม นิยมสุข
จ.ส.อ. วัฒนาธร เบาสูงเนิน
จ.ส.อ. เอกศักดิ9 ถนอมทรัพย์กลุ
จ.ส.อ. วันชัย นาเมืองรักษ์
จ.ส.อ.ประนม คงสิ น
จ.ส.อ.จารึ ก ประเสริ ฐสังข์
จ.ส.อ. วิทยา อยูเ่ ย็น
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ9 สุทธิกลุ
จ.ส.อ. ณัฐพล จันทะดวง
จ.ส.อ. ทยา ชาญไชย
จ.ส.อ. นิพนธ์ ไชยโย
จ.ส.อ. ภูวนาท พรมมา
จ.ส.อ. เทวฤทธิ9 เพ่งพิศ
จ.ส.อ. สรศักดิ9 หลักทอง
จ.ส.อ. วัลลภ อ่อนคํา
จ.ส.อ. อนุพงศ์ เพ็ชรจํารัส
จ.ส.อ. สุรัติ ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. ปริ วตั ร คงบุญ
จ.ส.อ. การุ ณ เมฆาวรรณ์
จ.ส.อ. ไพรฑูลย์ จอมทอง
จ.ส.อ.คีรีบูน ดาบพลอ่อน
จ.ส.อ. จักรริ นทร์ สุพตั รา
จ.ส.อ. ธนกฤต ปราณี รักษ์
จ.ส.อ. ชัยกมล พงษ์ศิลป์
จ.ส.อ. นพณัฐ คําทับทิม
จ.ส.อ. อภินนั ท์ สร้อยสําโรง
จ.ส.อ. สุขสรรญ ทับทิม
จ.ส.อ.อภิชยั กูดาอี
จ.ส.อ.สิ ทธิพร พงษ์ขยัน
จ.ส.อ.ศราวุฒิ ปิ ตตาฝ้ าย
จ.ส.ท. มงคล คําแก้ว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09435-43
001-100-2004-09595-26
001-100-2004-09658-64
001-100-2004-10015-34
001-100-2004-11694-58
001-100-2004-12151-82
001-100-2004-12703-29
001-100-2004-13064-93
001-100-2004-13138-91
001-100-2005-00152-29
001-100-2006-00174-39
001-100-2006-00175-27
001-100-2006-00175-54
001-100-2006-00181-64
001-100-2006-00182-52
001-100-2006-00189-51
001-100-2006-00191-27
001-100-2006-00201-87
001-100-2006-00202-02
001-100-2007-00189-78
001-100-2007-00191-17
001-100-2007-00192-14
001-100-2007-00192-41
001-100-2007-00197-28
001-100-2007-00197-46
001-100-2007-00198-34
001-100-2007-00204-87
001-100-2007-00214-68
001-100-2007-00215-92
001-100-2007-00220-23
001-100-2007-00222-54
001-100-2007-00227-40
001-100-2006-00175-63

ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15

จํานวนเงิน
15,851.76
4,854.61
8,248.75
4,632.58
3,797.06
4,468.62
5,930.99
12,031.58
5,277.14
4,387.27
2,908.43
3,016.81
2,619.57
2,785.73
3,142.82
3,859.01
1,988.88
6,312.07
1,199.96
2,606.07
676.15
1,516.21
2,051.40
1,908.27
2,130.69
2,711.44
2,068.33
2,331.25
4,393.94
2,048.66
3,427.59
3,863.30
1,673.76

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. นพดล จักรแก้ว
จ.ส.ท. เพชร จงเจริ ญ
จ.ส.ท.อรรคริ นทร์ อินทร์พิลา
จ.ส.ท. ศราวุธ จันทคาม
จ.ส.ท. ศุภรัตน์ วรรณโร
จ.ส.อ. เดชา ปานทอง
จ.ส.ต. วิชิต ติษยาธิคม
จ.ส.ต. สายัญ บุญธรรม
จ.ส.ต. ประสิ ทธิ9 ไชยทอง
ส.อ. วิศรุ ต จัน# เพ็ชร์
ส.อ.ดนัย ขัดอุย
ส.อ. ยุทธชัย ไมอินทร์
ส.อ.วีระพงษ์ โพธิ9ศรี
ส.อ. ศักริ นทร์ คงบัว
ส.อ. บดี จูดมาก
ส.อ. นิติพงษ์ คงชน
ส.อ. จักรกริ ช สร้อยสี หา
ส.อ. ประวิทย์ บุญนาค
ร.ท. นิพนธ์ รุ่ งเรื อง
ร.ท.ปริ ญญา สิ นสุวรรณ
ร.ท. สุวชิ กุลละวณิ ชย์
ร.ท. วุฒิพงษ์ บุญช่วย
ร.ต. อมร หรื อโอภาส
ร.ต. สมหมาย วิสญ
ั
ร.ต.สิ ทธิชยั ศรี สวัสดิ9
ร.ต. อภิรัฐ ทิพกรณ์
จ.ส.อ. โกศล ศรี สมบัติ
จ.ส.อ. ธนันชัย บัวชุม
จ.ส.อ. วิรัตน์ พิมพ์โพธิ9
จ.ส.อ. สุรพันธ์ ปั ญญา
จ.ส.อ. สมเจตน์ แสงจันทร์
จ.ส.อ. รัตน์พล โม้จ่าง
จ.ส.อ. อุทิศ หาวัตร

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00176-24
001-100-2006-00180-76
001-100-2007-00221-20
001-100-2009-00006-49
001-100-2010-00216-75
001-100-2007-00197-91
001-100-2007-00204-41
001-100-2009-00006-30
001-100-2009-00442-63
001-100-2006-00189-97
001-100-2007-00193-20
001-100-2007-00194-90
001-100-2007-00205-93
001-100-2007-00227-95
001-100-2009-00442-90
001-100-2012-00339-88
001-100-2013-00312-08
001-100-2014-00146-53
001-100-2004-00416-23
001-100-2004-02210-98
001-100-2004-05923-49
001-100-2004-08717-87
001-100-2004-00259-08
001-100-2004-06857-91
001-100-2004-09286-78
001-100-2004-11628-35
001-100-2004-00392-02
001-100-2004-00649-07
001-100-2004-00878-65
001-100-2004-00900-90
001-100-2004-01536-81
001-100-2004-01946-51
001-100-2004-02063-45

ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.15 พล.ร.15
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

จํานวนเงิน
2,547.06
1,601.67
1,299.27
1,092.78
1,173.22
2,556.89
1,928.95
1,979.11
1,146.18
3,056.16
3,580.36
5,097.61
1,417.92
321.07
922.28
1,098.21
1,445.76
1,089.48
1,543.14
1,011.68
1,902.10
2,056.89
1,487.68
3,861.68
3,394.27
1,006.60
1,410.51
3,247.04
1,079.91
1,558.62
5,351.36
1,625.31
1,052.44

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุขวัฒน์ ประทุมวงศ์
จ.ส.อ. สมชาย พานทอง
จ.ส.อ. ประพฤติ เวินสันเทียะ
จ.ส.อ. ไชยศ เขียวชอุ่ม
จ.ส.อ. ภานุชา นันไชยวงค์
จ.ส.อ. สมยศ วิหารพรหม
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ชาติ เกิดมี
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ สมคูณ
จ.ส.อ. รัชพล พิศเพ็ง
จ.ส.อ. นุวฒั น์ ยอดรัก
จ.ส.อ. สุเทพ หาญเทียม
จ.ส.อ. มนูญ พันธ์เพิ#มพูล
จ.ส.อ. ภูชิต สี หานาม
จ.ส.อ. สนัน# ผายรัศมี
จ.ส.อ. ทรงพร พลทน
จ.ส.อ. ภมร ขาวขํา
จ.ส.อ. ณธกร สุขมณี
จ.ส.อ. สุธีร์ สวนดอก
จ.ส.อ. ดํารงค์ พูลฟัก
จ.ส.อ. เอกนริ นทร์ เทพดารักษ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ9 แวววับศรี
จ.ส.อ. ชุติเดช มาเจริ ญ
จ.ส.อ. โพธิ9ทอง ลาภวัฒน์
จ.ส.อ. บุญลือ ไพศาลภูมิ
จ.ส.อ. ปฏิภาณ สุดโท
จ.ส.อ. ศิริพร พลประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เสถียร ใจอาสา
จ.ส.อ. เดชชัย เกิดท่าไม้
จ.ส.อ. บุญสื บ มะลิทอง
จ.ส.อ. ผจญ ยืนยัง#
จ.ส.อ. กฤษณชัย ปิ ฏฐปาตี
จ.ส.อ. สําราญ กระโห้ทอง
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิ9 กลิ#นเอี#ยม

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02647-92
001-100-2004-02989-66
001-100-2004-03270-73
001-100-2004-03408-34
001-100-2004-03905-65
001-100-2004-03913-97
001-100-2004-04141-66
001-100-2004-04311-36
001-100-2004-04367-88
001-100-2004-04467-03
001-100-2004-04529-44
001-100-2004-04752-46
001-100-2004-05045-48
001-100-2004-05558-70
001-100-2004-05716-29
001-100-2004-05752-90
001-100-2004-06223-67
001-100-2004-06395-98
001-100-2004-06810-96
001-100-2004-06901-46
001-100-2004-07434-84
001-100-2004-07508-00
001-100-2004-08918-24
001-100-2004-10048-78
001-100-2004-10048-96
001-100-2004-10287-44
001-100-2004-10320-02
001-100-2004-10383-16
001-100-2004-10633-49
001-100-2004-10817-52
001-100-2004-10881-62
001-100-2004-11152-35
001-100-2004-11200-79

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

จํานวนเงิน
2,323.51
1,074.55
3,487.85
755.58
1,062.49
4,476.52
6,130.24
1,303.05
3,965.59
3,078.96
2,184.79
3,154.37
612.64
3,113.58
1,762.73
780.82
3,192.16
797.50
2,200.15
819.58
3,901.46
10,383.05
2,512.98
7,610.72
1,733.20
1,812.76
1,142.68
2,904.30
1,169.69
4,555.31
6,218.89
4,056.16
2,699.16

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. อภิรักษ์ โพธิวงศ์
จ.ส.อ. ธนพล คําสิ งห์
จ.ส.อ. สมบูรณ์ เถื#อนโทสาร
จ.ส.อ. นพดล อุปละวงศ์
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ วรแก่นทราย
จ.ส.อ. พีระพงษ์ โพธิ9บาย
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ เยิงรัมย์
จ.ส.อ. วิสูตร หนุนภักดี
จ.ส.อ. สันติชยั อัตโต
จ.ส.อ. เดชัย จรุ ญภาค
จ.ส.อ. สุเชษฐ ฤาชา
จ.ส.อ. ธนพัต ทับทอง
จ.ส.อ. มนัส ศิริวงษ์
จ.ส.อ. ธนพันธ์ วะรังศรี
จ.ส.อ. ฉัตรมงคล สุขสนิท
จ.ส.อ. ชาติชาย สุขศรี
จ.ส.อ. วีระยุทธ จันเต็ม
จ.ส.อ. มรุ ต เรื องนาราบ
จ.ส.ท. ยุรนันท์ ดอมไธสง
ส.อ. มงคล นุชสนิท
ส.อ. จักรพันธ์ กือเจริ ญ
ส.อ. สิ รวิชญ์ อะมะมูล
ร.อ. สุพจน์ สรรเสริ ญ
ร.อ. ปรี ชา แจ้งเอี#ยม
ร.ท.ธนบดินทร์ พิมพการ
ร.ท.วรรณพล ดําคง
ร.ต. สมยศ กุดกลาง
จ.ส.อ. จรัญ ม่วงแคล้ว
จ.ส.อ. เนรมิต แสงมณี
จ.ส.อ. ปราโมทย์ แก้วคง
จ.ส.อ. สมปอง นิยม
จ.ส.อ. จตุพร ทองพูล
จ.ส.อ. ธนเดช ขุนทอง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11228-73
001-100-2004-11351-50
001-100-2004-11536-97
001-100-2004-11617-57
001-100-2004-11617-75
001-100-2004-11617-93
001-100-2004-11739-65
001-100-2004-12276-82
001-100-2004-12506-80
001-100-2004-12513-51
001-100-2004-12918-09
001-100-2004-13064-66
001-100-2006-00258-54
001-100-2006-00417-82
001-100-2006-00417-91
001-100-2007-00430-99
001-100-2008-00300-76
001-100-2009-00012-04
001-100-2007-00050-62
001-100-2012-00292-68
001-100-2012-00607-06
001-100-2013-00301-75
001-100-2004-01934-58
001-100-2004-02480-95
001-100-2004-02453-99
001-100-2004-06892-83
001-100-2004-07568-68
001-100-2004-00160-34
001-100-2004-00346-41
001-100-2004-00985-33
001-100-2004-02320-30
001-100-2004-02369-66
001-100-2004-02408-17

ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5

จํานวนเงิน
1,080.57
2,166.79
2,814.09
1,211.90
1,339.92
2,801.59
2,306.02
4,065.82
2,479.99
1,593.95
3,539.02
1,921.98
3,042.85
333.39
1,040.99
322.71
285.62
410.97
898.93
156.24
763.02
132.79
3,154.63
6,860.89
8,350.23
5,983.84
6,153.31
1,996.84
7,803.65
2,356.67
1,947.63
2,966.72
7,913.98

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. ยุทธพล สนสายสิ งห์
จ.ส.อ. กฤษฐพงษ์ ขลิบเงิน
จ.ส.อ. ดาวเรื อง อันชื#น
จ.ส.อ. ทรงกลด คงขจร
จ.ส.อ. ธวัฒชัย นาคเสนา
จ.ส.อ. พิบูลย์ ศรี ประวัติ
จ.ส.อ. พีระพันธ์ อินทะแสง
จ.ส.อ. วรากร พรหมเสนา
จ.ส.อ. สุเมธ คงทอง
จ.ส.อ. สุรพล จึงจะดี
จ.ส.อ. พัฒนา รัชวการ
จ.ส.อ. ถวิล ชูไชยยัง
จ.ส.อ. บัณฑิต ธรรมประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สมหมาย พูนประสิ ทธิ9
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ นวลประโค
จ.ส.อ. วระวัฒน์ ศุภดล
จ.ส.อ. อิทธิพล เสริ มอ้วน
จ.ส.อ. พัฒนา แสนโสม
จ.ส.อ. ชิตพล มาตรศรี
จ.ส.อ. สมปราชญ์ บํารุ งกาญจน์
จ.ส.อ. เฉลิม สิ ทธิสนั ต์
จ.ส.อ. อติชาต ธรรมรส
จ.ส.อ. สันติ แสนเมืองมูล
จ.ส.อ. ศิริชยั ศิริปาน
จ.ส.อ. บุญมี ย้อยภูเขียว
จ.ส.อ. เจียม บุญมี
จ.ส.อ. จําเนียร ผ่องใส
จ.ส.อ. คณิ ต แก่นจันทร์
จ.ส.อ. สมชาย เกตุแทน
จ.ส.อ. ชาติชาย สายหรุ่ น
จ.ส.อ. ไตรรงค์ จงเรี ยงกลาง
จ.ส.อ. อํานวย อนันตวงศ์
จ.ส.อ. มณเฑียร กรงแก้ว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02415-15
001-100-2004-03073-98
001-100-2004-03075-38
001-100-2004-03075-65
001-100-2004-03076-08
001-100-2004-03076-53
001-100-2004-03076-62
001-100-2004-03077-32
001-100-2004-03078-11
001-100-2004-03078-20
001-100-2004-03090-22
001-100-2004-03461-66
001-100-2004-03953-11
001-100-2004-04721-15
001-100-2004-04736-37
001-100-2004-05592-65
001-100-2004-05742-82
001-100-2004-06118-02
001-100-2004-06202-35
001-100-2004-07156-12
001-100-2004-07655-92
001-100-2004-08207-38
001-100-2004-08654-03
001-100-2004-08799-65
001-100-2004-08984-92
001-100-2004-09666-41
001-100-2004-09738-09
001-100-2004-09979-79
001-100-2004-10000-67
001-100-2004-10146-71
001-100-2004-10443-35
001-100-2004-10808-14
001-100-2004-10867-57

ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5

จํานวนเงิน
2,237.03
3,288.58
2,827.95
5,734.11
10,528.45
8,480.42
4,996.96
3,649.02
2,348.66
3,786.48
4,205.90
10,456.78
9,754.60
5,358.75
4,002.91
1,978.80
10,160.53
8,266.74
1,775.94
2,879.40
2,625.08
6,267.32
4,801.41
4,065.19
6,636.76
11,194.73
2,463.99
7,680.28
5,012.78
8,599.86
6,311.31
2,811.51
8,985.48

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วุฒิชยั ก้อมอ่อน
จ.ส.อ. วุฒิชยั หนูรักษ์
จ.ส.อ. สมโภช ปานสังข์
จ.ส.อ. เสกสรร จงจิตต์
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ พันธสา
จ.ส.อ. อติชาติ ขุนสวัสดิ9
จ.ส.อ. จักริ ศ สุบรรณ
จ.ส.อ. สมเกียรติ จันทร์ทงั
จ.ส.อ. สําราญ ศรี วจิ ิตร
จ.ส.อ. ธนาวุฒิ นาใจ
จ.ส.อ. ฐิติกร ยุบลพริF ง
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ปาลานุพนั ธ์
จ.ส.อ. เด่นศักดิ9 สุดใจ
จ.ส.อ. วิษณุพงค์ ปั ญจะสุวรรณ
จ.ส.อ. อนุชา วราโห
ส.อ. ธนา เชยชุม
ส.อ. พงศ์ภีระ บัวตุ่ม
ส.อ. พงศธร ทีป#ั น
ส.ท.รัชตะ นาคยิมF
ส.ท. ราเชนร์ แสงเพชร
ส.ต. อัมพร พลเสน
พล.ท. สนธยา ศรี เจริ ญ
พล.ต. ศราวุธ มาศิริ
พ.อ.(พิเศษ) ฉลองชัย ยาวะโนภาส
พ.อ. เกษมสุข อยูก่ รุ ง
พ.อ. ชิตวรรธน์ ฐิตสวัสดิ9
พ.ท. ทองดี ช่วงไชย
พ.ท. ธนวัฒน์ ติกลุ (อ.)
พ.ท. ธนภัทร วงศ์สูงยาง
พ.ท. อิทธิพล นนลือชา
พ.ต.ปรเมษฐ์ เวียงวงษ์
พ.ต. บัญชา ชุมสงฆ์
พ.ต. นํFามิตร ทิฏฐิมานะวิสุทธิ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10984-97
001-100-2004-10997-24
001-100-2004-11133-07
001-100-2004-11270-72
001-100-2004-11666-82
001-100-2004-11717-18
001-100-2004-11914-75
001-100-2004-12691-38
001-100-2004-12959-57
001-100-2004-13128-47
001-100-2007-00110-54
001-100-2007-00196-03
001-100-2007-00202-10
001-100-2007-00207-06
001-100-2008-00079-35
001-100-2010-00332-36
001-100-2012-00402-25
001-100-2014-00316-05
001-100-2011-00457-80
001-100-2012-00291-52
001-100-2015-00196-84
001-100-2004-10683-71
001-100-2004-12454-66
001-100-2004-03390-32
001-100-2004-07291-65
001-100-2004-10587-81
001-100-2004-06214-74
001-100-2004-07357-40
001-100-2004-11073-15
001-100-2005-00188-55
001-100-2004-01121-25
001-100-2004-04936-68
001-100-2004-11071-20

ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ช.พัน.5 พล.ร.5
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2

จํานวนเงิน
1,089.11
3,215.13
5,246.37
7,494.00
15,612.17
2,152.51
5,170.46
6,612.05
6,373.00
2,682.63
2,269.84
1,417.31
1,474.39
1,616.11
4,565.05
1,285.23
807.82
817.75
935.18
1,029.81
789.41
31,757.37
6,716.67
16,729.28
8,016.69
6,273.07
1,292.15
7,605.36
16,507.02
3,945.27
10,407.79
10,401.13
27,259.35

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
พ.ต. โรจรัฐ แขชัย
ร.อ. สิ ริชยั สิ ริชยั ตระกูล
ร.อ. พิชยั ศิริเลิศ
ร.ท. สมร ถิระโยธิน
ร.ท. ชัยนาท วงษ์อามาตย์
ร.ท. สังเขป พรหมภูวลั ย์
ร.ต. รุ่ งศักดิ9ดา บุญพามา
จ.ส.อ. วิเชียร โพธิ9พยัคฆ์
จ.ส.อ. พิริยะพงษ์ ศักดิ9สถาพร
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เบสูงเนิน
จ.ส.อ. โยธิน ก้อนชัยภูมิ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั ศิริชาญยุทธ์
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ พงศ์จนั ทร์
จ.ส.อ. สมศักดิ9 คุม้ มณี
จ.ส.อ.บรรจง เถินมงคล
จ.ส.อ. ประสาสน์ ปิ ยะศิริสิน
จ.ส.อ.วิทย์วศิน สุรพัฒนชาติ
จ.ส.อ. อลงกต โสมนัส
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ9 กาหาวงศ์
จ.ส.อ. กิตติธชั แสงวิสิทธิ9
จ.ส.อ. กฤษณ์ นามอาษา
จ.ส.อ.จิตกร ชายสวัสดิ9
จ.ส.อ. ปั ญญา ชํานาญรบ
จ.ส.อ. สว่าง เวียงสิ มมา
จ.ส.อ. มนต์ชยั อมรพิบูลลาภ
จ.ส.อ. ปั ญญวัฒน์ เกตุใหม่
จ.ส.อ. วิษณุพงษ์ นอบไทย
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ9 จันทร์ธานี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศิริทรัพย์
จ.ส.อ. ธเนศ กลัน# จังหรี ด
จ.ส.อ. คูณมี เสาจันทึก
จ.ส.อ. ภูดิศ อาจวิชยั
จ.ส.อ. สมชาย รักชาติ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12457-21
001-100-2004-03365-85
001-100-2004-09697-72
001-100-2004-00842-48
001-100-2004-02248-55
001-100-2004-10688-85
001-100-2004-00691-79
001-100-2004-00553-34
001-100-2004-00996-02
001-100-2004-01821-06
001-100-2004-02028-26
001-100-2004-02157-87
001-100-2004-02764-69
001-100-2004-03113-64
001-100-2004-03754-96
001-100-2004-03814-15
001-100-2004-03996-27
001-100-2004-04420-17
001-100-2004-04426-28
001-100-2004-04580-36
001-100-2004-04841-10
001-100-2004-05543-30
001-100-2004-05584-51
001-100-2004-06655-11
001-100-2004-07123-41
001-100-2004-08243-18
001-100-2004-08897-31
001-100-2004-09079-76
001-100-2004-10233-32
001-100-2004-11166-78
001-100-2004-11320-74
001-100-2004-12690-22
001-100-2004-13059-35

ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2

จํานวนเงิน
9,809.18
8,450.23
15,530.85
5,808.32
4,340.89
6,289.44
4,892.16
5,834.92
5,890.92
27,928.26
2,177.28
2,668.38
2,246.03
7,157.44
2,607.14
11,606.54
5,575.62
5,476.26
2,175.93
3,241.32
16,885.30
4,222.63
1,453.24
2,017.14
2,168.73
2,628.61
11,647.97
1,825.55
7,012.32
874.50
4,991.03
4,950.40
3,477.51

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สนธิ วรรณศรี
จ.ส.อ. คมเดช กาญจนทองคุณ
จ.ส.อ.สําราญ เกียรตินอก
จ.ส.อ.ปิ ยะพงษ์ แตกโพธิ9
จ.ส.อ. ชยพัทธ์ พรมหมื#นไวย
จ.ส.อ.ภิมนั จันทร์แทน
จ.ส.อ. กษิเดศ ทับทิมหิ น
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ9 เคลือวงษ์
จ.ส.ต. ธนภูมิ พรหมรักษา
จ.ส.ต. พิทกั ษ์ แก้วม่วงพะเนา
จ.ส.ต. ประสิ ทธิ9 โมกมะเริ ง
จ.ส.ต. ทวีศกั ดิ9 จัดแก้ว
ส.อ. ชินดนัย บุญจันทร์
ส.อ. ณัฐพงษ์ พูลโห้
ส.อ. อัฎฐพร ซาระภู
ส.อ. ปกรณ์ คงสุคนธ์
ส.อ. ชาญวัศ อินทร์นอก
ส.อ. กล้าณรงค์ ไกรหาญ
ส.อ. อนุรักษ์ ศิลาโคกกรวด
ส.อ. เชาวริ นทร์ ถิ#นสูงเนิน
ส.อ.สุชาติ บรรจบพุดซา
ส.อ. กัมพล กันหาวาปี
ส.อ. เบญจรงค์ ไชยสิ งห์
ส.อ. สันติภาพ ขันติวงษ์
ส.อ. นวภัณฑ์ ขุนทอง
พ.ต. ปรี ญา โนนสัง
พ.ต. ปิ ยะพงษ์ ญาติประทุม
พ.ต. พงษ์สณ
ั ห์ ดํานิล
พ.ต. มงคลชัย จันฟุ่ น
พ.ต. ธนโชติ สําเนียงเย็น
พ.ต. ภูมินริ นทร์ สุขเสพ
พ.ต. จิรพงศ์ จะรอนรัมย์
พ.ต. สุริยา รอดสิ น

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13081-81
001-100-2004-13198-59
001-100-2005-00447-44
001-100-2005-00553-15
001-100-2005-00553-51
001-100-2006-00023-21
001-100-2008-00052-01
001-100-2009-00035-03
001-100-2004-01972-23
001-100-2007-00383-43
001-100-2008-00021-43
001-100-2009-00013-83
001-100-2006-00224-13
001-100-2006-00239-71
001-100-2008-00339-76
001-100-2009-00034-97
001-100-2009-00090-57
001-100-2009-00121-03
001-100-2009-00268-69
001-100-2010-00084-43
001-100-2012-00173-88
001-100-2012-00257-49
001-100-2013-00319-07
001-100-2013-00366-10
001-100-2013-00366-29
001-100-2004-01435-41
001-100-2004-01601-31
001-100-2004-02494-74
001-100-2004-03630-39
001-100-2004-04013-20
001-100-2004-05730-43
001-100-2004-06141-19
001-100-2004-06516-97

ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
ทน.2
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.

จํานวนเงิน
7,184.74
12,268.26
3,088.10
2,882.82
2,238.49
2,884.56
5,450.07
1,890.65
4,635.84
1,968.26
1,406.99
2,156.65
1,375.05
1,442.23
3,457.06
1,659.37
737.17
1,914.77
1,942.70
1,629.00
902.13
1,750.56
265.61
1,309.57
2,631.29
22,871.15
1,104.91
2,491.04
5,577.75
6,615.53
3,580.16
4,087.57
5,745.51

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
พ.ต. เพทาย สมฤทธิ9
พ.ต. กษิดิส ศรี เทพ
พ.ต. อนุสรณ์ สอนถม
พ.ต. สุรินทร์ ทองดี
พ.ต. นพิตตินนั ท์ พินธุรักษ์
พ.ต. ทรรฬพิสิษฐ์ โสตถิเสวี
ร.ท. วรฉัตร ศิริจนั ทร์งาม
พ.ต. สุรภัทร บริ บูรณ์
พ.ต.สุริยงค์ กุดเป่ ง
พ.ต. ภูวดล พลเสน
พ.ต. พีธ์นิธิ ประสมเพชรหิ รัญ
พ.ต. รชต ธนกิตติยานุกลู
พ.ต. อนุชา มหาลีวรี ัศมี
พ.ต. นันทพล เกียรติกลุ ชัย
พ.ต.สรศักดิ9 เสื อบัว
พ.ต. กฤดิพจน์ หลาวเพชร
พ.ต. ฐิติชยั อภิวฒั นานันท์
พ.ต. อนุพงศ์ สมบูรณ์
พ.ต. จิรเดช เล็กไม่นอ้ ย
พ.ต. อาทิตย์ เป็ งคํา
พ.ต. สุชินย์ วังชิณกุลโรจน์
พ.ต. เกียรติศกั ดิ9 พฤฒิสาร
พ.ต. ชาญณรงค์ สุดโต
พ.ต. อัครพล ลือดี
พ.ต. วิฑูรย์ ยะเรื อน
พ.ต. เอก ศรี ษา
พ.ต. ณัฐกานต์ โยเหลา
พ.ต. ศราวุฒิ ลือจันดา
พ.ต. พิษณุ กาญจนคลอด
พ.ต.ภัทรพล นัยจิตร
พ.ต. โกสิ นทร์ ทองศรี
พ.ต. บรรจง อุรา
ร.อ. คมชัย ไกรฤกษ์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06517-21
001-100-2004-07194-69
001-100-2004-10385-83
001-100-2005-00269-06
001-100-2006-00300-32
001-100-2006-00467-32
001-100-2007-00017-74
001-100-2007-00024-90
001-100-2007-00032-59
001-100-2007-00032-86
001-100-2007-00035-14
001-100-2007-00036-57
001-100-2007-00038-33
001-100-2007-00040-45
001-100-2007-00043-82
001-100-2007-00045-31
001-100-2007-00045-95
001-100-2007-00046-47
001-100-2007-00048-50
001-100-2007-00063-44
001-100-2007-00063-53
001-100-2007-00063-99
001-100-2007-00064-69
001-100-2007-00065-11
001-100-2007-00114-16
001-100-2007-00151-57
001-100-2007-00216-62
001-100-2007-00373-17
001-100-2007-00461-02
001-100-2008-00367-79
001-100-2009-00025-31
001-100-2009-00031-23
001-100-2004-03609-35

นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.

จํานวนเงิน
6,075.45
3,549.68
3,977.92
2,786.16
5,649.79
807.35
1,451.93
5,898.14
7,920.64
2,428.28
2,105.58
1,863.83
663.46
647.16
2,511.62
651.73
2,349.36
3,342.80
4,682.06
2,825.99
3,061.06
6,715.92
3,695.34
5,738.89
9,146.70
7,436.41
2,929.04
2,076.15
4,402.74
3,229.77
3,724.72
2,921.54
6,524.41

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ร.อ. สุรพันธ์ โพธิ9ทอง
ร.อ. ธีรชัย ชัยสิ น
ร.อ. เอกพันธุ์ ทีฆสุนทร
ร.อ. เสกสรร ภูริผล
พ.ต. วันชัย นิ#มน้อย
พล.ต. เภา โพธิ9เงิน
พ.อ.(พ) ภาณุพงษ์ พุทธาศรี
พ.อ.วิจิตร เสื อคง
พ.อ. สมชาย เพ็ชรประไพ
พ.อ.ยุทธภูมิ สมบูรณ์
พ.ท. คณิ ศร ชวนพิมาย
พ.ท.สิ นชัย พระศรี
พ.ท.ทรงศักดิ9 สิ มพะรักษ์
พ.ท.อิทธิชยั ใจกล้า
พ.ท.สถาพร พางาม
พ.ท. อดุลย์ ขวัญศรี
พ.ท.สมชาย ศรี มาลา
พ.ต.ต่อสิ ทธิ9 อดิโรจน์
พ.ต. ธงชัย พันธุ์สวัสดิ9
พ.ต. กรี ฑาพล โสภา
พ.ต. สมคิด สุกริ นทร์
พ.ต.อานต นนทะคุณ
พ.ต.วิฑูรย์ สัพจะโปะ
พ.ท. ชาลี จันทนันท์
พ.ต. สง่า แสงโนราช
ร.อ. ชัยญา ตาลพุดซา
ร.ต. พนมศิลป์ เจ๊กจันทึก
จ.ส.อ. สมศักดิ9 คมจอหอ
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ โสตะภา
จ.ส.อ. ปิ ตุรงค์ ผิวจันทร์
จ.ส.อ. มงคลชัย โลหณุต
จ.ส.อ. ประชุม ระเบียบโพธิ9
จ.ส.อ.จรัล ทักสูงเนิน

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07750-94
001-100-2007-00043-64
001-100-2008-00397-58
001-100-2004-03558-09
001-100-2004-09435-34
001-100-2004-04489-78
001-100-2004-06827-21
001-100-2004-01532-83
001-100-2004-11160-30
001-100-2004-12183-65
001-100-2004-00020-04
001-100-2004-00470-70
001-100-2004-01015-63
001-100-2004-01478-84
001-100-2004-04122-29
001-100-2004-05727-61
001-100-2004-08914-17
001-100-2004-00441-89
001-100-2004-00530-80
001-100-2004-04078-65
001-100-2004-05816-44
001-100-2004-06752-26
001-100-2004-07188-86
001-100-2004-08075-06
001-100-2004-09295-98
001-100-2004-03220-14
001-100-2004-10642-96
001-100-2004-00515-41
001-100-2004-00793-16
001-100-2004-02355-87
001-100-2004-03576-58
001-100-2004-05791-99
001-100-2004-05979-28

นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นทน.รร.สธ.ทบ.
นรด.
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2

จํานวนเงิน
3,333.48
651.73
2,171.21
8,015.48
158,824.92
4,842.81
10,820.62
9,004.62
3,899.54
15,753.32
10,003.38
16,090.43
1,153.80
5,240.37
7,265.89
14,353.18
4,637.06
2,198.10
16,406.93
7,462.47
4,559.88
9,486.73
10,983.01
3,210.32
8,734.78
4,367.33
6,341.96
1,543.89
4,685.90
5,536.21
4,892.63
3,777.81
3,116.65

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. จําลอง สุนทร
จ.ส.อ. กูเ้ กียรติ สุมงคล
จ.ส.อ. ยุทธพล สุคนธชาติ
จ.ส.อ. อังคาร ผลใส
จ.ส.อ.ไพรัตน์ รังษีสตั ตบงกช
จ.ส.อ. ปราการ การนอก
จ.ส.อ. พิทยายุทธ หาญสกล
จ.ส.อ. ภัทรวัต ชาวชายโขง
จ.ส.อ.ชิษณุ หงษ์สี
จ.ส.อ. พนาดร เย็นจิตร
จ.ส.อ. พิสรรณ์ นาคเลื#อน
จ.ส.อ. พีรเดช เดชปั ญญาวงษ์
จ.ส.ต.ประยุทธ กันฉาย
จ.ส.ต.ครองศิลป์ ฉิ มณรงค์
ส.อ.วัทธิกร ห่วงจริ ง
พ.ท. สิ ทธิชยั ลิFนจี#ขาว
พ.ต. กระแส เพ็งนิ#ม
พ.ต. พรชัย อยูน่ #ิม
ร.ท. มนตรี ไกรสี ขาว
ร.ท. ประวัติ แก้วสี นาค
ร.ต. วันชนะ วังคํา
ร.ต. วีรศักดิ9 โชติพรม
จ.ส.อ.ธนกฤต ขันโสม
จ.ส.อ. ไมตรี ศรี เจริ ญ
จ.ส.อ. พิเชฐ ถาวรกูล
จ.ส.อ. สําฤทธิ9 เมฆแจ้ง
จ.ส.อ. สมคิด เรื องทอง
จ.ส.อ. วิชาญ เทพบิFง
จ.ส.อ. วัยกูล ชะรุ มรัมย์
จ.ส.อ. อดิสรณ์ วงษ์จาํ ปา
จ.ส.อ.สมชาย เจริ ญสุขรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. โชติพฒั น์ กันแก้ว
จ.ส.อ. มลเทียน กุดยาง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06442-44
001-100-2004-06478-89
001-100-2004-09510-56
001-100-2004-09834-17
001-100-2004-09839-03
001-100-2004-11265-32
001-100-2004-12455-27
001-100-2004-13149-06
001-100-2005-00160-42
001-100-2006-00288-88
001-100-2004-08187-97
001-100-2004-10804-98
001-100-2009-00132-09
001-100-2007-00145-29
001-100-2011-00232-47
001-100-2006-00482-53
001-100-2004-09102-08
001-100-2004-13054-85
001-100-2004-05021-51
001-100-2004-09500-39
001-100-2004-00310-24
001-100-2004-05977-06
001-100-2004-00680-64
001-100-2004-01219-38
001-100-2004-02575-61
001-100-2004-03057-34
001-100-2004-06481-43
001-100-2004-06905-71
001-100-2004-07246-74
001-100-2004-07285-37
001-100-2004-07606-12
001-100-2004-07701-50
001-100-2004-07844-72

บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
บชร.2
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4

จํานวนเงิน
1,630.88
5,096.09
496.42
759.43
1,633.60
1,394.54
3,580.81
994.62
2,021.37
3,533.31
5,660.88
6,081.29
640.57
1,030.28
1,863.98
3,557.50
8,042.15
21,064.40
1,977.81
4,010.22
1,325.07
6,278.08
10,630.57
2,193.41
3,572.98
1,644.68
6,085.57
5,763.24
1,052.47
3,033.02
2,423.84
5,093.30
2,631.88

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. ปริ ญญา ศรี คร้าม
จ.ส.อ. ชาติชาย บัวคํา
จ.ส.อ. ชนะเกียรติ ทิมทอง
จ.ส.อ. สมโชค จวงเจิม
จ.ส.อ. รังสรรค์ พันธ์ผกู
จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ ชูกลิ#น
จ.ส.อ. รักษ์ศกั ดิ9 บู่อินทร์
ส.อ. ณัฐสิ ทธิ จันทร
ร.อ. ศรี จนั ทร์ ยศสละ
ร.ท. มานพ เขื#อนแก้ว
ร.ท. ไพโรจน์ สุหิรัญ
ร.ท.คมสันต์ อินทรศักดิ9
ร.ท. ชวฤทธิ9 จํารัส
ร.ท. สมเดช จํานงค์
ร.ท. อาทิตย์ อรรถโกวิท
ร.ท. จิรัฎฐ์ อินทร์จนั ทร์
ร.ต. ไพชยนต์ อ้วนโพธิ9กลาง
ร.ต. กสิ ณ สรสิ ทธิ9
ร.ต. กรนันท์ ชาญณรงค์
ร.ต. สุริยณั ห์ อินภิบาล
จ.ส.อ. อนุรักษ์ ศรี พลู
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ จันทร์พายับ
จ.ส.อ. ธนะพัฒน์ มีเงิน
จ.ส.อ. นพดล พิมพ์จนั ทร์
จ.ส.อ. สุรจิตต์ อ้วนโพธิ9กลาง
จ.ส.อ. สุรชัย เพ็ชรยิมF
จ.ส.อ. สราวุธ เชิดศรี
จ.ส.อ. สุเชษฐ สาสนันท์
จ.ส.อ. ฤทธิเดช คําชาวนา
จ.ส.อ. มานพ นามมาตย์
จ.ส.อ. บุญลํ#า อินสอน
จ.ส.อ. ณรงค์เดช ยกโต
จ.ส.อ. สมจิต พรมริ นทร์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07893-25
001-100-2004-08672-16
001-100-2004-09102-26
001-100-2004-09102-35
001-100-2004-12567-54
001-100-2005-00358-61
001-100-2009-00190-54
001-100-2015-00130-42
001-100-2004-02852-72
001-100-2004-02340-56
001-100-2004-03137-24
001-100-2004-04954-53
001-100-2004-05022-67
001-100-2004-05547-83
001-100-2004-08424-75
001-100-2004-09627-24
001-100-2004-03955-88
001-100-2004-05021-06
001-100-2004-05022-30
001-100-2004-05370-96
001-100-2004-00231-04
001-100-2004-01223-99
001-100-2004-02053-19
001-100-2004-02895-06
001-100-2004-03684-78
001-100-2004-03820-89
001-100-2004-05021-97
001-100-2004-05022-94
001-100-2004-05588-40
001-100-2004-05656-55
001-100-2004-07453-12
001-100-2004-07895-56
001-100-2004-08138-80

ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4

จํานวนเงิน
2,656.65
3,218.88
5,608.57
3,124.34
1,676.59
973.34
1,191.82
557.87
7,654.57
4,292.96
3,324.10
11,149.77
2,418.20
5,899.20
4,925.84
3,511.14
10,822.89
3,822.91
4,332.85
2,602.53
2,091.24
1,332.07
6,931.30
2,635.90
6,269.15
1,417.29
1,831.77
2,777.38
3,185.01
6,632.42
13,763.39
721.36
3,629.59

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. รังสรร ประกอบกสิ กรรม
จ.ส.อ. จารุ วตั ร ทองแย้ม
จ.ส.อ. นุกลู บุญผ่อง
จ.ส.อ. ธวัช ภักดีสุภผล
จ.ส.อ. ปรี ชา จบศรี
จ.ส.อ. สมยศ แสหลิม
จ.ส.อ. นิพทั ธ์ นิลสนธิ
จ.ส.อ. จตุรงค์ เผ่าสวัสดิ9
จ.ส.อ. ธนิตศร น้อยสว่าง
จ.ส.ท. ธนาชัย อําภา
จ.ส.ต. ปกป้ อง ปั ญญาดี
ส.อ. เอกพงษ์ รุ่ งสง่า
ส.อ.วิจิตร รื# นจิตร
ส.อ. ปพน สดุดี
ส.อ. สุรศักดิ9 สุขสุวรรณ์
ส.อ. ทนงศักดิ9 เอี#ยมจํารัส
พ.ต. พีรวัจน์ จันทร์แก้ว
ร.อ. อนุเทพ จิตณรงค์
ร.อ. พงษ์ศกั ดิ9 ชัยอิสรภาพ
ร.ท. อุดร คุม้ บุ่งคล้า
ร.ต. วราการ พิมพ์ศกั ดิ9
ร.ท. มนตรี บุญเสน
ร.ท. วีระเดช ศรี วรรณ
ร.ท. อภิสิทธิ9 เกิดทวี
ร.ท. เกรี ยง จันทร์ยวง
ร.ต. ประวุธ โชติรัตน์
ร.ต.วิทยา ชฎาวงษ์
ร.ต. พิเชษฐ นพถาวร
ร.ต. สมชาย สกุณี
ร.ต. วัชรากร บุญศิริ
ร.ต. สมพล พิณนุกิจ
ร.ต. บํารุ ง วิจิตรโท
ร.ต. การะเวศ ศักดิ9แก้ว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08201-18
001-100-2004-08981-91
001-100-2004-09102-17
001-100-2004-09290-48
001-100-2004-09325-47
001-100-2004-10924-48
001-100-2004-12838-55
001-100-2004-13147-93
001-100-2004-13195-67
001-100-2009-00057-32
001-100-2012-00066-10
001-100-2010-00418-19
001-100-2013-00272-41
001-100-2013-00543-79
001-100-2012-00315-37
001-100-2015-00055-93
001-100-2006-00149-28
001-100-2004-00536-64
001-100-2004-06879-93
001-100-2004-00184-67
001-100-2004-00861-67
001-100-2004-01971-26
001-100-2004-03590-18
001-100-2004-12786-13
001-100-2004-12927-01
001-100-2004-05238-44
001-100-2004-05627-91
001-100-2004-07102-46
001-100-2004-07164-08
001-100-2004-09328-66
001-100-2004-09367-65
001-100-2004-09927-07
001-100-2004-10106-66

ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.4 พัน.4
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5

จํานวนเงิน
2,749.35
3,039.71
3,969.75
16,458.06
1,769.74
735.96
1,900.18
622.41
2,584.11
956.93
1,872.43
1,040.00
839.41
121.38
440.23
298.97
4,286.69
8,505.87
8,562.28
2,121.08
2,903.18
2,953.98
6,299.29
2,923.20
8,571.83
5,338.61
9,345.03
3,879.78
8,860.43
3,902.87
4,989.20
5,447.70
6,033.39

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วสันต์ ขวัญทอง
จ.ส.อ. สายัณห์ สาหัด
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สุดสงวน
จ.ส.อ. สุเทพ มิตรมุสิก
จ.ส.อ. พันเลิศ พรหมรัตน์
จ.ส.อ. สุพล ไชยชาติ
จ.ส.อ. ทวี แทนโป
จ.ส.อ. ทนงศักดิ9 บูรณะวงค์
จ.ส.อ. โชติชยั ผุดพัฒน์
จ.ส.อ. สงกรานต์ เพ็ชรเพ็ง
จ.ส.อ. พัฒนา แก้วประการ
จ.ส.อ. สาโรจน์ แก้วกลับ
จ.ส.อ. มาโนช ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. อุทยั หนูพมุ่
จ.ส.อ. ปาริ ชาติ เรื องเพชร
ส.อ. เมธี ทองพันธ์
ส.อ.สุประวัติ วัชรวีรเกษม
ส.อ. ปฤษฐ สุวรรณเสมา
ส.อ. จตุรงค์ ธนนิมิตร
ส.อ. กฤษณะ วงษ์สุรินทร์
ส.อ. ปกรณ์ จิตกรดํารงค์
ส.อ. วุฒิชยั ผ่านพินิจ
ร.อ. พิทยา โพธิ9สิงห์
ร.อ. วรรถพล โฉดโคกสูง
ร.ต. ยงยุทธ ประภาวิชา
ร.ท. สมพงษ์ ศรี สด
ร.ต. บัญญัติ สมรรัมย์
ร.ต.อิธิยา นามวัน
ร.ท. ณธวุฒิ เหมือยไธสง
ร.ท. อร่ าม พรมนาเสี ยว
ร.ต. ราเชนทร์ มุ่งจอมปรางค์
ร.ต. พันทิวา พรมมา
ร.ต.สุริยา แทนไธสง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00134-35
001-100-2004-01172-18
001-100-2004-02026-04
001-100-2004-02106-94
001-100-2004-02182-61
001-100-2004-04593-72
001-100-2004-05238-26
001-100-2004-05247-00
001-100-2004-05453-41
001-100-2004-06965-48
001-100-2004-07141-45
001-100-2004-08785-86
001-100-2004-10958-61
001-100-2004-11319-32
001-100-2007-00377-15
001-100-2009-00313-66
001-100-2010-00437-74
001-100-2011-00509-22
001-100-2013-00183-22
001-100-2013-00462-55
001-100-2014-00019-14
001-100-2014-00488-72
001-100-2004-09503-49
001-100-2004-03673-45
001-100-2004-01809-77
001-100-2004-03112-76
001-100-2004-04120-43
001-100-2004-04121-77
001-100-2004-05982-82
001-100-2004-06075-53
001-100-2004-06546-03
001-100-2004-07001-97
001-100-2004-08605-78

ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.5 พัน.5
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23

จํานวนเงิน
5,401.76
1,887.93
3,948.69
4,165.19
2,684.23
1,338.38
4,626.97
7,310.71
3,753.21
11,623.87
4,737.44
3,291.07
2,258.49
4,877.15
1,986.57
901.24
208.04
1,922.70
1,364.95
621.56
474.03
247.58
4,946.29
4,667.30
6,087.46
4,879.81
7,000.84
2,351.88
5,710.83
7,387.91
5,379.70
8,439.70
2,190.56

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

ชื#อบัญชี
ร.ต. .ธนกฤต นิสยั พราหมณ์
จ.ส.อ.อริ ยธ์ ชั พรหมทา
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ กาวี
จ.ส.อ. เอืFอพันธ์ ธูปเทียนรัตน์
จ.ส.อ.อภิชาติ ราณรงค์
จ.ส.อ. นิคขรณ์ ซุย้ ไกร
จ.ส.อ. ฉลาด ศรี ทรงงาม
จ.ส.อ. เสถียร คํารัง
จ.ส.อ. นฤเทพ ศรี ใหม่
จ.ส.อ. ณรงค์ ทศหล้า
จ.ส.อ. นพวิทย์ นาเมืองรักษ์
จ.ส.อ. วีรศักดิ9 กล้วยนอก
จ.ส.อ. สุริยา สุทธิวงศ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ9 รักษาชนม์
จ.ส.อ. สมหมาย จันทา
จ.ส.อ. นรุ ตม์ พจนา
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ วงษ์จนั ทร์เติม
ร.ต.นิพนธ์ ฤทธิ9ภู่
ร.ต. สมเกียรติ โม่งปราณี ต
จ.ส.อ.บุญสื บ ทรงศิล
จ.ส.อ. เริ งชัย ดวงจิตต์
จ.ส.อ. เข็มพร สิ งห์บณ
ั ฑิต
จ.ส.อ. สุทิน แก้วชัย
ร.ต. เทอดเกียรติ พันธ์อินทร์
จ.ส.อ.ธีรชาติ คุณลือชา
จ.ส.อ. ธีรวิทย์ หอมสมบัติ
จ.ส.อ. วิรุษ พรมสิ งห์
จ.ส.อ. บรรจง ปราบงูเหลือม
จ.ส.อ. ณัชพล ทองอิ#ม
จ.ส.อ. สุรชาติ ทองกลาง
จ.ส.อ. สมนึก แดนคําสาร
จ.ส.อ. มานะ สุ่มสุวรรณ
จ.ส.อ.สุชาติ หมัน# กิจ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00352-50
001-100-2004-00369-68
001-100-2004-01410-39
001-100-2004-02044-53
001-100-2004-02868-82
001-100-2004-03439-29
001-100-2004-03452-73
001-100-2004-03770-69
001-100-2004-04090-30
001-100-2004-04119-92
001-100-2004-04121-40
001-100-2004-04690-69
001-100-2004-05468-45
001-100-2004-05961-87
001-100-2004-06003-74
001-100-2004-06438-29
001-100-2004-06662-73
001-100-2004-07460-29
001-100-2004-08643-89
001-100-2004-09041-55
001-100-2004-10071-21
001-100-2004-10261-44
001-100-2004-10339-86
001-100-2004-10817-61
001-100-2004-11075-55
001-100-2004-11166-50
001-100-2004-11441-03
001-100-2004-11553-94
001-100-2004-11943-84
001-100-2004-12707-09
001-100-2004-12738-03
001-100-2004-12817-41
001-100-2004-13231-35

ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23

จํานวนเงิน
1,536.18
4,054.96
6,713.73
2,048.71
5,172.65
5,497.94
13,978.03
4,180.18
1,796.47
3,207.80
2,413.08
4,323.88
7,014.67
2,857.43
2,499.08
4,907.66
6,337.49
6,627.82
5,408.35
3,903.09
7,835.76
5,776.26
6,832.92
7,658.55
2,998.97
4,607.82
5,492.64
8,695.27
12,752.76
3,141.25
5,779.65
11,014.49
2,540.95

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วินยั สายจะโปะ
ร.ต. มงคล มะนาวหวาน
ร.ต. พิศาล จิ_วโคราช
จ.ส.อ.มนตรี ปรุ รัตน์
จ.ส.อ.ณัฐนนท์ สวดสม
จ.ส.อ. นคร ชมสุข
จ.ส.อ. อนุรักษ์ แบขุนทด
จ.ส.อ. นพรัตน์ สี ดี
จ.ส.อ. วิวฒั น์ กระทุ่มนอก
จ.ส.ท. เดชา นาพิลา
จ.ส.อ. สุภศร กรรขํา
จ.ส.ท.สันติสุข พลวิเศษ
จ.ส.ต. อรรถชัย ชื#อพันธ์
จ.ส.ต. จิรวัฒน์ ลาดแก้ว
จ.ส.ท. ปรี ชา สุขสุแพทย์
ส.อ. อิสสระ รัตนประทีป
ส.อ. สุรเดช นารถสมบูรณ์
จ.ส.ท. ณรงค์ฤทธิ9 พ่วงเรื อ
ส.อ.พงษ์เทพ นรารักษ์
ส.อ. สุรพงษ์ สุภาแดง
จ.ส.ท. ธนาธิป พรมนิ#ม
จ.ส.ท. ประกาศิต ขันธ์ชยั ภูมิ
จ.ส.ท. วิรัช แก้วรังษี
ส.ต. ปรี ชา ฮวดคันทะ
จ.ส.ท. กิตติศกั ดิ9 ผิวพรรณ
ส.อ. สรไกร เดือนขุนทด
จ.ส.อ. วรุ ฒ ชอบธรรม
ส.อ. จักรพงษ์ กาวงค์
ส.อ. ศักดิ9ชาย เพ็งไธสง
ส.อ. ชุติพงษ์ ถาแสง
ส.อ. ศุภมิตร ชนะชัย
ส.ต. อนุชิต อินตําแย
ส.อ. ณัฐวุฒิ ภูศรี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00349-23
001-100-2005-00350-65
001-100-2006-00243-32
001-100-2006-00245-63
001-100-2006-00421-07
001-100-2007-00142-64
001-100-2008-00223-05
001-100-2004-04813-17
001-100-2007-00135-48
001-100-2004-01314-21
001-100-2006-00509-11
001-100-2009-00329-85
001-100-2010-00070-37
001-100-2010-00297-29
001-100-2004-02267-29
001-100-2004-10647-91
001-100-2004-12017-90
001-100-2005-00186-06
001-100-2007-00383-25
001-100-2007-00383-52
001-100-2008-00223-23
001-100-2009-00038-59
001-100-2009-00330-09
001-100-2010-00070-46
001-100-2010-00314-87
001-100-2010-00410-77
001-100-2011-00053-11
001-100-2011-00053-75
001-100-2011-00053-93
001-100-2011-00322-45
001-100-2011-00322-81
001-100-2011-00483-34
001-100-2012-00308-48

ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23

จํานวนเงิน
2,415.61
1,870.83
1,044.86
1,555.01
4,030.60
2,565.73
2,716.22
2,569.89
1,547.35
1,553.21
1,379.69
1,525.04
1,110.14
1,369.35
2,507.16
1,505.33
982.18
1,845.23
1,695.98
865.96
889.88
1,925.64
1,956.68
1,528.79
1,307.37
1,421.81
1,680.55
1,879.13
1,497.68
879.45
1,646.43
867.13
1,074.02

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

ชื#อบัญชี
ส.อ. อาทิตย์ สิ งห์จรรยา
ส.อ.วันชัย ตรี วงค์
ส.อ. พนาเวศ เดชป้ องหา
ส.อ.สุวพัฒน์ หลักบ้าน
ส.อ. อรรถชัย ยุทธอาจ
ส.ท. ปั ญญา ขันแข็ง
ส.ท. ธีรยุทธ ยมยิง#
ส.อ. ณัฐวุฒิ เพ็งแจ่ม
ส.อ. สําราญ ศรี กะชา
ส.ท. สุมิตร จิตสมัคร
ส.อ. วิทวัส กองกาญจน์
ส.อ. ลิขิต กะตะศิลา
พ.อ.(พิเศษ) เทอดชัย นิยม
พ.อ. ปวีณ เส็งใย
พ.อ.(พิเศษ) สาธิต อู่วจิ ิตร
พ.อ. ศุภฤกษ์ ผลฉาย
พ.อ.หญิง เปรมวิภา ทองชํานิ
พ.อ.(พิเศษ) หญิง ศิริพร เปาเส็ง
พ.อ. อภินนั ท์ ทิพย์เทพ
พ.อ. พงศ์พิสิษฐ์ พิพฒั น์พงษ์
พ.อ. สุรชาติ ซื#อดี
พ.อ. ดิตถ์ สูยะนันทน์
พ.อ. อนันต์ รักษาวงศ์
พ.อ. เอกลักษณ์ ใจรักษ์
พ.อ. สุรเชษฏ อุดมพืชน์
พ.อ. อัครเดช ศิริชยั
พ.อ. สุขสันติ9 ศรี ม่วง
พ.อ. อุทยั อุตสาหวงศ์
พ.อ. อนุสรณ์ เมฆานุวงศ์
พ.อ. อํานวย คุม้ วงษ์
พ.อ.หญิง จุฑารัตน์ มัน# ดี
พ.ท. ศราวุธ แสงทองสุข
พ.ท. ชลาพันธุ์ ศรี อาภรณ์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00169-80
001-100-2014-00100-55
001-100-2014-00614-39
001-100-2014-00616-33
001-100-2015-00131-76
001-100-2009-00329-94
001-100-2013-00061-23
001-100-2013-00341-44
001-100-2013-00358-15
001-100-2014-00371-31
001-100-2015-00123-26
001-100-2013-00353-10
001-100-2004-05295-74
001-100-2004-07133-40
001-100-2004-08900-01
001-100-2004-11428-59
001-100-2004-02891-62
001-100-2004-04803-45
001-100-2004-00190-77
001-100-2004-00317-41
001-100-2004-00995-23
001-100-2004-03522-82
001-100-2004-03989-83
001-100-2004-04688-93
001-100-2004-06412-29
001-100-2004-06693-13
001-100-2004-07685-53
001-100-2004-09271-38
001-100-2004-11644-62
001-100-2004-12408-32
001-100-2004-06552-59
001-100-2004-00829-49
001-100-2004-01123-83

ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
ป.6 พัน.23
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.

จํานวนเงิน
1,893.87
621.30
449.61
449.61
436.64
665.65
673.23
1,849.00
650.05
811.14
436.64
1,650.28
19,282.23
12,066.04
19,777.58
5,823.60
14,857.95
8,255.01
13,240.49
14,028.16
14,647.30
2,347.98
16,793.78
11,183.29
13,519.08
10,149.62
8,790.33
5,552.80
5,579.78
3,450.64
36,226.11
12,278.05
4,399.36

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
พ.ท. ศิริวฒั น์ ไชยกุล
พ.ท. โชคชัย ช่วงบุญศรี
พ.ท. สมศักดิ9 ชูราศรี
พ.ท. สุทธิกร มังกรแก้ว
พ.ท. อนุสรณ์ จุลานนท์
พ.ท. ณรงค์ สกุลรักษ์(อ.)
พ.ท. เจษฎา สุขสุวรรณ์
พ.ท. เวียงชัย จิตธรรม
พ.ท. ภุชงค์ ศรี กนก
พ.ท. พงศ์วรัณ นาคฉัตรี ย ์
พ.ท.หญิง สุพรรณี ฤทธิรณ
พ.ท.หญิง พิชญ์กานดา มานุช
พ.ท.หญิง รชยา เทียนใส
พ.ท.หญิง กัญทิตา สาครสิ นธุ์
พ.ท.หญิง พิชา ปะละฤทธิ9
พ.ท.หญิง ทัศนวรรณ วงษ์เพ็ชร์
พ.ต. สุรพล โสภาพ
พ.ต. บรรพต ศรี เมือง
พ.ต. จิตติ ขําสุวรรณ
พ.ต. ประโชติ เขียนทอง
พ.ต. ภูวนาถ พงษ์หา
พ.ต. นิพนธ์ ภานุปภาพร
พ.ต.ธวัชชัย ปิ# นแก้ว
พ.ต. วรุ ตม์ ช่างจงประดิษฐ์
พ.ต. วัชรเดช ทองปั ญญา
พ.ต. หญิง นุชระวี แจ่มจํารัส
พ.ต.หญิง พิชามญชุ์ ชื#นเนียมธรรม
พ.ต.หญิง ดิศรัศม์ แม้นสงวน
พ.ต.หญิง จิตตานันท์ กิจประชา
ร.อ. วนัส โสมนัส
ร.อ. ปลอบขวัญ ชุ่มชาติ
ร.อ. อนัน สาคุณ
ร.อ. ปรี ชา พุม่ พฤกษ์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01789-18
001-100-2004-01805-60
001-100-2004-02176-88
001-100-2004-02373-72
001-100-2004-05849-24
001-100-2004-06019-84
001-100-2004-09931-59
001-100-2004-10719-22
001-100-2004-12399-97
001-100-2004-13169-95
001-100-2004-01063-46
001-100-2004-03806-83
001-100-2004-06599-18
001-100-2004-12882-03
001-100-2004-12882-12
001-100-2005-00484-12
001-100-2004-01055-50
001-100-2004-03362-48
001-100-2004-04848-19
001-100-2004-06038-76
001-100-2004-06474-54
001-100-2004-12883-82
001-100-2004-13028-22
001-100-2005-00749-76
001-100-2006-00140-70
001-100-2005-00236-71
001-100-2007-00043-37
001-100-2007-00428-50
001-100-2008-00004-28
001-100-2004-02000-22
001-100-2004-05136-98
001-100-2004-06019-20
001-100-2004-07223-75

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

จํานวนเงิน
5,446.39
8,513.01
8,882.87
4,600.00
3,232.60
2,058.04
18,597.42
34,281.49
9,247.36
940.12
1,982.99
6,532.71
9,713.52
3,460.41
3,851.89
3,076.49
8,042.35
9,716.19
2,757.50
7,754.37
2,549.18
3,572.26
12,462.84
5,733.46
6,062.99
3,543.70
2,520.09
2,398.32
1,361.55
2,629.69
3,779.88
12,430.94
1,911.99

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ร.อ. ชัยพันธ์ ขําสําอางค์
ร.อ. สงกรานต์ กลิ#นภู่
ร.อ. โชติวฒ
ุ ิ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ร.อ. กิตติพงศ์ แก้วคง
ร.อ.หญิง สุรินทร กุ่มดวง
ร.อ.หญิง จีรนันท์ พานิช
ร.อ.หญิง จุฑารัตน์ จันทรา
ร.ท. ประนอม ห่วงปรากฏ
ร.ท. กฤชเพ็ช แสนสุข
ร.ท. ผจญ ชุมอุปการ
ร.ท. จิตติ พิมพิลา
ร.ท. จารุ ธร จารุ จารี ตร์
ร.ท. สุภชั แสงตะคล้อ
ร.ท. สามารถ พาอ่อน(อ.)
ร.ท.เอนก พุม่ สุข
ร.ท. ขุนไกร ก่อศิลป์
ร.ท. วัฒน รู ปโปร่ ง(อ.)
ร.ท. สิ ทธิโชค วัชรจิตรกุล
ร.ท. อํานาจ ชลอ
ร.ท. ธงชัย เจือจันทร์
ร.ท. กันชีพ เย็นวังตะโก
ร.ท. ธีรชาติ ชํานิกลุ
ร.ท. มนัส พิรักษา
ร.ท.ทองปาน ธรรมธร
ร.ต. เมษา อาจหาญ
ร.ต. อาสา พงศ์ผาสุก
ร.ต. ทวีป ยวนอยู่
ร.ต. ปรี ดา เมฆา
ร.ต ประยุทธ เรื อนเพ็ชร(อ.)
ร.ต. บํารุ ง ไฝเพชร
ร.ต. สมศักดิ9 พุม่ ดอกมะลิ
ร.ต. ชัยกฤต ลีวรรณ
ร.ต. ธนวัฒน์ โทรักษา

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08637-79
001-100-2004-10302-35
001-100-2004-10721-07
001-100-2005-00185-63
001-100-2004-02286-20
001-100-2004-05849-33
001-100-2004-07035-47
001-100-2004-00140-18
001-100-2004-01316-07
001-100-2004-02162-36
001-100-2004-02909-82
001-100-2004-03682-47
001-100-2004-04273-82
001-100-2004-04276-10
001-100-2004-04544-01
001-100-2004-05977-24
001-100-2004-06213-77
001-100-2004-06743-06
001-100-2004-08116-88
001-100-2004-08634-14
001-100-2004-10680-43
001-100-2004-12004-81
001-100-2004-12088-45
001-100-2004-12126-62
001-100-2004-00073-37
001-100-2004-00539-92
001-100-2004-00573-41
001-100-2004-01274-64
001-100-2004-02218-49
001-100-2004-02576-86
001-100-2004-03596-10
001-100-2004-03895-69
001-100-2004-05338-05

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

จํานวนเงิน
4,687.21
20,694.24
2,256.77
7,933.14
10,578.69
3,099.16
5,111.78
12,785.99
5,286.76
18,766.55
3,380.19
20,773.70
2,184.24
8,627.52
11,853.55
12,645.30
2,989.35
12,493.52
19,606.61
9,719.66
7,653.74
10,494.22
7,625.71
9,377.99
23,132.72
12,178.62
10,430.20
11,914.84
7,144.99
8,736.97
6,444.02
3,191.18
6,674.14

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ร.ต. ศุภกิจ นามบัณฑิต
ร.ต. ชูชาติ ชุมพล
ร.ต. ปรี ชา ชํานิหสั
ร.ต. อนุรักษ์ ศรี วริ ัช
ร.ต. กิตติพฒั น์ รอดพล
ร.ต. จักรพงษ์ ผิวบาง(อ.)
ร.ต. วันชัย โฉมจิตร
ร.ต. พิพตั ร บุญรุ่ งเรื อง
ร.ต. เฉลิมศักดิ9 ศรี ภิรมย์(อ.)
ร.ต. ขวัญชัย สัตย์กศุ ล
ร.ต. ขวัญ เพ็ชรคุม้
ร.ต. รณกร โทนสุวรรณ
ร.ต. ถนัด หมัน# สุจริ ต
ร.ต. ชินโชติ กาพังเทียม
ร.ต. จักรทิพย์ รักเกียรติยศ(อ.)
ร.ต. ศุภชีพ สี ทอง
ร.ต. ไกรศักดิ9 วงวิลาศ
ร.ต. เสรี ชะชิกลุ
ร.ต. สิ นชัย มีสิทธิ9
ร.ต. ปริ ญญา ทองสะอาด
ร.ต. บังอร ศิริพิน
ร.ต. สมศักดิ9 นุ่มแป้ น
ร.ต. จํานงค์ คล้ายสุบรรณ
ร.ต.หญิง ราวรรณ์ ขจรศักดิ9เลิศ
ร.ต.หญิง พรรณี บุญรําไพ
ร.ต.หญิง มะลิวลั ย์ เดือนจํารู ญ
จ.ส.อ. อรรถชัย ดวงจันทร์
จ.ส.อ. วุฒิไกร ขันมัง
จ.ส.อ. สุวรรณ ภูคาํ
จ.ส.อ. สมชาย โต๊ะทอง
จ.ส.อ. ดนัย สัมฤทธิ9
จ.ส.อ. สมนึก วงษ์สุดี
จ.ส.อ. โกวิท เนตรศุขาํ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05431-58
001-100-2004-05803-17
001-100-2004-05838-46
001-100-2004-06039-37
001-100-2004-06258-14
001-100-2004-06483-29
001-100-2004-06702-49
001-100-2004-06962-56
001-100-2004-07659-63
001-100-2004-08266-08
001-100-2004-08460-46
001-100-2004-08993-03
001-100-2004-09454-99
001-100-2004-10386-08
001-100-2004-10544-48
001-100-2004-10969-94
001-100-2004-11808-04
001-100-2004-12731-31
001-100-2004-12853-85
001-100-2004-12882-67
001-100-2004-12884-07
001-100-2004-12886-56
001-100-2004-12886-83
001-100-2004-07043-24
001-100-2004-11039-39
001-100-2004-12408-50
001-100-2004-00626-17
001-100-2004-00739-23
001-100-2004-01972-50
001-100-2004-02129-11
001-100-2004-02153-34
001-100-2004-02364-89
001-100-2004-02379-38

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

จํานวนเงิน
6,775.13
14,813.16
4,576.50
11,015.52
14,917.07
3,971.23
10,877.46
2,063.33
3,656.10
4,754.35
6,240.07
11,761.82
8,405.46
11,117.51
4,387.90
8,356.87
13,454.73
4,979.22
2,067.63
7,293.72
4,454.99
10,196.38
5,523.87
2,174.43
2,091.94
7,759.84
2,760.94
7,997.20
8,669.09
2,848.74
7,144.18
1,894.73
1,706.77

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สมภพ นุชอุดม
จ.ส.อ. เศรษฐะ วรเศรษฐานนท์
จ.ส.อ. วรานุวฒั น์ วราศรัย
จ.ส.อ. สัมฤทธิ9 ศรี คุม้
จ.ส.อ. เบญจรงค์ พุฒวงษ์
จ.ส.อ. สาคร บุญโยม
จ.ส.อ. สามารถ เยืFองประเสริ ฐ
จ.ส.อ. มนตรี พันธุ์มณี
จ.ส.อ. อนุชา สุภาชัย
จ.ส.อ. สมเกียรติ ภมรพล
จ.ส.อ. สุขพร เงินมาก
จ.ส.อ. ยงยุทธ ศรี นวล
จ.ส.อ. จําลอง ไวยกัญหา
จ.ส.อ. เดชา เนียมนนท์
จ.ส.อ. เดชา บัวล้อมใบ
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ เต๊ะเลาะ
จ.ส.อ. ธนชัย เกษมญาติ
จ.ส.อ. ลําดับ คําน้อย
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ ทัพเจริ ญ
จ.ส.อ. นพชาติ ขานฉนวน
จ.ส.อ. ดํารงค์เกียรติ เวิน# ทอง
จ.ส.อ. กุหลาบ จันหอม
จ.ส.อ. สิ รัษธิชยั แววทนาวรวงศ์
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ9 นิ#มน้อย
จ.ส.อ. มงคล บรรจงเกตุ
จ.ส.อ. วุฒิ จันทร์พยัคฆ์
จ.ส.อ. คมกฤษณ์ แสงนา
จ.ส.อ. ดํารง แสงสาร
จ.ส.อ. ปกรพัฒน์ สดชื#น
จ.ส.อ. วันชัย ฉิ มสุข
จ.ส.อ. คมสัน หอมเทียน
จ.ส.อ. วิชิต ฉิ มปิ# น
จ.ส.อ. สมศักดิ9 ประเสริ ฐสุข

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02649-05
001-100-2004-02666-84
001-100-2004-02798-46
001-100-2004-02872-98
001-100-2004-02965-42
001-100-2004-02971-34
001-100-2004-03113-37
001-100-2004-03114-25
001-100-2004-03464-67
001-100-2004-03579-04
001-100-2004-03596-29
001-100-2004-03675-49
001-100-2004-03885-06
001-100-2004-03924-11
001-100-2004-03960-28
001-100-2004-04098-09
001-100-2004-04215-73
001-100-2004-04263-56
001-100-2004-04571-25
001-100-2004-04624-82
001-100-2004-04982-10
001-100-2004-05473-94
001-100-2004-05623-93
001-100-2004-05849-51
001-100-2004-05954-89
001-100-2004-06360-78
001-100-2004-06542-05
001-100-2004-06561-06
001-100-2004-06746-89
001-100-2004-06893-44
001-100-2004-07088-43
001-100-2004-07349-81
001-100-2004-07358-83

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

จํานวนเงิน
4,286.45
1,486.08
23,492.69
9,686.78
6,024.62
15,229.44
4,378.65
9,012.66
5,106.57
3,438.16
6,158.88
1,397.46
4,120.84
7,077.83
1,361.26
796.22
7,834.09
3,100.60
2,700.38
4,002.28
6,701.01
15,626.66
2,346.85
7,220.86
8,744.27
1,981.71
4,705.70
15,735.30
2,740.73
3,573.21
767.78
20,265.99
1,775.29

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ฤาเดช ไมย์วสิ ยั
จ.ส.อ. สุรินทร์ นุชเจริ ญ
จ.ส.อ. ประชุม นักระนาด
จ.ส.อ. ยุคลเดช ดิษผึFง
จ.ส.อ.ไตรทิพย์ ศรี สูงเนิน
จ.ส.อ. ศิรินทร์ ยิมF ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั คัมภีร์
จ.ส.อ. จินดา บุญเหมาะ
จ.ส.อ. เทพทัต ศรี เมือง
จ.ส.อ. ลําไพ แตงน้อย
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ใจเย็น
จ.ส.อ. สุพจน์ แต่งขุนทด(อ.)
จ.ส.อ. อัครเดช โพธิ9เจริ ญ
จ.ส.อ. สมศักดิ9 คํานวน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ สอนเถื#อน
จ.ส.อ. ศักดา สมทรง
จ.ส.อ. วิม เนตรสว่าง
จ.ส.อ. อดุลย์ จูปรางค์(อ.)
จ.ส.อ. พิพฒั น์ ชัชวาลกิจกุล
จ.ส.อ. จีระศักดิ9 จันทร์พฒ
ุ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ9 นักเคน
จ.ส.อ. ณัชวัฒ ทองพันชัง# (อ.)
จ.ส.อ. น้อย ตังประดิษฐ์
จ.ส.อ. อนุวตั แจ่มจํารัส
จ.ส.อ. ประสาท ทับประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชัยพร สุขศรี
จ.ส.อ. ไพศาล เกิดสมจิตต์
จ.ส.อ. พูลสุข พัฒนกิจ
จ.ส.อ. สมพร มีมากบาง
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ คงสมพงษ์
จ.ส.อ. วิจารณ์ อิสี
จ.ส.อ. ชัชวาล สมัครไทย
จ.ส.อ. ประกิจ น้อยราษฎร์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07363-05
001-100-2004-07398-07
001-100-2004-07469-95
001-100-2004-07600-01
001-100-2004-07681-64
001-100-2004-07685-35
001-100-2004-07825-80
001-100-2004-08502-70
001-100-2004-08549-48
001-100-2004-08963-33
001-100-2004-09032-44
001-100-2004-09434-19
001-100-2004-09582-71
001-100-2004-09625-66
001-100-2004-09889-17
001-100-2004-10067-60
001-100-2004-10260-74
001-100-2004-10530-05
001-100-2004-10670-26
001-100-2004-10770-14
001-100-2004-10782-44
001-100-2004-10813-81
001-100-2004-10937-20
001-100-2004-11157-49
001-100-2004-11305-17
001-100-2004-11971-32
001-100-2004-12079-34
001-100-2004-12314-45
001-100-2004-12376-61
001-100-2004-12407-35
001-100-2004-12635-50
001-100-2004-12660-98
001-100-2004-12705-32

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

จํานวนเงิน
14,015.75
9,310.96
928.92
18,573.08
2,306.40
5,253.43
2,258.62
7,358.83
4,438.69
4,381.62
1,744.10
1,713.68
2,258.10
2,455.77
875.19
3,684.98
8,502.87
1,996.59
7,108.58
4,535.54
2,772.38
2,795.93
6,339.90
1,200.36
8,218.45
6,766.42
9,956.30
3,523.45
16,611.80
6,298.14
6,595.05
2,250.28
1,748.53

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชัย อัครชาติ
จ.ส.อ. บัณฑิต นามนนท์
จ.ส.อ. พยุง หมีนวล
จ.ส.อ. พรชัย มูลสุมาลย์
จ.ส.อ. มนเทียน บริ บูรณ์
จ.ส.อ. ศุภสิ ทธิ9 บุญแย้มวงศ์
จ.ส.อ. สมร ศิลาขาว
จ.ส.อ. ธวัชชัย มูลเดช
จ.ส.อ. อภิสิทธิ9 ชัยสิ น
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ9 เต็มถุง
จ.ส.อ. สุนทร วงษ์ศรี สุข
จ.ส.อ.หญิง ชุติมา เพชรจํารัส
จ.ส.อ.หญิง ทัศนี สี ทบั ทิม
จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ สุขสาขา
จ.ส.อ.หญิง รัตนาภรณ์ คําภิลานนท์
จ.ส.อ.หญิง อริ ญชย์ บุญทา
จ.ส.อ.หญิง วงดาว หลวงทิพย์
จ.ส.อ.หญิง ประณี ตา ทินกรณอยุธยา
จ.ส.อ.หญิง เบญญาภา ดิษฐบรรจง
จ.ส.อ.หญิง กุลประภัสสร์ พงษ์ประสาร
จ.ส.ท. ไพฑูรย์ ภูสวัสดิ9เจริ ญ
จ.ส.อ. อภิรักษ์ รัตนโกเศศ
จ.ส.ต. ไตรภพ ศุกรเศษ
จ.ส.ท. ศุภชัย ชาลีรัตน์
จ.ส.ต.หญิง นิลเนตร ยิมF อ่อน
ส.อ. ชาญชัย ศรี ลาอํา
ส.อ. ชินพันธ์ พลรักษา
ส.อ. อธิพงษ์ แผ่นทองแผ่
ส.อ. สนอง สิ มพลี
ส.อ. มานะ ทิวพุม่ พฤกษ์
ส.อ. เฉลิมศักดิ9 ชิตทนนท์
ส.อ. วัชระ จันทร์แฉ่ง
ส.อ. ทวีศกั ดิ9 ภูนF าํ เย็น

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12883-37
001-100-2004-12884-16
001-100-2004-12884-34
001-100-2004-12884-52
001-100-2004-12885-31
001-100-2004-12886-10
001-100-2004-12886-47
001-100-2004-13017-53
001-100-2004-13200-40
001-100-2005-00236-44
001-100-2005-00483-06
001-100-2004-04020-73
001-100-2004-04046-82
001-100-2004-05012-40
001-100-2004-05731-59
001-100-2004-08509-42
001-100-2004-10145-83
001-100-2004-11112-66
001-100-2004-11210-96
001-100-2004-12630-46
001-100-2005-00483-42
001-100-2008-00171-45
001-100-2004-04636-94
001-100-2005-00236-62
001-100-2004-12987-41
001-100-2004-01100-66
001-100-2004-03288-78
001-100-2005-00482-54
001-100-2005-00483-60
001-100-2007-00265-42
001-100-2007-00266-03
001-100-2008-00048-04
001-100-2008-00048-22

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

จํานวนเงิน
4,172.43
3,019.16
7,861.38
791.92
7,006.55
2,538.99
3,176.14
4,920.75
2,459.84
3,207.86
1,980.20
4,733.55
4,150.22
6,063.84
4,036.40
4,578.33
2,381.95
4,999.25
1,626.90
6,350.58
1,407.23
1,956.35
2,251.63
979.74
867.67
2,695.38
1,557.04
1,410.26
4,162.26
2,887.54
2,964.52
4,950.87
2,303.92

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. บุญสม แสงเพ็ง
ส.อ. ภาณุพงษ์ วิเวก
ส.อ. สุรชัย บุญโยม
ส.อ.หญิง ภมรศรี ศรี ผดุง
ส.อ.หญิง สาริ ศา วังบรรพตดํารง
ส.อ.หญิง นิษาชล พึ#งพร
ส.อ.หญิง นุชศรา ชุมกว้าง
ส.ต.หญิง จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล
พ.ท. วีระชาติ โชติวรอานนท์
พ.ท. พงศธร ต่อยนึ#ง
พ.ต. ปกรณ์ จันทร์วสิ ุทธิ9
พ.ท. ณัฐา สุภายศ
พ.ท. สุนนั ทร สายสุข
พ.ต. ทศพร โกมุทมาศ
ร.อ. ประสิ ทธิ9 ณ ลําปาง
ร.ท. นพดล วงศ์หล้า
ร.ท. เจษฎา เสนชัย
ร.ท. อรรถกิจ สุดสวาสดิ9
ร.ท. ทรงพร สุยะราช
ร.ท. สถิตย์ ทาปง
ร.ท. วัฒนา หอมดอก
ร.ท. พงศ์พนั ธ์ พัดจันทร์หอม
ร.ท. สุชาติ พุม่ ทอง
ร.ต. วีระชัย ธิจนั ทร์
ร.ต. ณฐพล คําหวาน
ร.ต. จิรภัทร ขันทอง
ร.ต. วัชระ รัตนยศ
จ.ส.อ. ธนากร พูนมี
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ เฟื# องระย้า
จ.ส.อ. อนุรักษ์ โกศินานนท์
จ.ส.อ. วิรัตน์ พ่วงชาวนา(อ.)
จ.ส.อ. จิรพงษ์ มาอยู่
จ.ส.อ. นพดล เขื#อนแก้ว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00048-31
001-100-2008-00316-40
001-100-2010-00313-80
001-100-2006-00340-92
001-100-2008-00316-22
001-100-2010-00184-04
001-100-2010-00464-98
001-100-2016-00093-49
001-100-2004-02798-55
001-100-2004-09803-04
001-100-2005-00160-51
001-100-2006-00022-60
001-100-2006-00083-89
001-100-2004-06866-93
001-100-2004-13044-40
001-100-2004-03407-64
001-100-2004-06391-72
001-100-2004-10437-52
001-100-2004-10893-92
001-100-2004-11803-27
001-100-2004-12368-39
001-100-2004-12538-18
001-100-2004-13024-33
001-100-2004-01654-82
001-100-2004-04796-31
001-100-2004-06920-92
001-100-2004-11834-58
001-100-2004-00042-79
001-100-2004-00577-12
001-100-2004-00618-12
001-100-2004-01043-66
001-100-2004-01172-45
001-100-2004-01452-39

พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3

จํานวนเงิน
2,381.91
7,190.32
3,944.68
7,462.83
1,891.98
3,244.00
334.85
257.53
7,447.75
30,765.09
2,533.88
5,816.09
2,431.59
6,386.42
4,048.57
2,603.10
3,447.09
5,262.72
1,596.08
6,249.40
4,633.18
3,998.37
7,230.97
3,436.52
15,625.78
1,604.88
4,401.71
3,594.00
11,967.41
1,376.41
3,958.12
1,893.76
1,891.55

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. ไพศาล ปรี เปรม
จ.ส.อ. วิรัตน์ ทิมจันทึก
จ.ส.อ. มิตร ยัวลินทร์
จ.ส.อ. อานนท์ โตมี
จ.ส.อ. เมธาสิ ทธิ9 ฉํ#าไกร
จ.ส.อ. สมศักดิ9 ฉาใจ
จ.ส.อ. ชํานาญ สิ นเครื อสอน
จ.ส.อ. จําลอง จิอ๋ ู
จ.ส.อ.เกษมสันต์ เณรตาก้อง
จ.ส.อ. ดนุชชั กองแก้ว
จ.ส.อ. วรพล รอดปาน
จ.ส.อ. หลวง อินเที#ยง
จ.ส.อ. ปรี ชา พันเลิศ
จ.ส.อ. จักรกฤช ฉิ มนาค(อ.)
จ.ส.อ. อดุลย์ แก้วประสงค์
จ.ส.อ. จักริ นทร์ เกตุมี
จ.ส.อ. สงคราม เหลืองแดง
จ.ส.อ. ราเชนทร์ ตรี ช่วย
จ.ส.อ. สมหมาย คงลําใย
จ.ส.อ. ประไพ อินทร์สุวรรณ
จ.ส.อ. เฉลิมพล ใจซื#อ
จ.ส.อ. สมพาน รัตนสูตร์(อ.)
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ชื#นหิ รัญ
จ.ส.อ. กิตติกร แสงไทย
จ.ส.อ. สุชาติ เวือนประโคน
จ.ส.อ. วรพล วรวุฒิคุณชัย
จ.ส.อ. อํานวย ไกรวิสม
จ.ส.อ. สถาพร พัฒนพรหม
จ.ส.อ. สมหมาย มากดี
จ.ส.อ. ภูมิทกั ษ์ ทรัพย์เจริ ญ(อ.)
จ.ส.อ. น้องใหม่ ก้อนยิมF
จ.ส.อ. วิเชษฐ์ เพ็ชร์ดอนทอง
จ.ส.อ. มนตรี อยูถ่ มยา

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01809-22
001-100-2004-01872-26
001-100-2004-02340-29
001-100-2004-02475-19
001-100-2004-02625-09
001-100-2004-02802-40
001-100-2004-03136-72
001-100-2004-03191-35
001-100-2004-03225-19
001-100-2004-03572-14
001-100-2004-03737-35
001-100-2004-04135-56
001-100-2004-04972-02
001-100-2004-05823-42
001-100-2004-06569-93
001-100-2004-06625-96
001-100-2004-07008-69
001-100-2004-07207-20
001-100-2004-08113-14
001-100-2004-08509-51
001-100-2004-08604-08
001-100-2004-09410-13
001-100-2004-09830-37
001-100-2004-10631-09
001-100-2004-10892-13
001-100-2004-10991-95
001-100-2004-11068-20
001-100-2004-11122-38
001-100-2004-11378-39
001-100-2004-11450-69
001-100-2004-12466-23
001-100-2004-12656-28
001-100-2004-12719-20

พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3

จํานวนเงิน
4,247.49
3,031.58
2,586.05
4,745.82
2,972.35
6,461.46
1,462.25
3,755.77
8,223.03
2,208.88
3,048.73
5,509.38
1,620.88
2,124.01
3,915.85
2,061.65
5,042.44
3,186.23
3,078.24
10,725.42
3,235.96
4,091.36
2,748.90
1,633.33
2,982.87
2,976.15
4,223.09
4,807.86
3,971.81
1,041.30
2,928.72
1,332.28
2,273.58

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วีรเดช วันรส
จ.ส.ต. วีระยุทธ บุญเป็ ง
ส.อ. เอกวิทย์ สุขวัฒก์
ส.อ. บรรจง ทิศลังกา
ส.อ. รุ่ งโรจน์ ชาวส้าน
ส.อ. ชัธณัณ โดนประสิ ทธิ9
ส.อ. ประวิทย์ ภักบุตร
พ.ท. กฤตินนั ท์ นิโลบล
ร.ท. ชัชวาล พรหมมา
ร.ต. วรรณนุชา ทองทรัพย์
จ.ส.อ. จิณณธรรม สุวรรณศรี
จ.ส.อ. พันเลิศ ชมภูพล
พ.อ(พิเศษ) ปิ ยวัฒน์ สุประการ
พ.อ. ณัฏฐาภูมิ นิกร
พ.ท. สุรชัย การปลูก
พ.ท. สามารถ ไชยศิรินทร์
พ.ท.ขวัญชัย ชื#นใจ
พ.ท.อวยชัย เอกะกุล
พ.ต. ชัยวิชิต ประทุมวัน
พ.ต. ชูศกั ดิ9 ซึ#งเสน
พ.ต.นัฐพล ศิริเกษ
ร.ท.ดํารงค์ อํานวย
ร.ท. สุรพล จิตรนอก
ร.ท. ประวัติ สุยะอินทร์
ร.ต. ปรี ชา ประจันตะเสน
ร.ต. ไกย์วชิ ญ์ ศิริขนั ธ์
ร.ต. วุฒิพงศ์ แสงจันทร์
ร.ต. ชัยวัฒน์ ขําวัฒน์รุ่ งเรื อง
ร.ท. สถิต กองศรี
ร.ต.สุกิจ เวฬุวนาทร
ร.ท. ประนอม พาชื#น
จ.ส.อ. รังสรรค์ ปั จชามาตย์
จ.ส.อ. ศุภธวีร์ หาญทวี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00246-51
001-100-2011-00372-31
001-100-2011-00371-70
001-100-2011-00372-04
001-100-2012-00433-10
001-100-2012-00440-09
001-100-2012-00676-20
001-100-2004-01689-75
001-100-2004-01175-64
001-100-2004-11529-17
001-100-2004-04402-59
001-100-2004-05194-52
001-100-2004-07352-90
001-100-2004-06273-99
001-100-2004-00739-50
001-100-2004-05034-51
001-100-2004-08939-10
001-100-2004-09673-76
001-100-2004-01842-92
001-100-2004-04057-60
001-100-2004-08511-36
001-100-2004-02519-56
001-100-2004-08703-35
001-100-2004-09098-77
001-100-2004-03536-70
001-100-2004-03794-01
001-100-2004-05321-43
001-100-2004-06377-03
001-100-2004-06435-55
001-100-2004-06703-46
001-100-2004-11055-20
001-100-2004-00865-38
001-100-2004-01492-44

พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.พัฒนา 3
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.1
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3

จํานวนเงิน
1,106.85
1,655.86
2,222.88
2,140.22
1,602.70
1,781.44
1,017.90
3,083.83
5,064.39
2,226.44
960.84
2,220.25
11,724.30
9,440.17
8,271.01
6,490.52
7,921.29
2,740.91
5,543.65
6,423.39
5,669.18
7,832.04
1,041.52
3,655.85
12,155.84
2,217.16
7,066.35
1,806.04
7,062.58
3,924.47
4,023.06
4,587.94
1,740.11

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ไชยา สิ มวงศ์
จ.ส.อ.สัญญา คุณสุข
จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ กูลพิมาย
จ.ส.อ. ตุล ช่วยนา
จ.ส.อ. ธงศักดิ9 วรพจน์
จ.ส.อ. ภูสิทธิ9 อุ่นอาสา
จ.ส.อ. ธวัชชัย อุดสัย
จ.ส.อ. เสถียร ลีเจ้ยวะระ
จ.ส.อ. รัชพล ทองมูล
จ.ส.อ. สุวรรณ รามมะมะ
จ.ส.อ. ณรงค์เกียรติ ทองนาคโคกกรวด
จ.ส.อ. เฉลิมพล พิเชฐภูรี
จ.ส.อ. อิสรชน บุดดา
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ9 สุทธิบริ บาล
จ.ส.อ. อดิชยั จินตภูมิ
จ.ส.อ.ราชันต์ ปิ ดสายะสังข์
จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ จิตรสอาด
จ.ส.อ. อนันตชัย ทองแถม
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ผาไธสง
จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรี จนั ทร์
ส.อ. ทินกร นิบุญธรรม
จ.ส.อ. เฉลิมพร พิมพรภิรมย์
จ.ส.อ. ยรรยง เหมาะหมาย
จ.ส.อ.ปรี ชาชาญ บุตรโพธิ9
จ.ส.อ.พนม สุขนั ธ์
จ.ส.อ.มนตรี สุระพล
จ.ส.อ. กฤษณะ น้อยสิ งหะ
จ.ส.อ. โยธิน สี บุดดา
จ.ส.อ. ณัฐพล ปะธรรมยาเต
จ.ส.อ. พุทธา ใสวารี
จ.ส.ท. ธนาพร ตอพล
ร.ต. ชัยภิสิทธิ มาลัยผ่อง
จ.ส.อ. สมหมาย กาหลง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02817-44
001-100-2004-03149-09
001-100-2004-03732-94
001-100-2004-03766-99
001-100-2004-03858-73
001-100-2004-04101-97
001-100-2004-05341-50
001-100-2004-05583-36
001-100-2004-05686-07
001-100-2004-05903-41
001-100-2004-07083-39
001-100-2004-07192-10
001-100-2004-07216-22
001-100-2004-07448-45
001-100-2004-08691-44
001-100-2004-08767-73
001-100-2004-08951-21
001-100-2004-09793-17
001-100-2004-10590-09
001-100-2004-10807-44
001-100-2004-11401-07
001-100-2004-12174-27
001-100-2004-12217-03
001-100-2004-12723-90
001-100-2005-00253-05
001-100-2005-00816-93
001-100-2006-00272-41
001-100-2006-00464-68
001-100-2004-11135-83
001-100-2004-11171-36
001-100-2006-00279-59
001-100-2004-00314-31
001-100-2004-11361-77

พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3

จํานวนเงิน
844.92
2,556.06
4,343.16
4,332.11
4,577.60
4,502.48
1,321.07
4,498.71
11,732.15
3,205.98
7,312.10
1,236.05
3,332.50
15,891.37
3,035.84
2,940.84
5,475.42
4,215.03
1,831.96
3,385.99
1,911.77
3,192.74
1,935.11
4,677.72
3,001.51
3,803.29
3,166.62
2,850.58
3,354.08
1,463.16
2,045.90
4,268.15
2,927.89

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
จ.ส.ท. ศรายุทธ สมบูรณ์
จ.ส.ท. ภานุมาศ พลอินทร์
จ.ส.อ. เทพพร คําสี
ส.อ. เอกพล อุ่นชัย
จ.ส.ท. ชัยรัตน์ ฝ้ ายป่ าน
ส.อ. กัมพล ครองอารมย์
จ.ส.ต. วิทวัส เจริ ญรัมย์
ส.อ. เฉลิมชัย วรรณกุล
ส.อ. เชิดศักดิ9 พะนะลา
ส.อ. พลวัฒน์ บุญนาท
ส.อ. ณัฐวุฒิ ดรพิลา
ส.อ. ธานี เรื องศรี
ส.อ. สุรวัฒน์ ประนินทา
ส.ท. นัฐพงษ์ เสนาะบรรจง
ส.ท. สายชล อุ่นเรื อน
ส.ท. ลิขิต ดวงปาโคตร
ส.ท. ฉัตรชัย นามหานวล
ส.ต. บัณฑิต อิ#มพันธุ์
ส.ท. เฉลิมพล พิมใจใส
ร.อ. สุรศักดิ9 พิมพ์ตรา
ร.อ.ณณัท เหลาแตว
ร.ท.ประสาทพร พันโกฎิ
ร.ท. สมหมาย กันหาไชย
ร.ต. สมบัติ นะทะศิริ
ร.ต. เกรี ยงไกร บุญศักดิ9
ร.ต. จักรริ ศน์ จิตรจักร์
ร.ต. วีระบูลย์ บุญเต็ม
ร.ต.ประวิทย์ ทีทอง
ร.ต. สิ งห์ขร สุทธิ
ร.ท. ปิ ยะพงษ์ เรื อนฝายกาศ
จ.ส.ต. มนูศกั ดิ9 ศรี นาค
ร.อ. ธีระ คชรัตน์
ร.ต. อิทธิพล ไกรโชค

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00111-14
001-100-2009-00395-26
001-100-2004-01739-86
001-100-2008-00225-36
001-100-2009-00070-22
001-100-2009-00439-36
001-100-2010-00409-53
001-100-2012-00092-82
001-100-2012-00094-22
001-100-2012-00094-31
001-100-2012-00566-51
001-100-2012-00568-91
001-100-2012-00569-70
001-100-2013-00533-34
001-100-2013-00539-63
001-100-2014-00595-22
001-100-2014-00597-17
001-100-2014-00597-26
001-100-2015-00667-07
001-100-2004-02631-28
001-100-2004-02307-04
001-100-2004-10802-03
001-100-2004-11566-12
001-100-2004-03786-79
001-100-2004-04024-26
001-100-2004-07445-44
001-100-2004-07607-55
001-100-2004-10386-71
001-100-2004-12841-82
001-100-2008-00247-10
001-100-2004-03542-99
001-100-2004-06420-15
001-100-2004-02540-69

พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ม.3
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.24 บชร.4
พัน.ปจว.

จํานวนเงิน
416.49
3,463.58
1,174.21
1,548.26
1,870.96
3,387.94
676.39
1,583.24
305.41
820.02
1,307.15
859.02
291.13
864.44
683.76
581.34
449.61
1,424.79
778.87
10,257.08
5,293.83
3,873.30
5,440.20
200,730.51
6,268.16
5,734.94
8,713.59
7,246.02
3,784.25
395.77
19,586.92
53,963.69
1,338.78

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. สุทธิวฒั น์ ขุนบาล
ร.ท. วัลลภ ขันตี
ร.ท. พรชัย หนักแน่น
ร.ท. กฤษดา สื บศรี ชยั
ร.ท. สมศักดิ9 จีระสิ งห์
ร.ท.ชาญวิทย์ ทองละมุล
ร.ต. เอกราช แสงเกตุ
ร.ต. บุญเกิด พลราชม
ร.ต. คมศิลป์ สี หามาตย์
ร.ต. จิระศักดิ9 อุดมฉวี
ร.ต. สุรเดช ภักดีนอก
ร.ต. ธงชัย ไชยพิเดช
ร.ต. วันชัย ทิพย์โสตร
ร.ต. สําเริ ง วาววงษ์
ร.ต. ประจักษ์ คงนิ#ม
ร.ต. พยัคฆา มุ่งรายกลาง
ร.ต. ณรงค์ บุตรวงษ์
ร.ต. ธวัชชัย ธานี
จ.ส.อ. มานะ ศรี เนตร
จ.ส.อ. ศรายุทธ์ คําสุข
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ แตงอ่อน
จ.ส.อ. นิวตั สุขสวน
จ.ส.อ.ชารี ภาระจ่า
จ.ส.อ. อานนท์ ฝายจะโปะ
จ.ส.อ. ศักดิ9สิทธิ9 เติมผล
จ.ส.อ. ประภาส เนียมหอม
จ.ส.อ. สําราญ หาญฤทธิ9
จ.ส.อ. สุรเดช หอมอุดม
จ.ส.อ.วีระ ปิ นตาวงค์
จ.ส.อ. อํานวย แก้วเกืFอ
จ.ส.อ. โกศล สุขเครื อเกิด
จ.ส.อ. สกล ขาวดี
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ตรี วเิ วก

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00475-90
001-100-2004-04330-19
001-100-2004-03462-72
001-100-2004-07279-63
001-100-2004-10437-34
001-100-2004-10963-74
001-100-2004-00081-23
001-100-2004-00266-79
001-100-2004-01379-66
001-100-2004-03093-23
001-100-2004-03323-12
001-100-2004-03835-47
001-100-2004-04043-45
001-100-2004-04083-78
001-100-2004-04688-20
001-100-2004-05645-77
001-100-2004-06598-93
001-100-2004-08572-28
001-100-2004-12951-88
001-100-2004-00166-72
001-100-2004-00454-61
001-100-2004-00884-11
001-100-2004-00890-67
001-100-2004-01054-17
001-100-2004-01158-30
001-100-2004-01206-65
001-100-2004-01211-14
001-100-2004-01420-56
001-100-2004-01459-74
001-100-2004-01676-57
001-100-2004-01785-29
001-100-2004-01811-52
001-100-2004-01976-30

พัน.ปจว.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.

จํานวนเงิน
451.80
6,275.53
7,042.79
6,866.93
7,963.96
18,544.26
5,985.07
7,552.95
10,522.63
7,733.98
3,478.89
31,198.20
5,550.25
17,121.75
10,402.03
3,158.08
8,072.64
14,995.05
10,252.78
1,696.31
7,417.93
4,498.47
4,365.02
2,569.95
3,190.59
19,080.50
11,318.67
9,592.83
5,927.95
2,119.37
5,683.40
3,629.08
5,443.27

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
จ.ส.อ. มงคล อัคนิบุตร
จ.ส.อ. เรื องฤทธิ9 อัFนปรุ
จ.ส.อ. พนอ สุขมาก
จ.ส.อ.ไมตรี เขาทอง
จ.ส.อ. ประสาท พรมศรี
จ.ส.อ.เอกนาริ นทร์ บุญรมย์
จ.ส.อ. ประจักร์ อันลูกท้าว
จ.ส.อ. สุรพล ศรี วฒั นะ
จ.ส.อ. มนต์เทพ ทีวงศ์
จ.ส.อ. แมนพงษ์ เพ็ชรสัจจะ
จ.ส.อ. อานนท์ ศรี พล
จ.ส.อ. กิจติพนธ์ พงษ์พรต
จ.ส.อ. สมพิศ บุญอนันต์
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บุญน้อม
จ.ส.อ. ธวัช สังข์พาลี
จ.ส.อ. ณรงฤทธิ9 สมตน
จ.ส.อ.ปุณยากร โลราช
จ.ส.อ. สมบัติ ผลาวรรณ์
จ.ส.อ. ชื#น สังวาลย์
จ.ส.อ. หาญ สระสิ งห์
จ.ส.อ. กฤษณะ ประเสริ ฐแท้
จ.ส.อ. วิรุตม์ อุทโท
จ.ส.อ. ชัยนันท์ บุญประเสริ ฐ
จ.ส.อ. มนูญ จัดของ
จ.ส.อ. สุจิตร สิ นไชย
จ.ส.อ. ศิริศกั ดิ9 เอี#ยมนาค
จ.ส.อ. สงกรานต์ จันทาพูน
จ.ส.อ. กิติพล ยิง# ยืน
จ.ส.อ. พรชัย พลอยกระจ่าง
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ปลิดทุกข์ภยั
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ชริ นทราวุฒิ
จ.ส.อ. สันติภาพ แก่นท้าว
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ดิศร

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02078-58
001-100-2004-02280-55
001-100-2004-02292-94
001-100-2004-02338-80
001-100-2004-02461-30
001-100-2004-02676-92
001-100-2004-02741-24
001-100-2004-02957-92
001-100-2004-03168-55
001-100-2004-03231-29
001-100-2004-03291-41
001-100-2004-03378-21
001-100-2004-03457-87
001-100-2004-03682-74
001-100-2004-03949-69
001-100-2004-04090-67
001-100-2004-04571-16
001-100-2004-04654-43
001-100-2004-04994-86
001-100-2004-05027-62
001-100-2004-05080-21
001-100-2004-05455-45
001-100-2004-05558-16
001-100-2004-05690-22
001-100-2004-05745-10
001-100-2004-05769-98
001-100-2004-05793-39
001-100-2004-05901-47
001-100-2004-05902-35
001-100-2004-05902-53
001-100-2004-05902-62
001-100-2004-05903-23
001-100-2004-05903-69

ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.

จํานวนเงิน
2,245.47
8,476.81
14,911.42
6,132.03
11,264.10
5,130.93
4,726.16
9,549.51
3,473.90
11,002.22
5,813.49
5,917.64
4,454.90
4,191.28
18,482.08
4,211.02
3,819.65
10,860.26
4,449.43
3,561.23
1,992.71
1,528.38
6,308.70
13,802.22
4,363.40
2,094.57
5,008.84
4,023.27
2,304.36
3,539.97
2,557.96
2,209.07
2,581.48

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วิทยา เคารพ
จ.ส.อ. สายทอง เสนาราช
จ.ส.อ. ราชทานุกลู เภาโพธิ9
จ.ส.อ.สิ ทธิชยั เฉิ ดฉาย
จ.ส.อ. .เดชา เขียนสูงเนิน
จ.ส.อ. วราวุธ พิณโกศล
จ.ส.อ.ชูชาติ ดาวเรื อง
จ.ส.อ. กันณพงศ์ ผาริ การ
จ.ส.อ. มนต์รัก เทพา
จ.ส.อ. แคล้ว พันธ์ปลาโค
จ.ส.อ.วัชรพล อารมณ์สวะ
จ.ส.อ. อนันท์ พละเดช
จ.ส.อ. เชาวลิต เทศคง
จ.ส.อ. จําลอง มุขกัง
จ.ส.อ. ระเวง ทับศัพท์
จ.ส.อ. พยอมศักดิ9 สัพโส
จ.ส.อ. นัทเสน พงขจร
จ.ส.อ. สุพฒั น์ วีระพงษ์สุชาติ
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ9 ทองสุ
จ.ส.ท.กิตติศกั ดิ9 แก้วฟู
จ.ส.อ. สุวชิ ชา แสนงาม
จ.ส.อ. ไพบูรณ์ บุญดี
จ.ส.อ. ธงชัย ศรี โพธิ9
จ.ส.อ. โกศล บัวระบัดทอง
จ.ส.อ. ภูมิพฒั น์ วิภรณ์รัตน์
จ.ส.อ. จักรพงษ์ ชมเชย
จ.ส.อ. จตุพล ไปดี
จ.ส.อ. สมศักดิ9 ไปดี
จ.ส.อ. ศักดา แสงจันดา
จ.ส.อ. อภิชยั นิลนาถ
จ.ส.อ. กะถิน มักขุนทด
จ.ส.อ. สุรศักดิ9 จงกล
จ.ส.อ. สมคิด ประภาการ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05987-50
001-100-2004-05995-46
001-100-2004-06033-35
001-100-2004-06265-03
001-100-2004-06272-47
001-100-2004-06340-16
001-100-2004-06383-31
001-100-2004-06442-26
001-100-2004-06481-61
001-100-2004-06564-70
001-100-2004-06688-46
001-100-2004-06859-95
001-100-2004-06879-75
001-100-2004-07152-41
001-100-2004-07409-00
001-100-2004-07443-04
001-100-2004-07535-60
001-100-2004-07612-59
001-100-2004-07706-37
001-100-2004-07750-67
001-100-2004-07817-67
001-100-2004-07990-03
001-100-2004-07990-21
001-100-2004-07990-30
001-100-2004-07990-67
001-100-2004-07990-76
001-100-2004-07990-85
001-100-2004-07990-94
001-100-2004-07991-00
001-100-2004-07991-19
001-100-2004-08174-24
001-100-2004-08250-34
001-100-2004-08321-86

ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.

จํานวนเงิน
2,525.24
10,106.30
3,290.72
6,797.33
2,275.53
2,501.86
4,337.03
3,557.35
7,544.33
4,022.90
2,088.95
1,909.01
3,015.45
5,911.40
4,311.37
2,531.04
6,889.31
5,475.92
3,059.07
3,042.55
2,232.95
6,444.79
8,908.05
4,316.11
2,660.26
11,973.15
1,921.01
1,158.37
6,012.99
6,286.76
6,236.68
2,415.68
2,885.65

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สุวฒั น์ เหลืองอ่อน
จ.ส.อ. สถิต บุญทัน
จ.ส.อ. อาจ ดวนสันเทียะ
จ.ส.อ. พฤหัส สมใส
จ.ส.อ. มานิตย์ ดิษฐ์น#ิม
จ.ส.อ. ทศพร ทองหล่อ
จ.ส.อ.ไชยธาน สร้อยทอง
จ.ส.อ. เทิดศักดิ9 แทนเครื อ
จ.ส.อ.อภิฉตั ร รักบุญ
จ.ส.อ. ประนอม วันหลัง
จ.ส.อ. ชูชาติ วิทิตปั ญญากร
จ.ส.อ. ภาสกร สุวรรณคํา
จ.ส.อ. สมศักดิ9 สิ งห์ประพันธ์
จ.ส.อ. ชาตรี แก่นวงษ์
จ.ส.อ. นพพร รุ กขชาติ
จ.ส.อ. ชินกร แต่งภูเขียว
จ.ส.อ. วุฒิไกร ทองทับ
จ.ส.อ. สุชาติ สุจริ ต
จ.ส.ต. สมพร มณี วงค์
จ.ส.อ. สมัย หาริ โร
จ.ส.อ. สุภี ดอกดวง
จ.ส.อ. เสถียร สะท้าน
จ.ส.อ. เอกพจน์ สุขสมบูรณ์
จ.ส.ท. คาบศิริชยั ชาลีพล
จ.ส.ท. ปั ญญา ศิลป์ ประกอบ
จ.ส.ท.วราฤทธิ9 มาลาน้อย
จ.ส.ท. สมชาย เพชรรัตน์
จ.ส.ท. ฐาปนา เถาว์หิรัญ
จ.ส.ท.นพรัตน์ โพธิ9กิ#ง
จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ งามมีศรี
จ.ส.ท. สุเทพ ขันดี
จ.ส.ท. ประจักษ์ พุกการะเวก
จ.ส.ต. ธวัชชัย ฉะอ้อนศรี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09381-61
001-100-2004-09424-92
001-100-2004-09671-45
001-100-2004-09812-24
001-100-2004-09918-32
001-100-2004-10262-32
001-100-2004-10409-59
001-100-2004-10908-02
001-100-2004-10958-07
001-100-2004-11036-47
001-100-2004-11054-41
001-100-2004-11216-61
001-100-2004-11218-83
001-100-2004-11301-55
001-100-2004-11786-32
001-100-2004-12424-23
001-100-2004-12837-49
001-100-2004-13086-31
001-100-2005-00263-04
001-100-2005-00263-13
001-100-2005-00264-65
001-100-2005-00597-82
001-100-2007-00144-95
001-100-2004-06450-03
001-100-2005-00253-41
001-100-2005-00256-88
001-100-2005-00260-03
001-100-2005-00751-97
001-100-2005-00802-41
001-100-2006-00278-61
001-100-2006-00291-42
001-100-2006-00340-47
001-100-2004-01190-12

ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.

จํานวนเงิน
3,026.59
5,732.07
7,942.53
1,965.15
2,460.77
5,641.58
7,632.36
4,587.04
4,524.21
8,112.00
4,103.99
6,178.24
2,885.54
2,299.09
5,191.96
2,520.23
2,094.96
8,171.75
4,799.96
2,058.47
972.05
2,243.29
3,488.11
1,862.97
2,923.07
2,169.22
1,771.77
2,658.00
3,545.70
1,841.52
1,721.35
7,834.46
1,078.10

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ ชูพงษ์
จ.ส.ต.มานะ จูยนื ยง
จ.ส.ท. อภิชาติ โคตรภักดี
จ.ส.ต. ดํารง มูระคา
จ.ส.ต.สมพงษ์ ศรี บุดดา
จ.ส.ต. สุนทร กล้ากิจการ
ส.อ.สุเมธ ม่วงจินดา
ส.อ. วีระยุทธ อินทะเขื#อน
จ.ส.ต. ธีรพล ผากา
ส.อ. เจษฎา สี ดาจักร์
จ.ส.ต. ฐิติวฒ
ุ น์ ดาภาโย
จ.ส.ต. เจิดประทีป ยารัมย์
จ.ส.ต. ศิริโชติ โคกลือชา
จ.ส.ต. อนุสรณ์ อุ่นเครื อ
จ.ส.ต.เชิดชัย งามวิไล
จ.ส.ต. แวฮาซัน ประดู่
จ.ส.อ. ดนตรี เดชชัย
ส.อ. ธันวา เย็นฤดี
ส.อ. อนุวชั ครุ ฑชัย
ส.อ. บัญชา อิงชัยภูมิ
ส.อ. ชัยยศ มณี วงค์
ส.อ. พรชัย แสนปูน
ส.อ. ณภัทร อนันตศีล
ส.อ. ดุสิต คอแก้ว
ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ9 เล้าลอดพ้วย
ส.ท. วัชรพล ดาเผือก
ส.อ. ขันตี วะสารชัย
ส.อ. สนธยา เพ็ชร
ส.อ. พศวัต เรื ออาจ
ส.อ. ภูพิงค์ โก้สนั เทียะ
ส.อ. ชัยณรงค์ วิชิต
ส.ท. สมเจตน์ แก้วขะเหรี ยญ
ส.ท. ชัยยศ แตงแก้ว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03864-10
001-100-2004-07335-48
001-100-2004-07989-98
001-100-2005-00249-53
001-100-2005-00262-98
001-100-2006-00468-57
001-100-2007-00144-68
001-100-2007-00244-83
001-100-2007-00246-41
001-100-2008-00377-14
001-100-2009-00129-54
001-100-2009-00129-90
001-100-2009-00200-14
001-100-2010-00446-30
001-100-2011-00087-07
001-100-2011-00087-16
001-100-2004-05820-96
001-100-2007-00145-01
001-100-2009-00260-09
001-100-2010-00135-51
001-100-2010-00135-79
001-100-2010-00445-97
001-100-2010-00446-03
001-100-2010-00446-49
001-100-2011-00269-52
001-100-2011-00439-40
001-100-2011-00440-46
001-100-2013-00085-01
001-100-2013-00085-10
001-100-2013-00085-47
001-100-2014-00425-95
001-100-2015-00245-70
001-100-2015-00246-68

ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.

จํานวนเงิน
2,783.57
3,073.97
9,166.05
4,284.05
1,739.81
5,438.85
2,108.96
1,876.52
415.18
1,856.49
1,509.01
2,919.46
706.67
1,081.61
1,148.59
2,334.00
3,254.22
2,251.28
1,118.16
1,645.00
572.92
2,425.68
394.24
2,339.78
2,420.48
1,326.54
1,450.73
633.47
770.77
996.51
170.03
432.39
432.39

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
ส.ท. ชิราวุฒิ ชัยจัตุรัส
ส.ท. สิ ทธิศกั ดิ9 ย้ายตัFง
พ.อ.(พิเศษ) จิระศักดิ9 ขําประถม
จ.ส.อ. ดํารงค์ สังฆะมณี
พ.อ.(พิเศษ) จิรเดช เหมะธุลิน
พ.อ. สุรศักดิ9 สําราญบํารุ ง
พ.อ. ไมตรี บุตรชา
พ.อ. พรหมกฤษณ์ มุญจนพงศ์
พ.อ. สุจิรชัย มหาธรรม
พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย
พ.อ. ยุสชนา ตระกูลเสนาธง
พ.ท. สุพล เจริ ญราช
พ.ท. โชติกรวิชช์ เดชสิ ริชาติโยธิน
พ.ท. เชิดศักดิ9 จตุรงค์
พ.อ. เอกภพ พันธสกุล
พ.ท. โรมรัน สารสมัคร
พ.ท.ธนิก ตระกูลมณี
พ.ท. สราวุธ อุระสนิท
พ.ท. ชัยพล เมืองสอน
พ.ท. กันตภณ อินทรวงศ์
พ.ต. กาจพล เกรี ยงไกร
พ.ต.สุริยะ กิ#งแก้ว
พ.ต. สุรสิ ทธิ9 จอมทอง
พ.ต. สุทศั น์ แดงทน
พ.ต. สดชื#น อดทน
พ.ต. ชาญชัย เสี ยงเพราะ
พ.ต. ธีระเดช ทองสุก
พ.ต. อภิรักษ์ สําราญพัฒน์
พ.ต. สุริยนั บ้งนาง
พ.ต. อําพร ศรี กงพาน
พ.ต. วสันต์ ขุนสวัสดิ9
พ.ท.สมเกียรติ เยีย# มอ่อน
ร.อ. สุรเดช เหล่าพิเดช

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2015-00335-87
001-100-2015-00336-11
001-100-2004-04121-95
001-100-2004-12322-95
001-100-2004-12664-41
001-100-2004-02696-63
001-100-2004-05969-47
001-100-2004-05989-18
001-100-2004-06190-17
001-100-2004-07307-18
001-100-2004-09266-52
001-100-2004-01444-16
001-100-2004-02560-58
001-100-2004-03793-68
001-100-2004-07005-13
001-100-2004-07141-09
001-100-2004-08288-19
001-100-2004-08300-18
001-100-2004-00003-25
001-100-2004-01067-17
001-100-2004-02966-76
001-100-2004-03280-18
001-100-2004-03331-26
001-100-2004-04000-11
001-100-2004-05957-17
001-100-2004-05959-75
001-100-2004-08893-42
001-100-2004-08939-74
001-100-2004-10243-95
001-100-2004-11579-76
001-100-2004-11900-96
001-100-2004-12842-34
001-100-2004-00030-12

ม.5 พัน.23 รอ.
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
325.70
674.84
6,221.08
9,023.15
11,991.30
6,710.68
4,347.65
6,031.11
7,082.00
24,169.29
2,891.00
6,123.51
11,337.67
10,741.32
12,235.44
6,153.73
17,996.19
11,212.14
6,310.55
9,599.99
4,977.36
17,504.66
11,195.42
9,333.44
13,516.81
8,097.52
10,919.07
8,196.00
12,385.72
4,791.81
11,908.00
7,335.66
4,469.47

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ร.อ. เอกชัย ไสวงาม
ร.อ. ปรี ชา แสนสี หา
ร.ท. สุริยา แก้วสุวรรณ
ร.ท. ชัยนันท์ เทียบคํา
ร.ท.พีรพร พิมพ์สาร
ร.ท. พงษ์ศกั ดิ9 จรภักดี
ร.ท. นิธิสคั ค์ จันทร์สว่าง
ร.ท. อร่ าม พลเยีย# ม
ร.ท. ธีระสันต์ บุญยธนศักดิ9
ร.ท. รุ่ งชัย ใจเรื อง
ร.ต. ธวัชชัย จันทร์ภิรมย์
ร.ต. นัธทวัฒน์ พรหมสาร
ร.ต. เหรี ยญชัย จันดีเลาะ
ร.ต. สุขสวัสดิ9 โสมา
ร.ต. สุบรรณ์ ไสวดี
ร.ต. ธวัช หันสี นาค
ร.ต. อนิรุทธิ9 จันทาสี กา
ร.ต. ประยงค์ ทะสังขา
จ.ส.อ. นันทชัย ภูผาเดียว
จ.ส.อ. ธานี ขําสุทศั น์
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ9 โมธินา
จ.ส.อ. นิออน ชมภูเพ็ชร
จ.ส.อ.ชนกันต์ ญาณประสิ ทธิ9
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ จ่าคํา
จ.ส.อ. อํานวย น้อยคา
จ.ส.อ. พนัส สร้อยสิ งห์
จ.ส.อ. ธนโชติ อังคะพนมไพร
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พรมแม้น
จ.ส.อ.บุญหนา กุผาลัง
จ.ส.อ. วิทยา เทพจันทร์
จ.ส.อ. สุพล โพธิ9ชยั
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ9 ปลัง# กลาง
จ.ส.อ. บุญช่วย นามบุญลาภ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05408-41
001-100-2004-08491-59
001-100-2004-00473-80
001-100-2004-01013-23
001-100-2004-03368-04
001-100-2004-03607-31
001-100-2004-07721-49
001-100-2004-10442-65
001-100-2004-10490-39
001-100-2012-00571-73
001-100-2004-01315-37
001-100-2004-03112-21
001-100-2004-03140-06
001-100-2004-06634-70
001-100-2004-08597-58
001-100-2004-10509-47
001-100-2004-12109-56
001-100-2004-12333-82
001-100-2004-00065-96
001-100-2004-00081-05
001-100-2004-00090-16
001-100-2004-00118-99
001-100-2004-00515-32
001-100-2004-01070-26
001-100-2004-01160-33
001-100-2004-01201-42
001-100-2004-01252-26
001-100-2004-01383-81
001-100-2004-01838-22
001-100-2004-01887-20
001-100-2004-01908-04
001-100-2004-02613-42
001-100-2004-02715-89

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
8,617.54
8,657.76
3,850.92
4,965.49
15,848.67
9,418.16
6,381.55
4,710.58
5,424.21
1,251.35
6,733.56
4,367.86
4,452.71
5,210.50
7,659.14
12,569.73
24,125.01
7,650.33
976.28
3,753.75
4,017.49
4,003.16
795.29
4,825.48
2,610.90
2,604.99
1,505.84
5,700.56
4,819.71
8,154.82
2,435.43
4,525.03
8,361.38

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. สุเมธ เมืองฮามพันธ์
จ.ส.อ. คําไสย กัFงจําปา
จ.ส.อ. อนันต์ ยางกลาง
จ.ส.อ. กมล ดูสด
จ.ส.อ.สมเกียรติ ปานกระโทก
จ.ส.อ. อธิรักษ์ อาจหาญ
จ.ส.อ. เพิ#มพูน สาลีบุตร
จ.ส.อ. พิชิต พรมมาคุณ
จ.ส.อ. หารศักดิ9 อมรสิ นธ์
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ พระชุมชัย
จ.ส.อ.สุรชาติ ประเทืองผล
จ.ส.อ.วิทยา เงาพระฉาย
จ.ส.อ. ชัยยงค์ วงษ์กนั ยา
จ.ส.อ. กรี ฑาพล สิ งห์อุดม
จ.ส.อ. ขุนภาณุมาศ พันธ์งาม
จ.ส.อ.มนตรี นารี จนั ทร์
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ หน่อสี ดา
จ.ส.อ. วันชัย สุมงคล
จ.ส.อ. ศักย์สรณ์ จันทร์ทนั
จ.ส.อ. บัญชา ชนะพจน์
จ.ส.อ. อภิเทพ เสนามนตรี
จ.ส.อ. ปิ ยราช บัวหอม
จ.ส.อ. สุพจน์ ทิพย์รักษ์
จ.ส.อ. บรรลือ ดาตุ่ย
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ9 พอกพูน
จ.ส.อ. อภิวชิ ญ์ คําหว่าน
จ.ส.อ. ภูษิต แก้วกงพาน
จ.ส.อ.สมพร คณานันท์
จ.ส.อ. อัครวุฒิ เชืFอตาวงศ์
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ศิริไชยจํานงค์
จ.ส.อ. พนม หยวกพิมพ์
จ.ส.อ. ยุทธนา สมศิริ
จ.ส.อ. สุทิน พินทา

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02889-05
001-100-2004-02985-04
001-100-2004-03008-45
001-100-2004-03318-27
001-100-2004-03350-54
001-100-2004-03417-90
001-100-2004-03858-82
001-100-2004-04593-36
001-100-2004-04919-34
001-100-2004-05040-70
001-100-2004-05065-28
001-100-2004-05682-45
001-100-2004-06184-34
001-100-2004-06458-54
001-100-2004-06532-88
001-100-2004-06796-57
001-100-2004-06808-39
001-100-2004-06854-90
001-100-2004-06968-76
001-100-2004-06986-34
001-100-2004-07046-16
001-100-2004-07064-83
001-100-2004-07742-62
001-100-2004-07832-42
001-100-2004-07836-40
001-100-2004-08258-67
001-100-2004-08426-06
001-100-2004-08994-28
001-100-2004-09481-68
001-100-2004-09505-25
001-100-2004-10086-43
001-100-2004-10131-77
001-100-2004-10999-73

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
10,508.87
13,439.51
3,905.04
2,250.55
2,322.38
13,056.96
8,102.20
5,264.47
1,764.18
4,381.83
3,402.71
5,276.70
6,629.47
7,082.71
6,391.97
2,993.51
3,793.84
10,079.61
3,900.06
15,384.31
2,149.07
10,890.51
4,501.74
1,439.97
1,966.95
3,549.00
4,655.51
2,697.76
2,116.69
2,043.37
4,229.38
3,100.67
4,801.86

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. สถิตย์ พุทธมาตย์
จ.ส.อ. สราวุธ เทศสี หา
ั ฑ์ จันทร์พ# ึง
จ.ส.อ. สุกณ
จ.ส.อ. วิทูลย์ ไสยวิจีณ
จ.ส.อ. แสนสุข มหาวงษ์
จ.ส.อ. สมพาน จันโทรัตน์
จ.ส.อ. สุวฒั น์ ศุภลักษณศึกษากร
จ.ส.อ. ชัยชนะ สุวรรณศรี
จ.ส.อ. ถิรภัทร หงษ์คาํ
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ9 พิมพ์แสง
จ.ส.อ. พิชยั สุดหอม
จ.ส.อ. นัฐการณ์ อินทร์พิลา
จ.ส.อ.วีระพล ศรี ไหม
จ.ส.อ. สุประสิ ทธิ9 หวังดีกลาง
จ.ส.อ. วีระพันธ์ ดินจันทร์
จ.ส..อ. ธง ดงใจ
จ.ส.อ. สัญญา บัวชงัก
จ.ส.อ. ชัยวิทกั ษ์ ผ่านวงษ์
จ.ส.อ. อําพล ราชรองชัย
จ.ส.อ. ณปพงษ์ จันทร์ฝ่าย
จ.ส.อ. กฤษณะ ดวงเงิน
จ.ส.ต.หญิง ญาณิ ศา มาขน
จ.ส.อ.หญิง ทิพเนตร มนตรี พิลา
จ.ส.อ. ณัฐพล จันทรเสนา
จ.ส.อ. สุพจน์ เตโช
จ.ส.อ. บดินทร์ กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. ธีระวิทย์ จันทร์คาํ
จ.ส.อ. วงเดือน สารวงษ์
จ.ส.อ. นาวิน ชัยนา
จ.ส.อ. สุริยา ภูโตนนา
จ.ส.อ .เก่งกาจ สุระคาย
จ.ส.ต. ประภวิษณุ์ กาหลง
จ.ส.อ. สนอง สุวรรณภักดี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11306-23
001-100-2004-11370-15
001-100-2004-11408-97
001-100-2004-11728-96
001-100-2004-11738-31
001-100-2004-11995-47
001-100-2004-12122-00
001-100-2004-12247-64
001-100-2004-12711-42
001-100-2004-12888-50
001-100-2004-12978-58
001-100-2005-00301-30
001-100-2005-00695-21
001-100-2006-00192-88
001-100-2006-00194-91
001-100-2006-00330-93
001-100-2006-00379-10
001-100-2007-00163-50
001-100-2007-00197-82
001-100-2007-00226-43
001-100-2008-00286-82
001-100-2004-00083-45
001-100-2004-10459-81
001-100-2004-03118-87
001-100-2004-07348-39
001-100-2004-07443-31
001-100-2004-08022-82
001-100-2004-10574-45
001-100-2004-11305-62
001-100-2007-00223-06
001-100-2007-00452-73
001-100-2004-01477-41
001-100-2004-11357-98

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
2,525.93
3,872.72
5,728.28
5,416.36
5,971.12
18,873.36
1,486.83
8,835.52
2,972.35
6,670.86
5,909.53
4,123.15
4,816.40
1,566.03
1,738.75
5,948.16
2,849.29
3,033.51
2,742.05
3,336.72
7,103.82
4,799.22
13,211.40
3,498.60
8,003.57
6,322.29
3,735.58
2,580.67
8,079.93
3,665.43
1,069.52
2,512.39
9,821.22

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. ธรรมนูญ ภูผาเผย
จ.ส.อ. โยธิน จันทะบุดศรี
จ.ส.ต.หญิง ณพวิมล นาคเสน
ส.อ. อดิศร ผิวผ่อง
ส.อ. สุรชัย สิ ทธิจนั ทร์เสน
ส.อ. ครรชิต สาราช
ส.อ.ชิณท์ณภัทร ทวะชาลี
ส.อ. นพรัตน์ ทีวงศ์
ส.อ. นิพล ทอดแสน
ส.อ. ยุทธภัณฑ์ ด้วงวังหิ น
จ.ส.ต.โชคชัย เคณาอุประ
ส.อ. สมนาม โมคํา
ส.อ. สุขสันต์ คํามูล
ส.อ. ธานินท์ นามแสงกาง
ส.อ. อุดม สุดไกร
ส.อ. ชาติชาย บุตรทา
ส.อ. ผดุง โพธิ9ศรี
ส.อ. อภิรักษ์ ธรรมลา
จ.ส.อ. พิพฒั น์ เถื#อนลี
ส.อ. ประภาส พวงพันธุ์
จ.ส.ต. กิตติภูมิ ชัยสงคราม
ส.อ. ธนิต สี ลาดเลา
ส.อ. พงษ์ศกั ดิ9 หน่อสี ดา
ส.อ. สิ นทร งามภักดิ9
ส.ต. เด่นศักดิ9 อาสาทํา
ส.อ. ศรชัย สุสี
ส.อ. เขียวสด แสนคํา
ส.อ. สงกรานต์ พาหะนิชย์
ส.อ. วิเชียร จันวิเศษ
ส.อ. สมยศ ต้นทอง
จ.ส.อ. อธิษฐ์ มูลเหลา
ส.อ. สุเทพ เกียรตินอก
ส.อ. สถิตย์ บ้านศิลา

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11765-00
001-100-2006-00027-83
001-100-2004-13156-77
001-100-2004-00720-03
001-100-2004-01349-23
001-100-2004-01857-96
001-100-2004-03640-65
001-100-2004-03934-83
001-100-2004-04001-36
001-100-2004-04251-26
001-100-2004-04455-64
001-100-2004-04487-47
001-100-2004-04949-04
001-100-2004-05041-68
001-100-2004-05247-46
001-100-2004-05384-02
001-100-2004-05531-28
001-100-2004-06044-04
001-100-2004-06051-93
001-100-2004-06115-10
001-100-2004-06405-94
001-100-2004-06418-30
001-100-2004-06571-32
001-100-2004-07147-92
001-100-2004-07778-43
001-100-2004-08746-78
001-100-2004-08799-01
001-100-2004-08982-34
001-100-2004-09022-09
001-100-2004-09039-43
001-100-2004-09272-44
001-100-2004-09275-09
001-100-2004-09945-29

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
6,825.38
1,525.68
5,724.71
1,056.83
3,360.95
5,030.22
6,021.98
1,897.95
2,845.12
6,164.85
3,417.37
2,770.89
3,781.23
5,315.82
2,872.87
2,503.34
3,328.40
819.95
5,737.27
7,245.74
2,092.98
6,081.75
5,359.00
1,160.72
2,616.79
5,212.01
2,890.08
3,324.46
3,645.90
3,179.83
4,644.65
7,508.84
9,169.39

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สกล เสี ยงสนัน#
ส.อ. สุรเดช ชาสุด
ส.อ. ธวัชชัย ปรุ งชัยภูมิ
จ.ส.อ. ชัยชนะ บุตรโคตร
ส.อ. กุศล กํานอก
ส.อ. สุรัตน์ หารปราบ
จ.ส.อ. เสกสรรค์ กลุ่มจอหอ
ส.อ. ณรงค์ สันชิต
จ.ส.อ. สุทิน สิ# วระคร
ส.อ. ดิเรก วิชาคํา
ส.อ. ทวนชัย หงษ์ขาว
ส.อ. วิฑูรย์ ด่านซ้าย
จ.ส.ต. ประเทือง มาปะโท
ส.อ. พิเชษฐ แสงจันทร์
ส.อ.นิรุต สาระอาวาส
จ.ส.ต. อุกฤษฏ์ พิทกั ษ์
ส.อ. ปิ ยะ วรวิบูลย์
ส.อ. ศุภชัย ฉัตรรักษา
ส.อ.นันทวุฒิ จันทมาตย์
ส.อ. ศุภฤกษ์ สงทะลา
จ.ส.ต.จิรวัฒน์ สุดชาขํา
ส.อ. ศุภชัย ยิมF เสงี#ยม
ส.อ. ทองไทย อินจงล้าน
ส.อ. บัณฑิต งอกงาม
ส.อ.อนิรุทธ์ จรภักดี
ส.อ. รณชิต ชาญเจริ ญ
ส.อ. ภูริทตั เมฆลอย
ส.อ. นฤพล ภู่ชยั ภูมิ
ส.อ. สิ ทธิพงษ์ แสนประสิ ทธิ9
ส.อ. จักริ นทร์ ฤทธิ9ตา
ส.อ. ชัยพันธ์ เพียรใหม่
ส.อ. ชัยมงคล สงมา
ส.อ. ภรัญยู วิลาชัย

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10545-18
001-100-2004-10644-36
001-100-2004-11561-17
001-100-2004-11634-27
001-100-2004-11750-33
001-100-2004-12008-52
001-100-2004-12032-84
001-100-2004-12332-58
001-100-2004-12441-75
001-100-2004-12483-20
001-100-2004-12689-53
001-100-2004-12931-80
001-100-2004-12940-91
001-100-2004-13041-03
001-100-2004-13191-50
001-100-2004-13198-40
001-100-2005-00164-86
001-100-2006-00437-62
001-100-2007-00201-86
001-100-2007-00408-89
001-100-2007-00453-16
001-100-2007-00465-19
001-100-2008-00147-22
001-100-2009-00122-73
001-100-2009-00220-58
001-100-2009-00230-93
001-100-2009-00397-39
001-100-2009-00437-69
001-100-2009-00463-22
001-100-2011-00049-05
001-100-2011-00521-79
001-100-2012-00473-34
001-100-2012-00493-23

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
6,256.97
2,119.24
2,410.88
2,815.61
2,608.04
2,398.22
1,010.55
2,754.94
10,293.41
5,594.72
2,041.00
1,941.78
2,601.36
3,064.21
1,587.36
16,155.37
1,016.67
1,233.69
1,633.06
1,585.79
1,320.93
860.37
1,386.29
1,283.11
1,219.52
6,042.64
305.08
1,289.74
1,335.91
1,165.24
1,715.29
2,522.86
151.51

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

ชื#อบัญชี
ส.อ.ไกรสร เหลาภา
ส.อ. ทิวา สายสุด
ส.อ.นาคร กาบคํา
ส.อ. ปรี ชา จรัสแสงทอง
ส.อ. วรวุฒิ โพธิปัสสา
ส.อ. ชวลิต ขุนทิพย์ทอง
ส.อ. ศรัญ^ู อุปนันท์
ส.อ. สุขถนอม อุดหนองเลา
ส.อ.หญิง นิลเนตร นามวิวลั ย์
ส.อ. มนตรี พงษ์นา
ส.ท. วิทยา เมืองสอน
ส.ต. นิรุจน์ เคนดา
ส.ต. ธงชัย เหล่าวงษา
ส.ต. วัฒนา เขียนชานาจ
ส.อ. ทศพล ฝ่ ายพุฒ
ส.อ. ทศวรรษ ทิพย์รักษ์
ส.ต. ณัฐพล สาริ คาร
ส.ต. เอกสิ ทธิ9 พรหมสุข
ส.ต. เกียรติศกั ดิ9 ดวงจําปา
ส.ต.หญิง ภาณุวรรณ ลาานพิบูลย์
พล.อส. วัชระ ใบลี
พล.อส. ศักดิ9ดา แก้วโนนตุ่น
พล.อส. สมเกียรติ เศรษฐวิบูลย์
พล.อส. วรวิทย์ บุญยืน
ส.อ. เรื องฤทธิ9 ปิ ดตาระโส
พล.อส. ธงชัย ดรรักษา
พล.อส. ชาญชัย อรัญเวศ
พล.อส. สมพร นาน้อย
พล.อส. สนธยา ศรี รักษา
พล.อส. อนุชา แผ่นผา
พล.อส. เกียรติศกั ดิ9 จันทะจร
พล.อส. สุขสันต์ เพชรสังหาร
พล.อส. ลักษ์สมัน สมปอง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00583-58
001-100-2004-10921-74
001-100-2004-11443-89
001-100-2004-12612-06
001-100-2009-00056-26
001-100-2009-00406-83
001-100-2011-00151-78
001-100-2012-00494-11
001-100-2013-00167-13
001-100-2004-02914-86
001-100-2004-08508-27
001-100-2004-08792-84
001-100-2004-11489-96
001-100-2010-00375-42
001-100-2012-00202-49
001-100-2013-00168-38
001-100-2013-00710-57
001-100-2014-00492-42
001-100-2015-00667-61
001-100-2012-00239-27
001-100-2004-00913-09
001-100-2004-01039-23
001-100-2004-01827-99
001-100-2004-03768-93
001-100-2004-04424-60
001-100-2004-06468-08
001-100-2007-00002-70
001-100-2007-00004-74
001-100-2008-00387-22
001-100-2012-00385-03
001-100-2013-00025-25
001-100-2013-00041-98
001-100-2014-00579-04

มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23
มทบ.23

จํานวนเงิน
798.85
7,112.13
619.42
3,230.70
983.68
239.26
467.36
883.86
157.22
1,803.72
663.86
1,150.21
5,313.32
1,620.38
1,038.71
206.11
464.02
96.87
152.50
1,599.53
5,718.17
1,964.27
2,730.67
869.27
2,111.16
6,024.78
4,378.73
8,953.88
2,692.90
973.63
1,461.93
1,668.35
336.92

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
พ.อ. ทวีศกั ดิ9 สมพงษ์
พ.ท. พงษ์ศกั ดิ9 เรื องมี
ร.ท. ประสิ ทธิ9 ศรี วลิ าส
ร.ต. นภสิ นธุ์ ทับล้อม
ร.ต. พงศ์ธร ช้างนะ
จ.ส.อ. ศิริชยั ทูนทับ
จ.ส.อ. นพพร ทับศรี
จ.ส.อ. ธรรม นุชประคอง
จ.ส.อ. จําลอง แม้นเมฆ
จ.ส.อ. จรัส เนียมหอม
จ.ส.อ. สมชาย บัวคลี#
จ.ส.อ. กิตติธชั รื# นเริ ง
จ.ส.อ. ธนะภาคย์ ไชยวงศ์
จ.ส.อ. สมชาย กลิ#นสน
จ.ส.อ. นิรันด์ สัพโส
จ.ส.อ. พงศ์สนั ต์ กุ่ยฮวยเตี#ย
จ.ส.อ. มาโนช กลัFนกลืน
จ.ส.อ.วิทยา เทพพิทกั ษ์
จ.ส.อ. วีรยุทธ์ แสนสวัสดิ9
จ.ส.อ. ธวัชชัย มณี วงษ์
จ.ส.อ. กิตติคุณ พันธ์พลู
จ.ส.อ. ชนะศักดิ9 ผลกฐิน
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ ยอดพราหมณ์
จ.ส.อ. ดิษฐพล จันทคาธ
จ.ส.อ. พิรุณ สุขทวี
จ.ส.ท. เทิดศักดิ9 เอี#ยมอาษา
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ เชืFอชาติ
จ.ส.ต. นิรุตติ9 กาดเส็น
จ.ส.ต. ณรงค์ศกั ดิ9 รุ ณสา
จ.ส.ท. กิตติชยั นิยมธรรม
จ.ส.ต. วัชรากร อ่อนละมัย
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ ศรี ชาดา
จ.ส.ต. สุเรนทร์ มาศสุวรรณ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10784-84
001-100-2004-00976-95
001-100-2012-00262-89
001-100-2004-01556-25
001-100-2004-12141-10
001-100-2004-01281-53
001-100-2004-01309-63
001-100-2004-02162-09
001-100-2004-03922-08
001-100-2004-04493-66
001-100-2004-06406-19
001-100-2004-07437-12
001-100-2004-08573-89
001-100-2004-10456-17
001-100-2004-11679-82
001-100-2004-12099-78
001-100-2004-12140-95
001-100-2004-12235-16
001-100-2004-12554-63
001-100-2004-13207-30
001-100-2006-00106-94
001-100-2006-00116-57
001-100-2008-00385-28
001-100-2008-00385-91
001-100-2004-05122-64
001-100-2007-00423-64
001-100-2008-00385-82
001-100-2009-00444-76
001-100-2009-00444-94
001-100-2009-00445-19
001-100-2011-00000-15
001-100-2011-00000-24
001-100-2011-00116-31

มทบ.24
มทบ.42
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
913,277.46
106,760.21
1,856.92
5,736.36
19,464.10
2,781.69
2,980.75
2,193.72
11,129.63
2,748.68
3,219.43
15,378.61
2,870.61
4,306.01
1,294.60
12,362.56
1,027.78
4,464.29
5,375.25
2,346.57
2,645.96
3,342.30
2,742.09
3,800.84
1,071.15
1,122.90
1,270.34
3,038.36
1,817.22
949.03
1,739.50
1,651.09
1,622.47

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. สุรเดช สังเอม
จ.ส.ท. เฉลิมชัย นครไพร
ส.อ. อิทธิ อิ#มพร้อม
ส.อ. ไชโย นิลปั# น
ส.อ. อภิรักษ์ จันทร์อยู่
ส.อ. นุกลู หุ่นงาม
ส.ต. ธีรยุทธ อินทร์สุวรรณ์
พ.ต. สุริยนต์ บูรณกุลสงค์
ร.ท. สุรศักดิ9 ถาวร
ร.ท. ศราวุธ ชัยพิพฒั น์
ร.ต. เสถียร สุมาลี
จ.ส.อ.วิชาญ จันทร์พรหม
ร.ต. เจน จันทรกําเนิด
ร.ต. สัญญา พิศนอก
จ.ส.อ. วันชัย เสื อนาค
จ.ส.อ.ณรงค์ชยั จันประทักษ์
ร.ต. อดิพงษ์ สิ งขรณ์
จ.ส.อ. วิรัตน์ ทําความชอบ
จ.ส.อ. สมภพ สิ งห์วงศ์
จ.ส.อ. สิ นธ์ชยั น้อมวัฒนะ
จ.ส.อ.นิคม วงษ์บุญธรรม
จ.ส.อ. ไพรบูรณ์ สุระเสี ยง
จ.ส.อ. สุพจน์ จิระวงศ์
จ.ส.อ. ชัยยา พรอินทร์
จ.ส.อ. ดุล เรื องคํา
จ.ส.อ. พิศิลป์ จารัตน์
จ.ส.อ.ธีรบดินทร์ ปั ญญา
จ.ส.อ. อดุลย์ ทิมสุกใส
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ สุริยะสุขประเสริ ฐ
จ.ส.อ. อภัย คูเจริ ญไพบูลย์
จ.ส.อ. วรชาติ เฉลิมศิลป์
จ.ส.อ. สิ ทธิพร พรหมสวัสดิ9
จ.ส.อ.สนิด จิตรจํานงค์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00444-49
001-100-2009-00445-28
001-100-2011-00116-04
001-100-2011-00116-40
001-100-2012-00545-56
001-100-2014-00356-29
001-100-2015-00569-22
001-100-2004-02315-81
001-100-2004-04783-13
001-100-2004-08454-81
001-100-2004-00127-82
001-100-2004-00911-23
001-100-2004-00957-85
001-100-2004-04920-67
001-100-2004-07504-84
001-100-2004-10344-71
001-100-2004-11727-53
001-100-2004-00007-50
001-100-2004-00203-29
001-100-2004-00205-41
001-100-2004-00265-81
001-100-2004-00293-20
001-100-2004-00395-85
001-100-2004-00396-28
001-100-2004-00396-37
001-100-2004-00396-64
001-100-2004-00396-73
001-100-2004-00397-16
001-100-2004-00766-56
001-100-2004-01381-41
001-100-2004-01732-69
001-100-2004-02940-94
001-100-2004-03053-90

ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.11 พัน.3 รอ.
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2

จํานวนเงิน
1,570.02
1,605.44
697.79
1,665.81
790.06
332.50
504.82
4,910.44
8,143.40
7,083.55
5,229.32
6,513.62
7,306.92
9,322.97
2,185.28
5,876.31
7,443.13
2,062.22
2,994.05
2,689.22
4,869.07
1,711.77
5,070.82
7,485.16
2,238.43
2,445.58
2,637.55
3,336.58
4,011.57
4,882.80
8,908.28
1,578.01
7,203.47

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร อินทสุวรรณ์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ9 สารภักดิ9
จ.ส.อ. ประมวล ปานทองคํา
จ.ส.อ. ทรงกิจ พิจารณา
จ.ส.อ. ธีรยุทธ มุ่งหมาย
จ.ส.อ. สําเริ ง กล้องเจริ ญ
จ.ส.อ. ณรงค์ ปั ตถามัง
จ.ส.อ. สมร สรวงศิริ
จ.ส.อ. วัชรา สิ งขจร
ส.อ. เจริ ญศักดิ9 ศิริประทุม
จ.ส.อ. นพรัตน์ ฉิ มพาลี
จ.ส.อ. ภาณุวฒั น์ ศรี สวัสดิ9
จ.ส.อ. มาโนด เจริ ญสุข
จ.ส.อ.นิธิสิทธิ9 มีตา
จ.ส.อ. นพคุณ พุทธชนม์
จ.ส.อ. จตุพล สนวิชยั
จ.ส.อ. ชนะภัย ดาเชิงเขา
จ.ส.อ. ศิวนารถ สังข์มงคล
ส.อ. ภานุมาศ อินทะสร้อย
จ.ส.ท. ระพิน คมสันต์
จ.ส.ต. วีรนันท์ สุวรรณโณ
จ.ส.ต. สิ ทธิกร ชํารวย
จ.ส.ต. สมภาร สร้อยแก้ว
ส.อ. สุพิศ ตระกูลพงษ์
จ.ส.ต. อํานาจ วิศรี ยา
จ.ส.ต. บรรเจิด สี สนั
จ.ส.ต. ฉัตรชัย พรมริ นทร์
จ.ส.ต. จักรพงศ์ สมบัติอารี
ส.อ. ธรรมรงค์ แดงศิริ
ส.อ. ตะวัน ฉลาดสุข
ส.อ. จิรศักดิ9 ใจอารี
ส.อ. เพียว ผักกูด
ส.ต. ภัทราวุธ สุวรรณชาติ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03276-02
001-100-2004-03439-10
001-100-2004-03570-38
001-100-2004-03770-23
001-100-2004-03829-91
001-100-2004-03860-76
001-100-2004-05308-62
001-100-2004-07860-18
001-100-2004-08616-01
001-100-2004-08790-62
001-100-2004-08794-15
001-100-2004-09346-24
001-100-2004-09403-79
001-100-2004-11739-92
001-100-2004-12392-16
001-100-2006-00113-74
001-100-2006-00115-96
001-100-2008-00394-20
001-100-2008-00403-10
001-100-2005-00313-15
001-100-2009-00395-44
001-100-2010-00253-89
001-100-2010-00254-04
001-100-2010-00254-13
001-100-2011-00216-92
001-100-2011-00217-08
001-100-2011-00217-17
001-100-2011-00217-62
001-100-2007-00454-77
001-100-2009-00121-58
001-100-2009-00395-62
001-100-2010-00253-98
001-100-2010-00345-27

ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2

จํานวนเงิน
9,364.89
5,203.90
21,057.21
5,496.47
3,239.44
5,136.97
2,180.21
12,271.46
1,269.13
4,254.39
3,879.51
8,628.00
3,870.84
7,008.10
6,129.15
2,253.16
2,787.34
2,516.57
1,985.86
392.89
400.55
477.20
208.04
769.65
271.35
718.27
2,251.36
1,366.59
1,736.89
1,400.53
545.60
412.47
678.44

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. พงษ์พนั ธ์ พุฒสูงเนิน
ส.ท. พิพฒั น์ แดงห่วง
ร.อ.ไพฑูรย์ พิมริ นทร์
ร.อ. ศิรศักดิ9 หิ นอําคา
ร.ท. สรยุทธ บุบผาสัง
ร.ต. ยุทธนา อุนาภาค
ร.ต. ประหยัด ทิพย์เนตร
ร.ต. สุริยนั ต์ พรวาปี
ร.ต. อาริ ยไตรย์ นาเหล็ก
ร.ต. ประหยัด จันทรบุตร
ร.ต.ไสว ทองคํา
จ.ส.อ.ประสิ ทธิ9ชยั กฤษณะ
จ.ส.อ.พิเชษฐ สิ มลี
จ.ส.อ. รังสรรค์ ใจภักดี
จ.ส.อ. ทรงศักดิ9 เพ็งสวัสดิ9
จ.ส.อ. สนิท เดชสมบัติ
จ.ส.อ. ดุสิต ศรี วงษา
จ.ส.อ. ดุลเวทิต บุญทัน
จ.ส.อ. สุรัตน์ อุดมโภชน์
จ.ส.ท. สมัย สุมาดี
จ.ส.อ. วัฒนา คํามาตย์
จ.ส.อ.พนม แก้วเหล่ายูง
จ.ส.อ. เศรษฐ์สณ
ั ห์ เบียดขุนทด
จ.ส.อ.กิตติ9กมล โทศรี
จ.ส.อ.พักตร์ รัตถาพิมพ์
จ.ส.อ.ยอดชาย เสวตวงษ์
จ.ส.อ. วิทยา วงษ์ภกั ดี
จ.ส.อ.สุวจั ชัย คําดวง
จ.ส.อ.ไพทูล ธาตุกระโทก
จ.ส.อ. เกตุพล ขอนแก่น
จ.ส.อ.ประยง พาภักดี
จ.ส.อ. วีรพงศ์ ธรรมสุข
จ.ส.อ. บุญมี พรมเวียง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00217-26
001-100-2012-00095-83
001-100-2004-05816-35
001-100-2004-13145-44
001-100-2004-06062-26
001-100-2004-07724-77
001-100-2004-00872-90
001-100-2004-04474-01
001-100-2004-07614-26
001-100-2004-08424-48
001-100-2004-09713-15
001-100-2004-01563-14
001-100-2004-01563-32
001-100-2004-01564-11
001-100-2004-04542-98
001-100-2004-04811-22
001-100-2004-04849-52
001-100-2004-05034-24
001-100-2004-06087-10
001-100-2004-06701-97
001-100-2004-07148-17
001-100-2004-08375-43
001-100-2004-08840-46
001-100-2004-09352-43
001-100-2004-09657-30
001-100-2004-11165-53
001-100-2004-11404-62
001-100-2004-12822-90
001-100-2004-13175-78
001-100-2006-00343-93
001-100-2006-00344-27
001-100-2006-00344-63
001-100-2008-00058-85

ร.111 พัน.2
ร.111 พัน.2
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1

จํานวนเงิน
397.59
583.49
6,321.33
2,806.92
8,440.21
2,137.49
11,179.79
3,812.76
4,207.30
1,465.46
5,626.64
1,715.69
2,030.12
9,015.35
1,988.57
1,803.99
2,319.14
4,060.98
3,074.98
3,743.69
6,728.28
1,751.82
2,335.23
5,588.97
5,255.89
3,101.36
4,766.90
3,143.33
3,923.30
2,547.42
1,345.33
2,230.07
1,221.97

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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.อ. ชาญชัย ปิ ตะสายะ
จ.ส.ท.รัตนศักดิ9 ทิพย์เนตร
จ.ส.ท. กฤษดา เสาวกูล
จ.ส.ท. อภิชาติ สารวรรณ
จ.ส.อ. ศักดิ9ชาย พันธุมนตรี
จ.ส.ต.วุฒิชยั ยืนยัง#
จ.ส.ต. อรรถพล ปลัง# กลาง
จ.ส.ต.สามารถ มิตรภาพ
จ.ส.ต. คําพันธ์ แสงกุดเรื อ
จ.ส.ต. เดชา คําภาทู
จ.ส.ต. อาณัฐชัย ศรี เสมอ
จ.ส.ต. พูนทรัพย์ ภาคสุโพธิ9
ส.อ.สุทธิศกั ดิ9 ศรี พรหมทัต
ส.อ. กิตติพงษ์ จรรยาวุฒิ
ส.อ. สรายุทธ เกชิด
ส.อ. สุรพล เศษดา
ส.อ. อัมพร สุทธิโสม
ส.อ. ศักดิ9สิทธิ9 สิ ทธิมงคล
ส.อ. โกวิทย์ ดอนแพง
ส.อ. พงษ์อนันต์ ประภาการ
ส.ท. วรวุฒิ ชุมสี แก้ว
ส.อ. เลอสรรค์ สรวงศิริ
ส.อ. ทศพร พินิจโคกกรวด
ส.อ. ปริ ญากรณ์ พฤกษชาติ
ส.อ. เจริ ญ ปั ดสา
ส.ท. ศิวพงษ์ สิ นโพธิ9
ส.ต. ทรรศพล ป่ าสูง
ส.ท. กิติพนั ธุ์ ทันโหศักดิ9
ส.ต. อรรคพล สี หะคลัง
ร.ท. ชัยญา พลมาตย์
ร.ท. สมนึก หมัน# จินดา
ร.ท. สมพล สมสายผล
ร.ท. อํานาจ อินธิศร

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00240-48
001-100-2007-00130-89
001-100-2008-00240-75
001-100-2010-00127-83
001-100-2006-00344-81
001-100-2009-00078-28
001-100-2009-00123-70
001-100-2009-00123-89
001-100-2009-00268-32
001-100-2010-00441-80
001-100-2011-00110-75
001-100-2011-00111-45
001-100-2004-01563-87
001-100-2011-00043-94
001-100-2011-00232-56
001-100-2011-00502-41
001-100-2012-00160-24
001-100-2012-00160-33
001-100-2012-00160-88
001-100-2012-00659-32
001-100-2012-00659-41
001-100-2013-00249-70
001-100-2013-00250-76
001-100-2010-00127-29
001-100-2012-00160-51
001-100-2014-00232-26
001-100-2014-00394-76
001-100-2016-00357-15
001-100-2016-00357-24
001-100-2004-00797-50
001-100-2004-02874-83
001-100-2004-06932-31
001-100-2004-06983-33

ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.13 พัน.1
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151

จํานวนเงิน
865.07
1,276.72
1,528.42
1,210.91
3,268.43
1,174.96
2,155.12
1,962.16
1,008.13
992.24
835.81
817.37
1,725.00
1,710.53
1,950.70
773.65
890.62
839.85
1,602.08
905.15
668.35
734.61
783.41
1,695.81
924.11
404.22
513.52
122.56
122.56
17,160.10
7,124.62
10,047.23
1,761.56

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079

ชื#อบัญชี
ร.ท. รัตนศักดิ9 แก่นสาร
ร.ท. นิกร อุ่นนะ
ร.ต. ทองจันทร์ ยุวบุตร
ร.ท. ยรรยง รัตนะ
ร.ต. ธนะรุ จ หาสุข
จ.ส.อ. ประกอบ ลํFาเลิศ
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ9 ลิขิตวัฒนกิจ
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ชิตบุตร
จ.ส.อ. มีเกียรติ ยงค์หนู
จ.ส.อ. ปราโมทย์ แสงแก้ว
จ.ส.อ. ประพันธ์ เด่นอุดม
จ.ส.อ. ซาสี จารู
จ.ส.อ. มูฮมั มะกัดดาฟี อับดุลเลาะ
จ.ส.อ. กิติพงษ์ สายสร้อย
จ.ส.อ. ธนกฤต มาลี
จ.ส.อ. สยาม เกิดไกร
จ.ส.อ. นิฮมั รี เจ๊ะดือราแม
จ.ส.อ. สามารถ มานะสุวรรณศรี
จ.ส.อ. วีระยุทธ กลิ#นมณี
จ.ส.อ. วีระวุฒิ อาศัย
จ.ส.อ. พระรถ มณี บวั
จ.ส.อ. ชวน คงกุล
จ.ส.อ. ธีระ หิ รัญรัตน์
จ.ส.ท. สายชล ศิลปชัย
จ.ส.ท. สมศักดิ9 เกตุสิงห์
จ.ส.ท. สิ ทธิชยั สุคณั โฑ
จ.ส.อ. ฉัตรชัย พรมมิตร
จ.ส.ท. ทนงศักดิ9 วิวรรธ์เสถียร
จ.ส.ท. สายปูเลาะ กาซอ
จ.ส.ต. สุรียา บือซา
จ.ส.ท. สราวุธ คงเมือง
จ.ส.ท. มูหามัดสาเฟื ยง ตาหยง
จ.ส.ท. วิสุทธิ ดวงแก้ว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07342-73
001-100-2004-11122-01
001-100-2004-11607-03
001-100-2004-05180-28
001-100-2005-00470-97
001-100-2004-03981-69
001-100-2004-11864-73
001-100-2004-13204-48
001-100-2005-00296-75
001-100-2005-00781-76
001-100-2005-00782-28
001-100-2005-00782-37
001-100-2006-00016-14
001-100-2006-00376-28
001-100-2006-00376-55
001-100-2006-00380-07
001-100-2007-00320-93
001-100-2007-00371-68
001-100-2008-00098-72
001-100-2008-00099-15
001-100-2008-00099-88
001-100-2010-00332-09
001-100-2005-00300-15
001-100-2006-00460-24
001-100-2007-00321-18
001-100-2007-00321-36
001-100-2007-00321-45
001-100-2007-00488-63
001-100-2008-00098-45
001-100-2007-00320-57
001-100-2007-00323-58
001-100-2008-00099-24
001-100-2008-00099-51

ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151

จํานวนเงิน
12,413.87
18,903.70
8,894.86
2,866.34
2,211.19
17,660.10
4,032.39
4,813.51
2,446.51
1,940.58
3,402.78
2,761.30
2,095.63
2,488.70
4,209.74
3,007.17
2,237.21
3,018.91
3,860.55
4,989.27
2,320.68
2,308.02
2,962.90
3,509.88
1,534.91
4,027.51
5,151.91
915.95
5,611.89
1,433.75
1,559.61
4,645.68
1,231.48

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท.ปิ ยะพงษ์ พงศาปาน
จ.ส.ท. วีรยุทธ พรมเลิศ
ส.อ.พิเชษฐ วรรังสฤษฎิ9
ส.อ. วรวิทย์ เวชกุล
ส.อ. พัฒน์พงค์ หิ รัญพันธ์
ส.อ. วัฒนชัย ปั สล้าง
ส.อ. อนุรักษ์ อาดํา
ส.อ. ธวัชชัย เปรมบํารุ ง
ส.อ. สรันย์พล กําลังชัย
ส.อ. ธีรศักดิ9 นาคชุ่ม
ส.อ. เจนรบ มณฑาทอง
ส.อ. ชีวธันย์ สุวรรณรัตน์
ส.อ. อชิระ วงศ์หน่อแก้ว
ส.อ. ศรี ธนา พันธ์ประสิ ทธิ9เวช
ส.ท. ศุภกร ศิริเสถียร
ส.ท. เกรี ยงศักดิ9 ธงไชย
ส.ท. อุดร พาลา
ส.ต. ศราวุฒิ ศรมณี
พ.ต. พันทวี สุวอ
ร.อ. รักษ์ศกั ดิ9 ชัยกิจ
ร.อ. อุดม คําหอม
ร.อ.ประเวศ ก้อนทอง
ร.ท. กรกฎ สิ ริโชติธนสกุล
ร.ท. บุรินทร์ คุม้ พ่วง
ร.ท. ณัฐถฤต แสงศรี
ร.ท. เฉลิมเกียรติ คงประสม
ร.ท. วีรวัฒน์ บุญมา
ร.ต. สมมิตร นวนผ่อง
ร.ต. อุดร เพ็ชรฤทธิ9
ร.ต.ชาญวิทย์ มาลีเนตร
ร.ต. ธรรมศักดิ9 จิตสุคนธ์
ร.ต. บวร จันทรงศรี
จ.ส.อ. นพพร ปั นจันทึก

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00100-18
001-100-2009-00222-34
001-100-2005-00782-00
001-100-2012-00146-37
001-100-2012-00146-46
001-100-2012-00263-22
001-100-2012-00427-19
001-100-2012-00431-16
001-100-2013-00287-27
001-100-2013-00287-45
001-100-2013-00288-06
001-100-2013-00288-24
001-100-2014-00280-27
001-100-2015-00224-57
001-100-2014-00076-17
001-100-2015-00281-05
001-100-2015-00281-14
001-100-2017-00111-12
001-100-2004-01843-44
001-100-2004-02258-63
001-100-2004-04028-15
001-100-2004-04183-11
001-100-2004-00192-62
001-100-2004-07009-75
001-100-2004-08278-74
001-100-2004-11679-55
001-100-2004-13213-31
001-100-2004-00033-68
001-100-2004-01923-07
001-100-2004-09597-48
001-100-2005-00293-10
001-100-2004-01594-36
001-100-2004-03450-06

ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.151
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153

จํานวนเงิน
3,155.47
3,675.14
447.65
1,582.88
2,079.12
907.93
1,695.33
2,384.45
1,591.60
1,888.72
2,021.34
2,757.58
707.87
1,856.28
836.15
415.22
438.61
14.77
10,901.76
17,144.38
23,187.47
12,800.33
5,332.94
6,838.56
5,303.58
3,244.35
1,638.97
3,264.99
4,836.66
4,888.52
2,247.51
14,014.44
10,039.84

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กฤตภาส ก้อนจินดา
จ.ส.อ.ธํารงค์ วาสนา
จ.ส.อ. วีรยุทธ มุสิกสาร
จ.ส.อ. กิตติชาติ โปซิว
จ.ส.อ. ทองใส ดวงดี
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิ9 กาญจนเพชร
ส.อ. ประยุทธ มุกขุนมด
ส.อ. เอกลักษณ์ เวชสิ ทธิ9
ร.ท. อดุลย์ เอมจัน#
ร.ต. อดุลย์ ไชยศรี หา
ร.ท. สมยงค์ อินทนาเกตุ
ร.ต.รณชัย ไกลถิ#น
ร.ท.จรู ญรัชต์ เลิศมงคล
จ.ส.อ. สมชาย ยะมะโน
จ.ส.อ. ทวีทรัพย์ บุตรนํFาเพชร
ร.ต. จําลอง พันธ์พืช
จ.ส.อ. เชิดชัย มีสุข
จ.ส.อ. เดชาวัต บุญเทพ
จ.ส.อ. สิ ปปวิชญ์ ถาหล้า
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บัวย้อย
จ.ส.อ. เกียรติชยั เดือนเพ็ญ
จ.ส.อ. ชโลธร คล้ายแสงจันทร์
จ.ส.อ.เสฎฐวุฒิ มูลทุ่ง
จ.ส.อ. รุ่ ง คําวัง
จ.ส.อ. สาธิต วงศ์ใหญ่
จ.ส.อ. ราชัน ปั ญญาหล้า
จ.ส.อ. ธงชัย มะลิเถาว์
จ.ส.อ. อุดมศักดิ9 ก๋ าเร็ ว
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ล้านสม
จ.ส.อ. เก่งกาจ วรรณธะสุข
จ.ส.อ. วัชระพงษ์พนั ธ์ ฟังอารมณ์
จ.ส.อ. สมาน ทนดี
จ.ส.อ. วีรยุทธ มหาชัย

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04487-65
001-100-2005-00299-12
001-100-2005-00315-73
001-100-2006-00391-49
001-100-2006-00391-58
001-100-2007-00364-24
001-100-2008-00121-95
001-100-2010-00414-57
001-100-2004-04982-56
001-100-2004-10351-06
001-100-2004-06864-99
001-100-2004-08609-30
001-100-2004-10929-61
001-100-2004-00392-93
001-100-2004-00521-97
001-100-2004-01510-72
001-100-2004-02446-82
001-100-2004-05371-20
001-100-2004-05490-82
001-100-2004-06394-28
001-100-2004-06523-13
001-100-2004-07181-78
001-100-2004-08220-46
001-100-2004-09820-10
001-100-2004-10348-06
001-100-2004-10348-51
001-100-2004-10348-97
001-100-2004-10350-90
001-100-2004-10353-28
001-100-2004-10353-37
001-100-2004-10668-41
001-100-2004-12860-56
001-100-2005-00315-82

ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.153
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4

จํานวนเงิน
5,408.60
2,947.28
2,312.53
4,694.61
1,829.19
1,311.04
1,144.00
1,923.95
6,134.34
4,262.63
7,116.78
4,119.06
3,701.59
2,541.38
5,735.85
5,649.23
4,507.19
3,505.60
2,179.30
7,598.66
3,140.53
2,360.91
3,100.55
2,261.35
5,066.56
3,526.41
4,226.44
6,340.02
6,246.60
2,693.17
3,316.22
4,043.43
2,936.06

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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. อมฤต จิโน
จ.ส.อ. เสกสรร ก๋ าจุ่ม
จ.ส.อ. สฤงคาร นวลหงษ์
จ.ส.อ. วงกต ศรี วชิ ยั
จ.ส.อ. นิวตั น์ ผะใจ
จ.ส.อ. จรัญ หน่อใหม่
จ.ส.อ. บุรินทร์ สาระขันธ์
จ.ส.อ. ชวลิต ธรรมต๋ า
จ.ส.อ. อดุลย์ อภิวงค์
จ.ส.ท. พนมศักดิ9 วัจณไพรโรจน์
จ.ส.อ. นคร ทองประสม
จ.ส.อ. มนตรี เวียงคํา
จ.ส.ต. ธนวัฒน์ สุริโย
จ.ส.อ. อนิวฒั น์ จิตตรง
จ.ส.ท.วรไกร นนท์ศรี
จ.ส.ต. ประยูร ใจดี
จ.ส.ต. อัมริ นทร์ จักขุ
จ.ส.ต. จักรพันธ์ ทิพย์ปัญญา
จ.ส.ท. ศุภวัฒน์ มีทา
ส.อ. สุทธิพนั ธ์ แก้วสําราญ
ส.อ. อรรถสิ ทธิ9 อิ#นแก้วปางคํา
ส.อ. คมสัน แสงรัตน์
ส.อ. วรวัฒน์ รุ่ งเรื อง
ส.อ. ศุภวรรธน์ อินต๊ะวงค์
ส.อ. ศิริพงษ์ ยาอิน
ส.อ. เสกสรร ไชยลังกา
ส.อ. ไกรราช โพธรรม
ส.อ. สมชาย อิ#นคํา
ส.อ. วิรัตน์ ลือชา
ส.อ. ครุ ฑแสง เชิดไธสง
ส.อ. สุรสิ ทธิ9 ขันนา
ส.อ. เอกพงษ์ อินใจ
ส.อ. ประยูร บุญดี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00331-91
001-100-2005-00337-39
001-100-2005-00636-42
001-100-2007-00088-47
001-100-2007-00169-98
001-100-2008-00232-25
001-100-2009-00236-86
001-100-2007-00077-78
001-100-2007-00096-88
001-100-2010-00055-07
001-100-2010-00055-34
001-100-2004-01651-09
001-100-2004-10348-79
001-100-2008-00232-52
001-100-2010-00290-11
001-100-2010-00294-19
001-100-2010-00458-42
001-100-2011-00355-61
001-100-2009-00241-26
001-100-2010-00289-42
001-100-2010-00309-83
001-100-2011-00356-13
001-100-2011-00411-82
001-100-2011-00412-07
001-100-2011-00461-32
001-100-2012-00079-65
001-100-2012-00083-35
001-100-2012-00605-20
001-100-2013-00261-27
001-100-2013-00708-63
001-100-2015-00362-38
001-100-2014-00606-16
001-100-2012-00083-17

ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4
ร.17 พัน.4

จํานวนเงิน
5,602.10
3,396.36
5,735.80
2,361.56
3,633.69
2,511.78
2,814.17
3,522.08
3,219.33
2,322.09
2,218.31
2,547.84
6,520.72
3,726.82
990.10
1,101.34
1,205.88
974.29
894.55
376.75
1,798.29
1,031.32
694.99
2,939.18
813.59
978.52
1,149.16
859.02
792.56
1,080.88
150.53
434.52
680.01

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ร.ท. ชัยณรงค์ ประหยัดทรัพย์
ร.ท. ศรัณย์ภทั ร เข่งพิมล
ร.ท. วิรัตน์ วงษ์เชียงเพ็ง
ร.ท. สัญญา เอี#ยมสอาด
ร.ต. สุทธา ศัลยกะลิน
ร.ต. สุนทร ม่วงขวัญ
ร.ต. ถนอม สุขกรี
ร.ต. ขจรศักดิ9 ภาระจริ ง
ร.ต.ธวัชชัย ปิ# นแก้ว
ร.ต. เอกราช ปั ญญาสิ ทธิชยั
จ.ส.อ. เทวนพ พิษณุแสง
จ.ส.อ. ประนม มณี
จ.ส.อ. สุทิน อินทร์ชาํ นาญ
จ.ส.อ. บุญเหลือ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. สายชล ศิริพลชัย
จ.ส.อ. สมเด็จ ด้วงวิเศษ
จ.ส.อ. อิทธิพนั ธ์ พึ#งนุสนธิ9
จ.ส.อ. พิศาล เกียรติพรเศรษฐ์
จ.ส.อ. ทนงศักดิ9 ฉิ มแย้ม
จ.ส.อ. สุรพงษ์ กุลขัว
จ.ส.อ. สมปอง บุตรนํFาดี
จ.ส.อ. แสงระวีย ์ ถนอมวงษ์
จ.ส.อ. นิคม ใจดี
จ.ส.อ. วีระศักดิ9 อ่อนตีบ
จ.ส.อ. เจษฎา ผิวอ่อน
จ.ส.อ. ไพโรจน์ พันธุ์พลู
จ.ส.อ. กฤษฎา ปิ# นทอง
จ.ส.อ. จตุพล ทิพย์เม่ง
จ.ส.อ. ณัฐพัธร์ ไพฑูรย์
จ.ส.อ. พรเทพ คุม้ กระโทก
จ.ส.อ. อภิศกั ดิ9 แสนหอม
จ.ส.อ. อาทิตย์ พุม่ ทอง
จ.ส.อ. ธีระศักดิ9 เพ็งสิ งห์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02424-26
001-100-2004-05796-49
001-100-2004-06957-34
001-100-2004-12459-16
001-100-2004-01354-54
001-100-2004-03406-67
001-100-2004-04063-61
001-100-2004-12989-27
001-100-2004-13024-42
001-100-2005-00335-44
001-100-2004-01030-02
001-100-2004-01133-00
001-100-2004-01278-17
001-100-2004-01640-21
001-100-2004-01726-40
001-100-2004-01835-58
001-100-2004-02939-89
001-100-2004-03145-56
001-100-2004-03333-84
001-100-2004-03400-56
001-100-2004-03995-93
001-100-2004-04098-72
001-100-2004-05793-93
001-100-2004-05821-66
001-100-2004-06957-07
001-100-2004-06957-43
001-100-2004-06957-61
001-100-2004-06957-70
001-100-2004-06957-89
001-100-2004-06957-98
001-100-2004-06958-40
001-100-2004-06958-95
001-100-2004-06972-55

ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2

จํานวนเงิน
6,182.16
4,054.57
9,341.01
4,640.01
11,846.59
3,007.44
3,782.54
14,467.26
4,432.14
1,203.31
2,572.25
4,128.37
4,474.26
3,049.42
2,913.88
6,798.29
3,257.80
4,155.44
2,980.48
1,875.95
3,581.90
2,433.51
4,090.33
5,208.12
1,526.52
2,841.21
2,734.27
2,152.65
3,079.54
3,381.41
4,598.24
19,823.26
3,918.32

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
จ.ส.อ. นิคม ดีอ่อน
จ.ส.อ. วชิราวุธ วิลยั สูงเนิน
จ.ส.อ. อุดม คึขนุ ทด(ลา)
จ.ส.อ.ยุทธกานต์ วีระขันคํา
จ.ส.อ. ก้อง ดีสุพจน์
จ.ส.อ. นิรุจ เศษวิกา
จ.ส.อ. ธนากร ลิมพะสุต
จ.ส.อ. ณรงค์ รักษ์สุจริ ต
จ.ส.อ. เสริ มวิทย์ พุทธชาลี
จ.ส.อ. อนุศกั ดิ9 บุญมา
จ.ส.อ. สมชาย พิจนั ทร์
จ.ส.อ. ณรงค์ สระทองหมาย
จ.ส.อ. พิษณุ นวมนาคะ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ นันตะวัน
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ9 สุขจันทร์
จ.ส.ต. บรรเจิด ทองจอน
จ.ส.อ. สุวฒั น์ นาสวนไพศาล
จ.ส.ท. นิวฒั น์ ลือชัย
จ.ส.อ. นิรันดร์ ใจแป้ น
จ.ส.อ.นพดล ภูมิสถาน
จ.ส.อ. อนุพงษ์ วัชรการุ ณย์
จ.ส.ต. ธวัชชัย ปิ ยวงค์
จ.ส.อ. พัฒพงษ์ จันอ้วน
จ.ส.อ. จารึ ก ประกอบนันท์
จ.ส.อ. สุรสี ห์ ชนะไชย
จ.ส.อ. ปิ ติยศักดิ9 สุทธิประภา
จ.ส.ท. มานพ กางทา
จ.ส.อ. วีระ สุวรรณสุข
ส.อ. ราเชนทร์ หอมจัด
จ.ส.อ. ทวิพฒั ิ ม่วงพิน
จ.ส.ต. ราชัน กันจิม
จ.ส.ต. ศุภชัย พรมสอน
ส.ท. ยุทธพงษ์ กฤษสุวรรณ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07507-94
001-100-2004-08064-46
001-100-2004-08069-87
001-100-2004-08428-64
001-100-2004-09071-43
001-100-2004-09406-07
001-100-2004-09515-15
001-100-2004-09756-03
001-100-2004-09794-69
001-100-2004-10500-80
001-100-2004-10872-06
001-100-2004-10981-69
001-100-2004-12362-19
001-100-2004-12510-05
001-100-2004-12821-02
001-100-2004-13121-20
001-100-2004-13144-47
001-100-2005-00301-67
001-100-2005-00301-94
001-100-2005-00761-32
001-100-2006-00107-00
001-100-2006-00124-07
001-100-2006-00129-11
001-100-2006-00348-61
001-100-2006-00349-31
001-100-2007-00346-48
001-100-2008-00165-71
001-100-2004-06958-22
001-100-2004-11653-28
001-100-2004-12605-80
001-100-2006-00484-75
001-100-2007-00093-41
001-100-2007-00346-75

ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2

จํานวนเงิน
5,512.98
827.90
5,556.47
4,999.14
2,482.31
4,666.88
1,248.78
2,181.18
5,724.60
12,677.48
7,158.12
6,944.69
6,889.11
2,759.95
4,702.73
1,561.05
4,131.63
2,339.60
3,659.79
3,136.92
2,310.00
1,651.45
3,440.33
2,530.57
2,279.80
4,733.94
3,292.39
1,952.79
3,110.39
2,917.43
2,672.30
3,040.69
2,440.34

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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.ต. ภาติยะ วาศน์บุญมา
ส.อ. ประจักษ์ ประพันธมิตร
จ.ส.ต. อนนท์ อุ่นดี
ส.อ. กฤติพงษ์ จันทา
ส.อ. ธีรพงษ์ มัน# ขัน
ส.อ. ไตรรัตน์ สี หวัลลภ
ส.อ. สิ ทธิพร ขวัญบุญจันทร์
ส.อ. สรณัฐ ปั ญญาบุตร
ส.อ. สมโภช มุงทอง
ส.อ. สาโรจน์ ทองสมนึก
ส.อ. ชาติชาย ไปบน
ส.อ. พีรพล จินะ
ส.อ. สาคร จําปาแดง
ส.อ. ภูวดล วิมาเนย์
ส.อ. กฤศภณ ฉัตรธีรทร
ส.อ. วิฑูรย์ บุดดี
ส.อ. ตรี ศกั ดิ9 ดําวิสยั
ส.อ. นันทวุธ โชติสนธิ9
ส.อ. เทพประจักร สุดสน
ส.อ. ปรัชญา งานไว
ส.อ. วีรยุทธ ปะวะภูทะ
ส.ท. ธนิต ธนกติกรกิจ
ส.ต. วิทวัสพงศ์ จันโท
ส.ต. ทรงพล แสงเดือน
ส.ต. สุระเดช จัดนอก
ส.ท. ศิริโชค ชํานาญ
ส.ท. ณัฐพล รักษ์มณี
ร.อ. วัชระ อุทธชัย
ร.ท. สมพร ศรี จนั ทร์
ร.ท. รัชชานนท์ บุณย์อุไร
ร.ท. อําพร ดาคํา
ร.ต. พุฑฒา จันคํา
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ เทือกเถาว์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00448-67
001-100-2008-00165-99
001-100-2008-00166-32
001-100-2011-00332-80
001-100-2006-00124-25
001-100-2004-01364-44
001-100-2004-13114-40
001-100-2006-00117-45
001-100-2006-00347-91
001-100-2007-00345-14
001-100-2007-00448-03
001-100-2007-00448-49
001-100-2009-00022-21
001-100-2009-00023-19
001-100-2009-00387-67
001-100-2009-00387-76
001-100-2011-00095-93
001-100-2011-00329-53
001-100-2011-00485-10
001-100-2012-00436-20
001-100-2012-00453-90
001-100-2012-00456-46
001-100-2014-00098-28
001-100-2014-00099-16
001-100-2014-00099-61
001-100-2014-00015-07
001-100-2015-00242-24
001-100-2004-10650-00
001-100-2004-01878-82
001-100-2004-04965-59
001-100-2004-08705-66
001-100-2004-03477-85
001-100-2004-01082-83

ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.19 พัน.2
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
573.11
351.96
2,203.39
1,587.58
1,701.16
7,281.16
2,261.53
3,487.91
354.33
1,024.60
1,302.11
3,167.00
3,056.18
1,764.64
2,743.97
2,243.98
925.30
1,154.45
415.13
1,426.43
1,111.07
160.96
1,043.28
832.03
1,330.69
2,076.38
787.34
2,165.48
7,463.97
6,818.10
2,830.46
14,637.65
5,592.92

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สุริยนต์ เหล็กสูงเนิน
จ.ส.อ. ชูศกั ดิ9 วงศ์สกุลเกียรติ
จ.ส.อ. อุทาร เด่นพายัพ
จ.ส.อ. สุมิตร์ มีคาํ
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ จันทนากร
จ.ส.อ. พิเชษ บางกระพงษ์
จ.ส.อ. มณี พรมนอก
จ.ส.อ. สรศักดิ9 สุดชื#น
จ.ส.อ. วีระพันธุ์ ลีสีสุข
จ.ส.อ. ชํานาญ ชากระโทก
จ.ส.อ. สัญญา สุริวงค์
จ.ส.อ. วิษิฐฎ์ ไขกล
จ.ส.อ. เมษสุระ สุระโคต
จ.ส.อ. ไกรสร ชนะวาที
จ.ส.อ. ดิเรก จันทวี
จ.ส.อ. บรรยงค์ พิมพ์ลอย
จ.ส.อ. สมุทร ดีกล้า
จ.ส.อ.สมโชติ สักกะตะ
จ.ส.อ. สุราษฎร์ อบมา
จ.ส.อ. กฤษฎา ฉัตรแก้ว
จ.ส.อ. กฤษฎา เอี#ยมประโคน
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ประสานพานิช
จ.ส.อ. อิทธิพงศ์ จันทรศิริ
จ.ส.อ. เลอสรรค์ โสริ วงศ์
จ.ส.อ. มงคล ทองโสม
จ.ส.ท. สุวทิ ย์ อาษานอก
จ.ส.ท. เจนณรงค์ เสนาบุญเรื อง
จ.ส.ต. นัตชัย จําพันธ์
จ.ส.ต. นที ขันทอง
จ.ส.ต. ศุภกิตติ9 เฉลิมศรี
จ.ส.ต. รณวีร์ อาจคําไพร
จ.ส.ต. กฤษฎา แจ้งจํารัส
จ.ส.ต. อนุพงษ์ สาธรณ์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02405-61
001-100-2004-02614-94
001-100-2004-02796-60
001-100-2004-03477-94
001-100-2004-03478-19
001-100-2004-03478-37
001-100-2004-03478-46
001-100-2004-03478-73
001-100-2004-03688-67
001-100-2004-04302-70
001-100-2004-04899-75
001-100-2004-05892-48
001-100-2004-09601-42
001-100-2004-10083-51
001-100-2004-11134-31
001-100-2004-11542-61
001-100-2004-11856-87
001-100-2004-12490-28
001-100-2004-12755-37
001-100-2006-00094-94
001-100-2006-00171-47
001-100-2006-00259-60
001-100-2006-00265-52
001-100-2006-00456-81
001-100-2008-00334-35
001-100-2010-00022-81
001-100-2010-00022-45
001-100-2010-00240-43
001-100-2010-00240-61
001-100-2010-00242-01
001-100-2011-00106-87
001-100-2011-00290-56
001-100-2012-00094-59

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

จํานวนเงิน
7,518.18
1,151.52
2,861.02
4,752.08
4,461.78
3,261.02
3,086.31
4,633.19
4,264.09
1,484.23
3,811.38
6,728.95
9,573.44
2,679.92
4,399.90
10,170.64
3,366.78
1,329.00
5,280.23
1,468.92
4,245.39
2,117.19
3,487.00
1,179.06
1,133.76
587.74
949.34
558.62
1,331.71
1,586.41
894.31
985.47
864.57

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
ส.อ. สุรยุทธ บุตรศรี
ส.อ. ธนิต เค้าโคตร
ส.อ. อนุชิต ฝากไธสง
ส.อ. เรวัต แคสันเทียะ
ส.อ. ชัชพงศ์ เหมาะหมาย
ส.อ. ณัฐวุฒิ ศรี รักษา
ส.อ. ปั ญญา นาชัยสิ นธุ์
ส.อ. สุทธิพร สระแพ
ส.อ. ทัศณเทพ จิตกรสกุล
ส.อ. จักรพงศ์ อุตโม
ส.อ. ธงชัย รุ่ งสันเทียะ
พ.ต. สุพจน์ ช้างอุไร
พ.ต. มนตรี สิ นเติม
ร.ท. อ่อนสา ปานไธสง
ร.ท. วิสุทธิ9 อินภู
ร.ต. เกษมสันต์ บุทศรี
ร.อ.สุมน ขาวละออ
ร.ท. ณัฐชานนท์ เพชรพิเศษศักดิ9
จ.ส.อ. นพดล พิพิธกุล
จ.ส.อ. สมนึก พรมเหล็ก
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ9 อินทศร
จ.ส.อ. รักษ์ นันทกิจ
ร.ท. สมนึก หงษ์ทอง
จ.ส.อ. วิโรจน์ วงษ์ศิ
ร.ต. สุเทพ ลีFประเสริ ฐ
จ.ส.อ. อํานวย นันอําไพ
จ.ส.อ. สังคม นามแสงกาง
จ.ส.อ. วันชัย จิตร์ประจง
จ.ส.อ. จิรพัฒน์ สื บเพ็ง
จ.ส.อ.อรุ ณ รัตนโชติ
จ.ส.อ. รณชัย เชาวรัตน์
จ.ส.อ. พีระเดช จุลมณฑล
จ.ส.อ. ไพศาล สมบัติบูรณ์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00021-66
001-100-2010-00240-34
001-100-2011-00106-32
001-100-2011-00106-41
001-100-2011-00290-47
001-100-2012-00092-73
001-100-2012-00093-61
001-100-2013-00060-80
001-100-2013-00092-63
001-100-2013-00459-00
001-100-2013-00459-28
001-100-2004-07449-79
001-100-2005-00741-70
001-100-2004-00314-13
001-100-2004-04332-31
001-100-2004-05312-96
001-100-2004-09258-84
001-100-2004-10049-02
001-100-2004-01143-63
001-100-2004-03726-39
001-100-2004-08017-60
001-100-2004-08755-70
001-100-2004-10049-66
001-100-2004-11883-65
001-100-2004-12778-27
001-100-2004-00622-91
001-100-2004-00640-95
001-100-2004-01314-49
001-100-2004-02556-88
001-100-2004-02894-18
001-100-2004-03270-46
001-100-2004-03413-29
001-100-2004-03440-34

ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.

จํานวนเงิน
566.81
1,650.59
894.31
894.31
1,023.15
863.06
848.91
831.21
814.89
702.05
690.15
5,565.32
2,992.54
4,112.22
6,651.17
19,033.27
7,678.85
4,528.96
4,831.94
5,759.53
7,753.93
11,804.47
4,476.74
6,480.26
2,550.48
2,794.26
8,463.98
4,150.20
4,910.35
4,644.45
3,666.02
8,699.46
4,497.71

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
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
จ.ส.อ. วิชยั นิ#มทัยสุย
จ.ส.ท. ทิวา เนวนิช
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ทองสิ งห์
จ.ส.อ. เติมศักดิ9 บัวรุ่ ง
จ.ส.อ. วิชยุทธ์ ทําพล
จ.ส.อ. สุชาติ มีศรี
จ.ส.อ. ประมวล วิริยะดํารงค์
จ.ส.อ. พูลลาภ ชาญเวทย์ศาสตร์
จ.ส.อ. สิ งหา มีชยั
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั แก้วเมฆ
จ.ส.อ. ประจักษ์ ศรี นามชัย
จ.ส.อ. สมชาย พิมพ์สมพร
จ.ส.อ. ภวัต กระจ่างสุวรรณ
จ.ส.อ. ศรเดช เซี#ยมอวยไชย
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ฮามคําฮัก
จ.ส.อ. สายชล โพธิสิน
จ.ส.อ. ไพรวัลย์ สมานมิตร
จ.ส.อ. สมชาย พรหมอินทร์
จ.ส.อ. มาโนช พุม่ ภักดี
จ.ส.อ. วิทยา จวบบุญ
จ.ส.อ. วิทยา วงเวียน
จ.ส.อ. นพพงศ์ ทองขจร
จ.ส.อ. สุรเดช ณ บางช้าง
จ.ส.อ.ชูเกียรติ ทับแสง
จ.ส.ต. อภิชาติ ฉุนกล้า
ส.อ. ภัทรพล ยอดสง่า
จ.ส.อ. ศราวุธ ศรี สงคราม
จ.ส.อ. ประกิจ ประภาศิริ
จ.ส.อ. คมคาย เทียบถึง
จ.ส.อ. สมัชชา มานะกิจ
ส.อ. จีระศักดิ9 วรรณมาตย์
ร.อ. สุบรรณ พยุงหอม
ร.อ. ศักดิ9ชาย ชินคําหาญ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03523-16
001-100-2004-03581-07
001-100-2004-04247-38
001-100-2004-04824-86
001-100-2004-05352-92
001-100-2004-06462-24
001-100-2004-06719-10
001-100-2004-06976-62
001-100-2004-07655-83
001-100-2004-09117-75
001-100-2004-09455-78
001-100-2004-09548-40
001-100-2004-10048-23
001-100-2004-10048-32
001-100-2004-10049-11
001-100-2004-10050-08
001-100-2004-10961-07
001-100-2004-11086-24
001-100-2004-12033-72
001-100-2004-12468-72
001-100-2004-13015-77
001-100-2005-00300-60
001-100-2006-00347-19
001-100-2006-00347-46
001-100-2006-00452-83
001-100-2009-00050-60
001-100-2004-03552-70
001-100-2004-06337-34
001-100-2004-08707-06
001-100-2004-10049-93
001-100-2008-00285-58
001-100-2004-07224-72
001-100-2004-07792-03

ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.21 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
12,962.44
18,014.76
11,494.64
983.76
5,676.61
11,310.55
2,954.54
8,473.43
7,920.09
4,394.67
2,040.21
14,436.07
4,586.55
6,761.21
2,893.05
2,059.61
16,441.62
2,879.41
4,076.48
2,888.33
2,006.66
1,514.26
1,327.65
1,296.30
1,179.01
1,377.45
6,060.88
3,700.78
1,223.66
1,164.24
2,133.72
10,375.14
13,201.36

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409

ชื#อบัญชี
ร.ท. สุรชัย ประฉิ มมะ
ร.อ. คมกริ ช มะพะสาธุโร
ร.ท.รัชภูมิ ราชนาจันทร์
ร.ท. ยุทธนา ศรี นนท์
ร.ท. มานะ แสนทวี
ร.ต. อํานาจ ชาวลุ่มบัว
ร.ต. กิตติ พลตืFอ
ร.ต. เกษม บุษดี
ร.ต. วัชระ สิ ทธิโคตร
จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ เจียมศิริ
จ.ส.อ. สัมภาศ สระ
จ.ส.อ. เทวัญ สิ งห์งาม
จ.ส.อ. ญาณวัฒน์ ปลัง# ดี
จ.ส.อ. ธงชัย นันบุญตา
จ.ส.อ. ชาญนิวชั คํางาม
จ.ส.อ. เอกวินษ์ เคนแสง
จ.ส.อ. ประดิภาส ยอดพุฒ
จ.ส.อ. สุพฒั น์ วิหกเหิ น
จ.ส.อ. ยุทธนา ทัศนาค
จ.ส.อ. อัดถพงษ์ แสนนันตา
จ.ส.อ. กฤษฎา ผาบจันดา
จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ มะลิวลั ย์
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ไพรวัน
จ.ส.อ. ถนอม แสงนนท์
จ.ส.อ.พยุหพล ม่วงพิม
จ.ส.อ. วันชัย หาญกล้า
จ.ส.อ. สุพล กมลพันธ์
จ.ส.ต. อนุชา อรรคสังข์
จ.ส.อ. บุญช่วย เกตุเพชร
จ.ส.อ. สุทศั น์ นิ#มตลุง
จ.ส.อ. ชาติชาย รัตนะนาม
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั พันเพ็ชร
จ.ส.อ.ปรี ชา ปิ นตามูล

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01620-87
001-100-2004-05645-22
001-100-2004-06569-20
001-100-2004-08727-31
001-100-2004-11449-45
001-100-2004-02591-61
001-100-2004-05401-33
001-100-2004-05401-51
001-100-2004-09563-89
001-100-2004-00719-52
001-100-2004-01164-77
001-100-2004-01620-50
001-100-2004-01621-39
001-100-2004-01621-57
001-100-2004-01621-66
001-100-2004-01621-84
001-100-2004-01912-56
001-100-2004-02680-62
001-100-2004-03435-49
001-100-2004-03445-39
001-100-2004-05401-15
001-100-2004-05401-42
001-100-2004-05401-79
001-100-2004-05401-88
001-100-2004-05402-21
001-100-2004-05402-76
001-100-2004-05403-46
001-100-2004-05403-55
001-100-2004-05409-48
001-100-2004-05831-47
001-100-2004-05957-44
001-100-2004-08477-08
001-100-2004-09091-78

ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
5,305.36
5,626.88
7,111.21
4,478.17
7,731.78
5,151.19
3,530.99
3,636.46
3,782.76
1,271.24
3,216.11
3,440.87
4,149.24
2,416.96
3,606.99
3,255.44
2,252.64
5,546.45
4,110.91
4,304.63
2,124.58
3,531.82
3,186.69
3,562.21
5,350.96
4,718.70
6,144.77
1,823.20
6,586.41
12,413.14
12,577.86
2,908.25
2,082.35

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ โกฎกลางดอน
จ.ส.อ. พัฒนา ปัF นเกตุ
จ.ส.อ. ณัฐพร แก้วมณี
จ.ส.อ.นพดล วีระพงษ์
จ.ส.อ. อรรคเดช ทิพกุล
จ.ส.อ. สมศาสตร์ สิ ทธิสาร
จ.ส.อ. สมพร บุญปลีก
จ.ส.อ. บุรินทร์ ดวงแก้ว
จ.ส.อ. นราศักดิ9 สลุงใจดี
จ.ส.อ. นําโชค บัวนอก
จ.ส.อ. ไชยสิ ทธิ9 สุขเกษม
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ใยโฉม
จ.ส.อ. วิทยา มงคล
จ.ส.อ. ดนัย ชินอัน
จ.ส.อ. ทวนทอง จูกอ้ งไตรพิภพ
จ.ส.ท. เวคิน ไชยวุฒิ
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ จะแรมรัมย์
จ.ส.อ. ปรี ชา ศักดากุล
ส.อ. เด่นประชา บุญศิริ
ส.อ. มงคล ช่างกลึง
จ.ส.อ. บุญทราย คําฝัFน
ส.อ. ทหารเสื อ อินทร์กอ
ส.อ. สิ ทธิชยั อุ่นเจริ ญ
ส.อ. กิ#งเพชร นามสว่าง
ส.อ. องอาจ จันทรอักษร
จ.ส.ท. ณรงศักดิ9 สุขเกษม
ส.อ. วิโรจน์ ทนงูเหลือม
จ.ส.ต. กิตติพิชญ์ ชุ่มลือ
จ.ส.ต. ดุสิต วงษ์สาํ ราญ
ส.อ. อนุสรณ์ ชุมเสนา
ส.อ. นราธิป ทัดเทียม
ส.อ. คมสรรค์ อาจวาที
ส.อ. ชูชยั มัชปะโม

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09564-13
001-100-2004-09565-10
001-100-2004-09565-38
001-100-2004-09565-47
001-100-2004-09637-32
001-100-2004-09990-83
001-100-2004-10298-95
001-100-2004-10344-53
001-100-2004-12266-83
001-100-2004-12399-06
001-100-2004-12735-02
001-100-2004-13205-72
001-100-2005-00500-37
001-100-2004-10933-59
001-100-2006-00121-24
001-100-2007-00348-60
001-100-2005-00308-48
001-100-2007-00066-36
001-100-2004-10933-86
001-100-2004-13205-54
001-100-2005-00303-34
001-100-2005-00494-75
001-100-2005-00500-64
001-100-2005-00500-91
001-100-2007-00097-58
001-100-2007-00348-88
001-100-2007-00348-97
001-100-2007-00349-30
001-100-2008-00113-81
001-100-2008-00125-39
001-100-2008-00125-48
001-100-2008-00275-40
001-100-2009-00167-92

ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.

จํานวนเงิน
2,920.48
3,102.17
1,040.27
4,029.53
7,754.30
3,199.89
4,399.38
7,721.98
2,428.45
6,256.98
12,528.23
3,159.77
1,598.29
1,154.73
3,179.90
1,363.60
2,685.96
844.09
630.72
648.44
2,614.44
3,370.60
1,364.69
2,103.58
1,876.63
2,757.88
2,183.44
2,712.90
282.91
1,293.15
1,624.02
1,421.69
1,871.11

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475

ชื#อบัญชี
ส.อ. ธนาชัย หยัง# ถึง
ส.อ. จําเนียร ผูกพันธ์
ส.อ. กรธวัช ประนัดสุนา
ส.อ. วีรยุทธ ก่อบุญ
ส.อ. ปิ ยนัฐ พันธุ์ชื#น
ส.อ. วิริยะพงษ์ ช่วยโสภา
ส.อ. กตัญ^ุตินน์ พงศกรรุ่ งโรจน์
ส.อ. อนุกลู หวังสุดดี
ร.อ. ธีระศักดิ9 สื บพรหม
ร.ท. สนอง แหวนหล่อ
ร.ท. พิทกั ษ์ แก้วบุญเรื อง
ร.ท. ชาญชัย สุภาคาร
ร.ท. สุรชัย มุ่งดี
ร.ท. พุทธศักดิ9 ศิลาพจน์
ร.ต. นพพร ท้าวด่อน
ร.ต. วินยั ทองสวัสดิ9
ร.ต. บุญเหลือ ประชัน
ร.ต. จําเนียร สิ งหาศรี
ร.ต. พิทกั ษ์ ผิวเพชร
จ.ส.อ. เก่ง สงคริ นทร์
จ.ส.อ. ผดุงเกียรติ จันทร์ขอนแก่น
จ.ส.อ. ลิขิต ลาลุน
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั อินทร์ชุม
จ.ส.อ. สมสนุก อุ่นศรี
จ.ส.อ. ชัยยุทธ ผาสุขลํFา
จ.ส.อ. บัณฑิต หอมสิ น
ร.ต. เรวัต เชืFอแก้ว
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สาธุวรรณ
จ.ส.อ. ธีระพงศ์ นาเวียง
จ.ส.อ. รักมิตร เวฬุวนารักษ์
จ.ส.อ. บัลลังก์ พิศชวนชม
จ.ส.อ. จําลอง สายสมบัติ
จ.ส.อ. ชาญชัย สระบัว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00178-16
001-100-2010-00268-83
001-100-2010-00269-71
001-100-2011-00162-92
001-100-2011-00163-17
001-100-2011-00163-71
001-100-2012-00002-81
001-100-2013-00097-77
001-100-2004-10133-35
001-100-2004-01595-51
001-100-2004-04715-78
001-100-2004-05527-67
001-100-2004-12869-95
001-100-2007-00165-09
001-100-2004-02006-88
001-100-2004-02804-99
001-100-2004-05618-62
001-100-2004-10132-83
001-100-2004-10133-99
001-100-2004-00044-37
001-100-2004-01002-18
001-100-2004-01289-31
001-100-2004-01515-04
001-100-2004-01906-19
001-100-2004-02694-78
001-100-2004-02946-87
001-100-2004-03133-26
001-100-2004-03520-42
001-100-2004-03820-52
001-100-2004-05281-13
001-100-2004-05804-05
001-100-2004-05855-52
001-100-2004-06352-19

ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.31 พัน.1 รอ.
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2

จํานวนเงิน
1,917.14
816.49
1,235.83
1,443.85
1,086.35
577.69
1,982.30
808.06
7,701.97
6,272.03
5,642.32
3,101.22
7,172.66
2,018.90
3,942.40
3,831.49
13,047.05
4,245.01
7,548.24
7,999.94
2,775.30
24,827.36
11,106.92
8,769.38
6,025.13
7,090.43
2,622.51
7,226.16
9,779.34
9,089.26
4,859.98
9,572.62
5,842.07

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิ9 ปะถะมา
จ.ส.อ. พิทยา ศรี สว่าง
จ.ส.อ. สุรัตน์ คุณาคุณ
จ.ส.อ. อาทิตย์ กลิ#นบุญ
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ9 คูณสว่าง
จ.ส.อ. จรกฤษ สี ชารู
จ.ส.อ. จิระพงษ์ โถตะบุตร
จ.ส.อ. ธีระชัย พลศรี
จ.ส.อ. ประกาย ลาภบุญเรื อง
จ.ส.อ. สมพร พิมพ์พรมมา
จ.ส.อ. สุพฒั น์ พันธ์โชติ
จ.ส.อ. สุรศักดิ9 นระแสน
จ.ส.อ. มนตรี วิทูรย์
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ดรุ ณพันธ์
จ.ส.อ. สุเมธ ภาระเวช
จ.ส.อ. อาณัติ วงษ์ตา
จ.ส.อ. สุพล บุญเกิ#ง
จ.ส.อ. สาคร อินทรพิมพ์
จ.ส.อ. วิษณุ แบสิ# ว
จ.ส.อ. รังสรรค์ พันธะมา
จ.ส.อ. ศรนารายณ์ บางลับ
จ.ส.อ. มานพ บุญอืFอ
จ.ส.อ. นิติพงศ์ สายพันธุ์
จ.ส.อ. ทรงพล สิ นสิ มหา
จ.ส.อ. วีระชัย พิมพ์ขนั ธ์
จ.ส.อ. ปิ ยะศักดิ9 โคตระ
จ.ส.อ. วิชยั พละศักดิ9
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ บุญโสม
จ.ส.อ. อํานาจ สารธิมา
จ.ส.อ. วิชา สิ มมา
จ.ส.อ. บัณฑิต ตีเมืองสอง
จ.ส.ท. อัครพล มณี ภาค
จ.ส.ท. ตันติกร สารโท

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08090-36
001-100-2004-08226-75
001-100-2004-08307-62
001-100-2004-09456-93
001-100-2004-09579-17
001-100-2004-10133-08
001-100-2004-10133-17
001-100-2004-10133-26
001-100-2004-10133-71
001-100-2004-10134-23
001-100-2004-10134-69
001-100-2004-11444-68
001-100-2005-00296-93
001-100-2005-00745-14
001-100-2006-00099-44
001-100-2006-00457-60
001-100-2007-00083-24
001-100-2007-00084-03
001-100-2007-00085-55
001-100-2007-00115-13
001-100-2007-00115-59
001-100-2007-00115-68
001-100-2007-00115-77
001-100-2007-00116-01
001-100-2007-00116-10
001-100-2008-00204-13
001-100-2008-00204-77
001-100-2009-00213-05
001-100-2009-00214-02
001-100-2009-00214-57
001-100-2004-05281-68
001-100-2007-00080-50
001-100-2007-00115-31

ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2
ร.6 พัน.2

จํานวนเงิน
4,529.62
3,613.84
3,192.79
2,408.09
6,614.11
7,694.70
4,412.28
4,317.79
7,062.37
2,934.39
1,702.76
6,054.89
3,763.89
1,844.24
2,785.04
2,377.07
2,276.67
2,508.88
3,465.48
3,262.51
2,126.97
2,238.71
2,693.63
3,287.26
2,790.85
2,884.18
1,374.59
1,724.73
1,555.96
1,930.37
3,072.18
1,843.10
2,154.94

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ชานนท์ เจริ ญศิริ
จ.ส.อ. เดชา ปรารมย์
จ.ส.ท คริ ษฐ์ สุภาพ
จ.ส.ท. ธงค์ไชย น้อยเมล์
จ.ส.อ. ยุทธชาติ การิ นทร์
จ.ส.อ. ธีรยุทธ โสนะจิตร
จ.ส.ท. นคร จารุ แพทย์
จ.ส.ต.กิตติภพ ศิริธนโชติสนมบัติ
จ.ส.ต. นพรัตน์ พาลี
จ.ส.ท. อิทธิศกั ดิ9 ประสวนศรี
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิ9 วงศ์บา
จ.ส.ท. อภิชิต มุงคุณดา
จ.ส.ท. เจตพล ทองไทย
ส.อ. นที สุกลู
จ.ส.ท. สมชาย การะบุตร
จ.ส.ท. อาทิตย์ เลิศพันธ์
จ.ส.ท. บุญฉลอง ศรี นวล
ส.อ. สมโภช พึ#งกุศล
จ.ส.ต. โชติวชิ ช์ เข็มทิศ
ส.อ. วัลณ์พิชิต สุวรรณ์
ส.อ. ชิตพล ป้ องกัน
ส.อ. วราวุฒิ แสวงศรี
ส.อ. เล็กตัน ศรี มาทอง
ส.อ. ธีรวัฒน์ สุภาการ
ส.อ. ธเนศ อังคุระศรี
ส.อ. เกียรติศกั ดิ9 แก้วอ่อนตา
ส.อ. อาธิพงษ์ พันธ์ขาว
ส.อ. สมพร ศรี สมบัติ
ส.อ. ชัยวิวฒั น์ ดาวัลย์
ส.อ. ธนา ศิริโสม
ส.อ. อรรคเดช มุกธะวัตร์
ส.อ. ปิ ยะวุฒิ ลาสา
พ.ท. สื บสกุล ชมภูนุช

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00152-90
001-100-2008-00204-95
001-100-2009-00213-14
001-100-2004-02638-18
001-100-2004-06457-75
001-100-2007-00101-07
001-100-2007-00104-80
001-100-2007-00115-86
001-100-2007-00126-37
001-100-2008-00103-73
001-100-2008-00203-98
001-100-2009-00210-40
001-100-2009-00214-75
001-100-2010-00066-76
001-100-2010-00117-93
001-100-2010-00171-77
001-100-2010-00175-39
001-100-2004-10719-31
001-100-2009-00211-29
001-100-2010-00066-58
001-100-2010-00084-52
001-100-2010-00171-68
001-100-2010-00216-93
001-100-2011-00364-36
001-100-2011-00365-79
001-100-2011-00366-21
001-100-2012-00425-60
001-100-2012-00428-34
001-100-2012-00428-89
001-100-2013-00694-50
001-100-2012-00341-09
001-100-2015-00032-03
001-100-2004-01749-49

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

จํานวนเงิน
1,631.03
1,498.59
2,392.20
2,973.42
5,398.69
2,380.40
2,255.48
3,700.26
1,384.54
2,906.45
3,920.62
1,977.69
2,430.11
3,068.27
1,062.03
1,034.38
1,589.17
949.74
1,233.76
1,405.35
1,943.49
2,514.63
1,717.46
1,135.91
627.23
1,042.69
1,034.54
1,255.57
1,368.61
580.05
1,041.72
443.10
10,040.87

หน้าที# : 78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574

ชื#อบัญชี
ร.อ. พิทกั ษ์ เวทะธรรม
ร.ต.ทนงค์ อิ#นใจ
ร.ท. สุวรรณ ไชยสมภาร
ร.ท. ชิษณุพงศ์ เอืFอยกระโทก
ร.อ. ดนัย ปิ นะถา
จ.ส.อ. อาดุลย์ อิ#นแก้ว
จ.ส.อ. เอกภพ ดาป้ อม
จ.ส.อ.สัมพันธ์ ชูกาํ ลัง
จ.ส.อ.จรัญ ไตรพิษ
จ.ส.อ. ชํานาญ ทองคํา
จ.ส.อ. เฉลิมวุฒิ กันทะหล้า
จ.ส.อ. พงศกรณ์ สวนแก้ว
จ.ส.อ. ประถมศักดิ9 ไชยชนะ
จ.ส.อ. ภูสิสสร ทองปรอน
จ.ส.อ. ประจักษ์ ปัF นสุด
จ.ส.อ. นพดล เรื อนเขียว
จ.ส.อ.เฉลิมพล วุฑฒยากร
จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ ภาราศรี
จ.ส.อ. สุรินทร์ ปวนนา
จ.ส.อ. สุริยนั จัน# แก้ว
จ.ส.อ.สาธิต คิดการงาน
จ.ส.อ. ธีระยุทธ มณี วรรณ
จ.ส.อ.วันชัย เดชมาก
จ.ส.อ. อนุชา ค่าคาม
จ.ส.อ. ทนงศักดิ9 พรมฝัFน
จ.ส.อ.พิษณุ มาตา
จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ สิ งห์สุข
จ.ส.ต. ประชานาถ จันทะบุตร
จ.ส.อ. จตุพล พนาสง่าวงศ์
จ.ส.ต. เทพศิวว์ ธุ พุทธจันทร์
ส.อ. ธีระยุทธ์ ไชยช่อฟ้ า
จ.ส.ต. ปฎิพล ช้างสาร
ส.อ. วสันต์ ก้อนแก้ว

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08233-00
001-100-2004-00021-83
001-100-2004-09145-14
001-100-2004-12062-09
001-100-2009-00183-92
001-100-2004-00894-56
001-100-2004-01499-34
001-100-2004-06038-12
001-100-2004-06764-38
001-100-2004-08010-61
001-100-2004-08287-03
001-100-2004-08608-79
001-100-2004-09063-39
001-100-2004-11793-21
001-100-2004-11965-22
001-100-2004-11972-75
001-100-2004-12062-54
001-100-2004-12062-72
001-100-2004-12062-90
001-100-2004-12063-15
001-100-2005-00322-71
001-100-2007-00105-14
001-100-2006-00098-56
001-100-2006-00098-38
001-100-2007-00319-24
001-100-2007-00108-79
001-100-2007-00109-21
001-100-2007-00319-33
001-100-2008-00223-50
001-100-2008-00224-11
001-100-2008-00224-66
001-100-2008-00224-75
001-100-2009-00037-61

ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2

จํานวนเงิน
10,318.17
511.11
8,342.91
8,462.44
4,939.57
4,569.97
10,092.02
10,293.94
8,638.93
3,658.95
2,940.74
3,841.59
6,103.18
7,022.37
5,004.64
4,658.85
5,389.43
5,440.73
5,869.47
2,597.81
2,208.61
2,692.38
1,683.22
6,416.51
1,979.99
429.99
1,857.27
2,783.77
2,168.99
2,682.21
2,440.57
2,848.46
2,566.66

หน้าที# : 79

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ปกรณ์ เพ็งสกุล
จ.ส.ต. ภัทรพงษ์ ปงปาคํา
ส.อ. เกรี ยงไกร วันสูง
จ.ส.ต. ธนวัฒน์ ศรี บุรินทร์
ส.อ. จิตรภาณุ มณี สาร
ส.อ. สมชาย ชานเงิน
ส.อ. วสันต์ ศรี โสภา
ร.อ. จิรศักดิ9 สําราญพัฒน์
ร.อ. สันติ คําศิริรักษ์
ร.อ. สุเมธ ธาตุดี
ร.อ. สกุลชัย ภักดีปัญญา
ร.ท. สุมิตร หอมทอง
ร.ท. ประเสริ ฐ บุญศรี
ร.ท.วิทูรย์ อุทรักษ์
ร.ท. ขวัญใจ ช่วยนา
ร.ต. คําแพง สุภา
ร.ต. ชาตรี คงสิ มา
ร.ต. ยุทธพงษ์ หิ นเธาว์
ร.ท. พัฒนากร แก้วพรรณา
ร.ต. ชัยวัฒน์ จันทร์ศรี
ร.ต. รัตนะ ลีพฤติ
ร.ต. ชนะ โพธิ9พา
ร.ต. สมชาย กลิ#นจันทร์
จ.ส.อ. วิฑูรย์ สิ งห์สาธร
จ.ส.อ. สุปัน คํายา
จ.ส.อ. ศราวุธ บรรจบลาภ
จ.ส.อ. กฤษดา สิ ทธิวงศ์
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ สุดงาม
จ.ส.อ.พยุง จงบริ บูรณ์
จ.ส.อ. มนัส มูลสุวรรณ
จ.ส.อ. สมัย นามจันดี
จ.ส.อ. อรรณพ เอกวุธ
จ.ส.อ. เสาร์ โอฐเปีF ย

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00328-60
001-100-2009-00328-97
001-100-2010-00186-71
001-100-2010-00187-50
001-100-2010-00444-81
001-100-2011-00207-36
001-100-2012-00062-67
001-100-2004-03178-90
001-100-2004-03617-85
001-100-2004-07065-17
001-100-2004-08651-48
001-100-2004-00262-08
001-100-2004-03080-50
001-100-2004-07964-04
001-100-2004-11328-43
001-100-2004-00426-68
001-100-2004-00426-95
001-100-2004-03176-96
001-100-2004-05752-45
001-100-2004-07020-61
001-100-2004-07964-13
001-100-2004-10931-46
001-100-2004-11506-54
001-100-2004-00485-38
001-100-2004-00485-47
001-100-2004-00893-77
001-100-2004-01861-57
001-100-2004-01926-44
001-100-2004-02884-46
001-100-2004-03176-87
001-100-2004-03177-57
001-100-2004-03178-45
001-100-2004-03178-81

ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.7 พัน.2
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3

จํานวนเงิน
1,365.30
1,711.38
1,092.37
642.38
711.56
1,587.47
1,276.67
13,251.73
7,399.96
13,756.48
10,730.39
9,318.50
7,485.14
13,334.61
6,946.26
14,192.50
11,953.17
10,284.95
11,763.60
2,274.59
12,218.72
2,020.89
3,542.93
4,393.12
2,444.40
4,001.21
2,803.14
1,699.54
13,814.59
9,214.99
4,511.02
8,628.84
1,148.02

หน้าที# : 80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วีรวัชร์ จิตพิไล
จ.ส.อ. สมจิตร์ กองสิ นแก้ว
จ.ส.อ. สมศักดิ9 แจ้งพวงสี
จ.ส.อ. เอนกศักดิ9 มงคลสิ นธุ์
จ.ส.อ. หงษ์เทศ ภาระหันต์
จ.ส.อ.พิชยั พันธ์พินิจ
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ โทนุบล
จ.ส.อ. สุดชาย นาริ นทรักษ์
จ.ส.อ. สมบูรณ์ ถังมาตร์
จ.ส.อ. สมหวัง อุตสาห์
จ.ส.อ. ชริ นทร์ อินทร์แปลง
จ.ส.อ. วิไลศักดิ9 สนทอง
จ.ส.อ. สราวุฒิ กรวยสวัสดิ9
จ.ส.อ. โกเมธ วรแสน
จ.ส.อ. ภักดี อเวรา
จ.ส.อ. สังเวียน ศรี แก้ว
จ.ส.อ. ชัยสิ ทธิ9 สุวรรณภูสิทธิ9
จ.ส.อ. อุบล ภูลน้ แก้ว
จ.ส.อ. ผดุงศักดิ9 วงศ์สิทธิ9
จ.ส.อ.ศศิศุธิพงศ์ ทะไกรราช
จ.ส.อ. สมพงค์ สายุทธ์
จ.ส.อ. เฉลิมพล วรสาร
จ.ส.อ. อํานาจ จงดา
จ.ส.อ. สําราญ วิลยั หล้า
จ.ส.อ. เจนณรงค์ ทาประจิต
จ.ส.อ. ประกอบ ภูเซซัง
จ.ส.อ. ประวิทย์ ผิวเพชร
จ.ส.อ. อภิชาติ เขตบุรี
จ.ส.อ. ณัฐพล ติลา
จ.ส.อ.ศุภชัย จันทะดวง
จ.ส.อ. ทวี วารี ศรี
จ.ส.อ. พงศ์พนั ธ์ พงษ์จอหอ
จ.ส.อ.ปรัชญา จันทะวัน

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03179-24
001-100-2004-03179-33
001-100-2004-03650-73
001-100-2004-03929-34
001-100-2004-04000-48
001-100-2004-04572-04
001-100-2004-05836-42
001-100-2004-07065-26
001-100-2004-07146-40
001-100-2004-07297-58
001-100-2004-07964-40
001-100-2004-07965-47
001-100-2004-07966-08
001-100-2004-08001-50
001-100-2004-08580-41
001-100-2004-09620-52
001-100-2004-09706-80
001-100-2004-09915-95
001-100-2004-10255-70
001-100-2004-11652-67
001-100-2004-11975-03
001-100-2004-12442-18
001-100-2004-12973-17
001-100-2004-13146-69
001-100-2005-00288-43
001-100-2005-00303-98
001-100-2005-00305-01
001-100-2005-00339-42
001-100-2006-00120-54
001-100-2006-00416-67
001-100-2006-00416-76
001-100-2006-00416-94
001-100-2007-00105-23

ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3

จํานวนเงิน
10,638.19
8,226.66
4,902.28
4,356.44
6,912.00
4,279.26
4,104.85
3,728.53
4,492.94
5,363.81
3,828.68
6,808.64
4,553.19
13,150.81
9,054.06
5,449.90
2,445.37
1,492.00
5,666.63
5,968.65
3,273.65
3,324.87
2,026.51
3,070.16
3,343.66
2,902.80
1,647.97
3,168.93
3,156.35
2,081.58
1,779.95
1,878.04
1,505.99

หน้าที# : 81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อรรถ อัตนโถ
จ.ส.อ. ศราวุฒิ ภิรมกิจ
จ.ส.อ. หารนิพล ทักขินยั
จ.ส.อ.วริ นทร พรมทา
จ.ส.อ. สุรัตน์ แก้วชารี
จ.ส.ต. ภานุกรณ์ มีพวงผล
จ.ส.ต. ศรายุทธ ยศโสภณ
ส.อ. วีรยุทธ พูนสันเทียะ
จ.ส.อ. อภิเศรษฐ์ รู ปเหมาะ
ส.อ. เฉลิมชัย คุณมี
ส.อ. วิสิทธิ9 คนมุม
ส.อ. ศิริชยั ภูจิตรนํFา
ส.อ. ฉัตรชัย ปั ดสี
ส.อ. สรัลธร แมตแมน
ส.อ. ณัฐวุฒิ ภูมิแดนดิน
ส.อ. มนตรี วาเสนัง
ส.อ. พุฒิสาร โคตรธรรม
จ.ส.อ. วิสูตร บัวกลิ#น
จ.ส.อ.หญิง ธัญวลัย กันภัย
พ.อ.หญิง สุวรรณี ภสุรุ่งโรจน์
พ.ต. คมกฤษณ ชนะชัย
พ.ต.เลิศฤทธิ9 ศรชัย
พ.ต.หญิง สมสมัย ผ่องศรี
พ.ต.หญิง ทิพาพร สุดาจันทร์
พ.ต.หญิง กัณนิกา ศิริรักษ์
พ.ต.หญิง รําไพ ธนาพร
พ.ต.หญิง เกศแก้ว ภัทรอรรจน์
พ.ต.หญิง ทานตะวัน คําราช
พ.ต.หญิง วนิดา รักษาเคน
พ.ต.หญิง สิ รินาถ ขอสุข
พ.ต.หญิง ลิตา โพธิ9แก้ว
พ.ต.หญิง เพียงฤทัย ศรี โรจน์
พ.ต.หญิง พีระนุช แก้วกัญญา

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00228-83
001-100-2007-00229-99
001-100-2008-00200-42
001-100-2007-00083-79
001-100-2007-00082-90
001-100-2007-00229-71
001-100-2008-00199-30
001-100-2007-00090-86
001-100-2008-00198-88
001-100-2008-00200-79
001-100-2008-00201-30
001-100-2009-00349-47
001-100-2011-00078-96
001-100-2011-00343-59
001-100-2012-00210-53
001-100-2014-00077-69
001-100-2014-00492-79
001-100-2004-12197-08
001-100-2004-09162-84
001-100-2004-04206-08
001-100-2004-05525-45
001-100-2004-10987-34
001-100-2004-00481-76
001-100-2004-00481-85
001-100-2004-00483-70
001-100-2004-03463-06
001-100-2004-04026-75
001-100-2004-04773-87
001-100-2004-07456-59
001-100-2004-08328-12
001-100-2004-11765-64
001-100-2004-12210-04
001-100-2005-00280-01

ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.8 พัน.3
ร.9 พัน.1
รพ.ค่ายจักรพงษ์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์

จํานวนเงิน
1,301.39
956.89
2,226.02
1,906.41
1,138.90
2,200.61
1,989.49
2,445.02
2,343.02
2,228.14
2,063.74
975.78
649.09
622.14
603.08
575.69
460.54
53,757.29
37,683.65
4,299.57
6,373.49
6,718.60
4,073.45
3,569.47
1,504.05
3,275.59
2,988.47
5,234.68
4,439.32
3,687.01
6,957.30
2,865.54
5,718.57

หน้าที# : 82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706

ชื#อบัญชี
พ.ต.หญิง กฤตติกา จารุ วตั ร
ร.อ. มนต์ศกั ดิ9 ศักดิ9ศรี
ร.อ. พินิจศักดิ9 อุกาวงศ์(อ.)
ร.อ. ทศ ตัFงอยูด่ ี
ร.อ.หญิง คณัสมน โพธิ9ทิพย์
ร.อ.หญิง ธนินา สมคะเณย์
ร.อ.หญิง ยุพาพรรณ ชนะพา
ร.อ.หญิง ศรัญญา ยัง# ยืน
ร.ต. กิตติชยั ปริ ปุรณะ
ร.ต. แสงจันทร์ บุญเจริ ญ
ร.ต. จรู ญ มูลจัด(อ.)
จ.ส.อ. สรายุทธ ประมุขกุล
จ.ส.อ.ธเนศ จํารู ญพงษ์
จ.ส.อ. วิชยั พิมพ์ชยั
จ.ส.อ. ไสว หมุนแพง
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ หวังดี
จ.ส.อ.ทองม้วน ทองนุ่ม
จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ สุขโท
จ.ส.อ.สมัย กิ#งแสง
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ รุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. สุรชัย หรุ่ นนุพนั ธ์
จ.ส.อ. นพพล บุญมี
จ.ส.อ.ธราธร กุลราช
จ.ส.อ.ชัชพล เครื# องพาที
จ.ส.อ.พิภพ เนตรวงศ์
จ.ส.อ. ศักดา ประสาร
จ.ส.อ.หญิง พรสวรรค์ พิจารณ์
จ.ส.อ.หญิง สายฝน ไชยมัน#
จ.ส.อ.หญิง นุชพรรณ โสภา
จ.ส.อ.หญิง ธัญวรัตน์ แก่นจันทร์
จ.ส.อ.หญิง จิราพันธุ์ จํารู ญพงษ์
จ.ส.อ.หญิง สังวาลย์ เกษเจริ ญคุณ
จ.ส.อ.หญิง ศศิธร ศรี สุข

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00524-14
001-100-2004-00483-34
001-100-2004-01972-41
001-100-2004-10423-82
001-100-2005-00748-15
001-100-2007-00175-08
001-100-2008-00278-50
001-100-2010-00180-88
001-100-2004-01850-42
001-100-2004-09540-26
001-100-2004-11429-56
001-100-2004-00103-31
001-100-2004-00481-21
001-100-2004-00481-30
001-100-2004-01445-68
001-100-2004-01466-36
001-100-2004-02186-87
001-100-2004-05282-38
001-100-2004-06025-30
001-100-2004-06948-14
001-100-2004-07508-19
001-100-2004-08955-10
001-100-2004-09998-25
001-100-2004-10904-95
001-100-2004-10991-77
001-100-2004-11428-22
001-100-2004-00481-03
001-100-2004-00484-59
001-100-2004-01119-95
001-100-2004-03151-11
001-100-2004-03889-95
001-100-2004-06508-56
001-100-2004-07326-82

รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์

จํานวนเงิน
2,600.65
4,398.26
10,859.22
13,444.69
1,323.48
3,025.82
4,737.15
1,742.77
20,258.81
4,010.30
2,802.96
4,967.64
2,686.68
2,177.68
4,834.12
1,537.94
7,616.88
2,220.88
2,525.10
6,146.93
9,244.58
4,882.26
1,815.36
4,977.73
3,451.30
1,174.96
2,618.19
764.73
3,464.14
4,320.80
2,874.18
3,499.62
5,412.07

หน้าที# : 83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง สมบัติ อ่อนผา
จ.ส.อ.หญิง โสภา มะลิวลั ย์
จ.ส.อ.หญิง ละออง จันธิมา
จ.ส.อ.หญิง ไพรลีรัตน์ พักตรใส
จ.ส.อ.หญิง มาลัย แสนทวีสุข
จ.ส.อ. หญิง นุชนาถ สุขงั
จ.ส.อ.หญิง สุดารัตน์ นําภา
จ.ส.ต.หญิง หทัยชนก สุริยะรังษี
จ.ส.ท. สุนทร ศรี สุรัตน์
ส.อ. สุนทร โพธิ9ศิริ
ส.อ. สุขสันต์ สุทธิรังสรรค์
จ.ส.ท. ศิริราช สาขา
ส.อ.ธัญชนน หนูหงษ์
ส.อ. ธนศักดิ9 มีเพียร
ส.อ. ภาษกร มังฉกรรจ์
ส.อ.หญิง ธัญญาสิ ริ ดอกบัว
จ.ส.ต.หญิง พิมพ์ชญานันท์ พิมพ์สุทธิ9
ส.อ.หญิง สุภาณี กองคํา
ส.อ.หญิง พัชรสุดา นัยรัตน์
ส.อ.หญิง ทิวาภรณ์ ด้วงคํา
ส.อ.หญิง ยุพดี พิมพ์สุทธิ9
จ.ส.ต.หญิง นิตยา โพธิพิธี
ส.อ.หญิง พีรยา แจ่มประโคม
จ.ส.อ.หญิง จงรักษ์ พาผล
ส.อ.หญิง ปั ณณทัต ส่งเสริ ม
ส.อ. วุฒิชยั อินทรกัมพล
ส.ท.หญิง ปิ ยนุช กาญจนกูล
พ.ต.หญิง นิฮสั บี เวชกิจ
พ.ต.หญิง เจ๊ะซอร์ฟียะห์ เง๊าะ
พ.ต.หญิง รัตติกาล ตาเละ
ร.อ. อนุรักษ์ บูรณศิลป์
ร.ต. ธีระพล ศรี ชู
ร.ท. มนเทพ วรรณโร

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09493-16
001-100-2004-09913-19
001-100-2004-10416-39
001-100-2004-10953-20
001-100-2004-11428-95
001-100-2005-00159-73
001-100-2004-00484-22
001-100-2004-02800-82
001-100-2004-00662-88
001-100-2004-01460-89
001-100-2004-02001-65
001-100-2006-00263-30
001-100-2006-00503-28
001-100-2009-00143-41
001-100-2011-00186-16
001-100-2004-00480-97
001-100-2004-00484-40
001-100-2004-01598-07
001-100-2004-01938-65
001-100-2004-03158-65
001-100-2004-05282-10
001-100-2004-08588-01
001-100-2004-09722-62
001-100-2004-11120-25
001-100-2004-11625-52
001-100-2014-00457-69
001-100-2014-00700-39
001-100-2004-10325-34
001-100-2004-12869-40
001-100-2007-00465-73
001-100-2004-08059-06
001-100-2004-04758-84
001-100-2004-04988-21

รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิ ทธิประสงค์
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร

จํานวนเงิน
4,381.76
4,055.34
1,631.83
1,072.77
2,792.07
3,214.25
3,705.43
1,136.04
1,883.47
2,416.64
1,455.96
1,303.70
2,697.08
1,748.74
1,403.22
2,596.48
2,359.17
1,811.05
3,324.90
1,799.28
1,567.24
2,181.25
3,686.42
2,992.83
3,678.31
709.13
798.05
1,076.44
4,391.86
4,255.15
5,546.03
18,905.93
1,594.99

หน้าที# : 84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772

ชื#อบัญชี
ร.ต. ยุทธศักดิ9 ฐานะมัน#
จ.ส.อ. วรพงษ์ อินพนม
จ.ส.อ. สมพงษ์ อินทสุวรรณ
จ.ส.อ. ประกอบ สมัครพงษ์
จ.ส.อ. วีระยุทธ พิมเสน
จ.ส.อ. ธนวรรธน์ วิชรัตน์
จ.ส.อ. สุชาติ พันธุ์ทอง
จ.ส.อ. ประไพ เพ็ชรช่วย
จ.ส.อ. ทรงเดช แก้วคําศรี
จ.ส.อ.หญิง กานต์มณี คงพินิจ
ส.อ. จีรศักดิ9 เชิงเพรา
ส.อ.หญิง จรรยา กอพูนพัฒน์
พ.ต.หญิง วัลลภา ชมจิตร
พ.ต. กรฤทธิ จิตรพินิจ
พ.ต. ธีระยุทธ ศรี นาค
ร.อ. พันธ์ศกั ดิ9 เหมือนวาจา
ร.อ. วิรัตน์ สังข์สี
ร.อ. เชิดชาย สําอางค์สอาด
ร.อ. ไพฑูลย์ ปิ# นแก้ว
ร.ต. พีระพัส พวงสด
ร.ต. นิรันดร์ คุโม
ร.ต.ทวี เชืFอบุญ
ร.ท. ขวัญชัย มากหมู่
ร.ท. อธิรัตน์ มุ่งสิ น
ร.ต. รณภพ ขุนทองพันธ์
ร.ต. ปิ ยะชาติ ศักดิ9เจริ ญชัยกุล
ร.ต. สมัย ปั กกะทานัง
ร.ต. ณกรณ์ มาตขาว
ร.ท. ชอน เกิดโท้
จ.ส.อ. มงคล ทิพย์ณรงค์
จ.ส.อ. สุวรรณ พินิจดํา
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิ9 ชาประพันธ์
จ.ส.อ. จักรกฤษ แป๊ ะเส็ง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09969-07
001-100-2004-01823-73
001-100-2004-02077-51
001-100-2004-02201-14
001-100-2004-02418-61
001-100-2004-03600-96
001-100-2004-09353-40
001-100-2004-12006-58
001-100-2004-12566-39
001-100-2004-06216-78
001-100-2010-00148-79
001-100-2012-00154-96
001-100-2004-00482-00
001-100-2004-04064-95
001-100-2004-09936-81
001-100-2004-01325-72
001-100-2004-03441-13
001-100-2004-10840-78
001-100-2004-11426-37
001-100-2004-11563-39
001-100-2004-01388-31
001-100-2004-05127-14
001-100-2004-05604-10
001-100-2004-05652-48
001-100-2004-06331-50
001-100-2004-07780-73
001-100-2004-08070-92
001-100-2004-09306-00
001-100-2004-11934-00
001-100-2004-00728-90
001-100-2004-01086-45
001-100-2004-01087-42
001-100-2004-02573-12

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
รพ.อานันทมหิ ดล
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2
รพศ.2 พัน.2

จํานวนเงิน
3,787.29
4,553.02
4,046.34
17,139.39
5,879.15
3,716.57
16,933.38
8,824.37
8,783.20
8,688.07
1,410.86
1,825.65
124,967.20
6,194.74
14,735.24
14,798.13
4,750.98
2,172.64
2,874.81
16,647.62
14,092.43
8,316.73
5,546.66
4,713.45
17,809.92
3,013.95
20,692.42
8,616.12
7,923.61
7,604.66
32,322.25
11,141.11
4,116.56

หน้าที# : 85

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. หัสมา ยูโซ๊ะ
จ.ส.อ. พายุ กิ#งเกตุ
จ.ส.อ. สมศักดิ9 มะลิซอ้ น
จ.ส.อ. สํารวย บัณฑิตย์
จ.ส.อ. อํานาจ หงษ์ทอง
จ.ส.อ. เอนก เนียมถนอม
จ.ส.อ.ประชา รักทอง
จ.ส.อ. ประยุทธ เทพธรรม
จ.ส.อ. พจน์ เพจีF
จ.ส.อ. ยุทธจักร ทองเล็ก
จ.ส.ต. ฑีฆายุ สุวรรณกูฎ
จ.ส.ต. ณัฎฐ์พฒั ณ์ พรมจอม
จ.ส.ท. วันชัย กิ#งยงค์
จ.ส.ท. คําผัน ปรี จิตร
จ.ส.ท. คณิ ต มียวง
จ.ส.ต. สมชัย นวลสังข์
จ.ส.อ. วีระพัฒน์ ผิวผ่อง
จ.ส.ต. เกรี ยงศักดิ9 กาสิ นธุ์พิลา
จ.ส.ต. อภิชน ไขศรี
จ.ส.ต. พิชยั รองพักตร์
จ.ส.ต.มูฮาํ หมัดฮานีฟี ศรี ฮุย
จ.ส.ต. สุนทร นนนุศาสตร์
จ.ส.ต. เจษฎา พรมีทรัพย์
จ.ส.ต.วิทยา แม่นอักษร
จ.ส.ต. ณัฐพล ชื#นเอี#ยม
จ.ส.ต. จงเจริ ญ พรมีทรัพย์
จ.ส.ต. สานิตย์ วงษ์คาํ
จ.ส.ต. สิ ทธิศกั ดิ9 สายบุญ
จ.ส.ท. สุรเดช มีสมโรจน์
ส.อ. อนุวฒั น์ สุดใจ
ส.อ. ธนากร ไข่เฮ็ง
ส.ท. ครรชิต ทองใบ
ส.อ. ชัยวัฒน์ อยูส่ บาย

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03312-34
001-100-2004-03826-09
001-100-2004-05315-60
001-100-2004-11118-59
001-100-2004-11911-83
001-100-2004-01086-72
001-100-2004-06493-64
001-100-2004-09593-31
001-100-2004-11427-52
001-100-2005-00255-36
001-100-2004-06692-16
001-100-2004-09609-02
001-100-2004-11971-87
001-100-2004-12951-51
001-100-2010-00446-94
001-100-2004-01192-98
001-100-2004-01888-45
001-100-2004-02716-22
001-100-2004-03211-76
001-100-2004-05039-01
001-100-2004-08258-21
001-100-2004-12527-21
001-100-2006-00138-59
001-100-2006-00392-28
001-100-2006-00465-38
001-100-2008-00404-35
001-100-2009-00238-08
001-100-2010-00384-62
001-100-2010-00447-82
001-100-2011-00164-87
001-100-2011-00176-17
001-100-2011-00191-47
001-100-2012-00554-58

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

จํานวนเงิน
7,232.51
1,150.32
40,904.73
7,540.61
6,458.92
4,108.70
3,676.03
4,405.95
1,958.98
2,012.86
3,530.93
4,096.81
3,157.64
2,581.58
1,390.73
4,135.08
7,134.61
3,717.61
6,099.01
3,811.05
1,459.32
3,965.77
2,803.94
2,775.88
5,294.60
1,415.33
4,073.84
1,215.92
1,843.75
630.70
1,297.87
1,316.40
1,578.80

หน้าที# : 86

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838

ชื#อบัญชี
พล.ต พร ภิเศก
พ.อ. อดิชศร แย้มวงศ์
พ.อ.(พิเศษ) เจษฎ์ จันทรสนาม
พ.อ.(พิเศษ) เกียรติชยั โอภาโส
พ.อ.วชิรพล สิ ริโยธิน
พ.อ.บุญณรงค์ บุญญประภา
พ.อ. ณัฐวุฒิ วิเชียรวรรณ
พ.อ. ฆนา นวราช
พ.อ. ชัชวินท์ ยิมF แย้ม
พ.อ.หญิง กอบชื#น ช.สรพงษ์
พ.ท.สุรวิทย์ หนันดูน
พ.ท. เทวินทร์ จันดาหอม
พ.ท.หญิง จิตฤดี บุญไพจิตร์
ร.อ. บรรยาย โปร่ งจิต
พ.ต. ถวิล เฉลยวาเรศ
พ.ต. บรรทม แสงดอกไม้
พ.ต. เฉลิมพล ปาปะโข
พ.ต. อาทิตย์ ดวงจิตร
พ.ต. แสนยาภาพ หงษ์วไิ ล
พ.ต. ธนพล พละศิลป
ร.อ. ธีระพงษ์ แต่จารุ วฒั น์
ร.อ. อนุพงษ์ สาดดอนไพร
ร.อ. วันชัย กาญจนพิบูลย์
ร.อ.วินิจ มอญสุขาํ
ร.ท. ภาษตกฤต โพธิกลุ
ร.ท. วินยั ตุ่นหมก
ร.ต. มงคล อิFมแตง
จ.ส.อ. สุทศั น์ ยุวดํารงชัย
จ.ส.อ. มนตรี แสงดอกไม้
จ.ส.อ. พีระพงษ์ ปั ญญาวิชยั
จ.ส.อ. โชคชัย ทองรอด
จ.ส.อ. มงคล สาลีกงชัย
จ.ส.อ. ทองดี อินทร์ตุ่น

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12039-10
001-100-2004-00347-11
001-100-2004-08575-65
001-100-2004-11667-43
001-100-2004-01115-88
001-100-2004-04312-88
001-100-2004-07023-35
001-100-2004-10016-22
001-100-2004-11999-27
001-100-2004-05957-80
001-100-2004-00133-92
001-100-2006-00146-90
001-100-2004-08285-81
001-100-2004-01138-32
001-100-2004-05495-32
001-100-2004-12038-59
001-100-2007-00040-90
001-100-2007-00041-06
001-100-2007-00041-79
001-100-2007-00457-96
001-100-2004-05474-73
001-100-2004-05986-08
001-100-2004-07534-63
001-100-2004-09936-09
001-100-2004-01859-72
001-100-2004-12039-83
001-100-2004-02389-37
001-100-2004-00081-14
001-100-2004-01536-63
001-100-2004-01927-14
001-100-2004-02473-42
001-100-2004-02582-50
001-100-2004-02706-05

รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.

จํานวนเงิน
700,033.93
14,079.85
17,884.98
6,380.76
1,634.34
1,929.24
8,054.31
2,347.59
5,534.17
14,118.69
14,868.78
4,561.32
1,636.80
3,126.49
5,723.49
4,238.37
1,842.37
3,314.37
6,052.53
3,328.60
4,625.79
4,521.38
20,488.54
2,778.55
1,878.96
12,246.25
5,645.49
4,838.66
3,637.23
2,300.16
2,520.40
6,886.75
1,496.50

หน้าที# : 87

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พลัฏฐ์ มนูวรวิบูลย์
จ.ส.อ. เอกชัย ปัF นทอง
จ.ส.อ. ศักดิ9พิชิต สาริ มาน
จ.ส.อ.ดํารงค์ ภาคาจักษุ
จ.ส.อ.หญิง อรุ ณณี ชัยวรัตน์
จ.ส.ท. ภาณุวชิ ญ์ แดงอําพล
จ.ส.ท. เรื องชัย พลจันทร์
ส.อ. ธราธาร แสงดอกไม้
ส.อ.หญิง ยุพิน เดชแพ
ส.อ.หญิง สุภาภรณ์ วิสาพรหม
ส.อ.หญิง ดารณี เดชดิษฐ์
ร.ท. สุภคั พงศ์ พรมนํFา
ร.ต.บุญหนา บุญประสพ
ร.ต. ชูชยั กายสิ ทธิ9
ร.ต. ภาสกร ปรางค์ชยั กุล
จ.ส.อ. อิทธิพล ศุภรานันท์
จ.ส.อ.วัวฒั น์ชยั ตัFงสุวเกียรติ
จ.ส.อ. ณรงค์ ทองทา
ร.ต.ชัยณรงค์ ญาติฉิมพลี
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร บุญญาพิจิตร
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั กานิล
จ.ส.อ. บัญชา อันพาพรม
จ.ส.อ. ถนอมพงษ์ แพทย์เกาะ
จ.ส.อ.นฤมิต คูณขุนทด
จ.ส.อ. วิโรจน์ ขันโคกกรวด
จ.ส.อ. ธนเทพ มานอก
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ คิดถี#
จ.ส.อ. พุทธิพงษ์ พลเจริ ญ
จ.ส.อ. จรุ ณ วรรณนิยม
จ.ส.อ. ประยูร อินทร์นาง
จ.ส.อ. อนุชา ศิริปรุ
จ.ส.อ. ธีรศักดิ9 แหยมร่ าเริ ง
จ.ส.ต. เกษม เกิดขุนทด

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03329-87
001-100-2004-05879-85
001-100-2004-06499-93
001-100-2004-12038-40
001-100-2004-11213-33
001-100-2004-04307-48
001-100-2004-12039-65
001-100-2010-00225-22
001-100-2004-07718-76
001-100-2008-00319-14
001-100-2009-00435-10
001-100-2004-00851-77
001-100-2004-00963-04
001-100-2004-03276-75
001-100-2004-11701-26
001-100-2004-00201-43
001-100-2004-00280-57
001-100-2004-00318-93
001-100-2004-00621-30
001-100-2004-02724-72
001-100-2004-02941-28
001-100-2004-02972-68
001-100-2004-03677-07
001-100-2004-03951-99
001-100-2004-07155-60
001-100-2004-08666-06
001-100-2004-09221-60
001-100-2004-09489-73
001-100-2004-10092-53
001-100-2004-11073-60
001-100-2004-11195-78
001-100-2004-12289-73
001-100-2008-00181-08

รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2

จํานวนเงิน
3,919.22
1,524.64
12,800.35
1,232.11
6,593.87
592.72
2,216.19
1,100.86
1,679.17
1,874.35
239.26
8,826.76
3,886.50
6,853.37
2,712.82
2,973.15
1,435.35
3,778.11
1,420.45
2,920.91
4,503.89
6,571.82
2,589.89
6,312.45
6,458.00
2,748.36
4,741.43
5,352.41
1,436.30
3,008.25
524.33
2,090.94
1,994.32

หน้าที# : 88

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ไตรรงค์ บํารุ งศิลป์
จ.ส.ต. สุรสิ ทธิ9 สารทอง
ส.อ. ธีรพันธุ์ เพ่งเล็งดี
ส.อ.สมพงษ์ ดวงมาลัย
ร.อ. พิชยั ยุทธ สุขดา
ร.อ. ปรมินทร์ ครุ ฑชัยเยศ
ร.อ. นิวตั ร์ โคกเพ็ชร
ร.อ. ชยพันธน์ จันทร
ร.ท. สุรชา พระพลศรี
ร.ท. ธนวัฒน์ โชติวงษ์กิตติโชค
ร.ต.ธีรพงษ์ พรหมมณี
ร.ต. อนุชา ประดิษฐ์นิระมานนท์
ร.ท.ทเนธ บุญมาก
ร.ท. ถนอม พูนเพชร
ร.ต. วีระ ขันทอง
จ.ส.อ. คชสี ห์ คําสิ งห์
จ.ส.อ. บุญช่วย สว่างแสง
จ.ส.อ. นิกร แก้วสระแสน
จ.ส.อ. อดิศกั ดิ9 อูปแก้ว
จ.ส.อ. สมศักดิ9 แย้มไสว
จ.ส.ท. นิธิชยั จันทร์ศรี
จ.ส.อ. เพลิน ธูปบูชา
จ.ส.ต.พิทกั ษ์ชยั ศรี ม่วง
จ.ส.อ. นพดล หนูเลขา
จ.ส.ท. ธนทัต คุม้ ภัย
จ.ส.อ. ชํานาญ รุ่ งเรื อง
จ.ส.ต. นคร คําม่วง
ส.อ. พิสิษฐ์ ศรี พลาย
จ.ส.ท.ภุชงค์ เมืองเกษม
ร.ท.ธวัช แตะไธสง
จ.ส.อ. นิพนธ์ โมยะ(อ.)
จ.ส.อ.จรวย ธรหาญ
จ.ส.อ. สุรศิลป์ ยอดลี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00131-84
001-100-2007-00223-15
001-100-2008-00127-15
001-100-2011-00444-08
001-100-2004-01586-13
001-100-2004-05508-11
001-100-2004-11456-43
001-100-2004-11744-05
001-100-2004-07238-51
001-100-2004-07290-95
001-100-2004-00949-08
001-100-2004-02344-18
001-100-2004-02344-72
001-100-2004-06888-31
001-100-2004-13084-46
001-100-2004-05239-32
001-100-2004-09423-95
001-100-2004-12143-41
001-100-2006-00262-42
001-100-2004-02345-24
001-100-2004-05933-84
001-100-2004-06200-31
001-100-2004-06688-82
001-100-2004-01455-21
001-100-2004-01466-45
001-100-2004-01852-55
001-100-2004-05489-31
001-100-2004-06382-89
001-100-2004-06668-84
001-100-2004-04887-90
001-100-2004-00759-85
001-100-2004-02248-46
001-100-2004-04683-52

ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย บก.บชร.2
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ปจว.ที# 1
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3

จํานวนเงิน
1,865.97
3,667.79
5,196.83
1,031.30
5,237.61
5,372.92
10,396.04
8,845.05
3,002.69
7,003.65
2,722.59
6,479.16
6,525.73
3,560.40
9,297.49
10,948.98
7,196.56
9,402.17
2,999.41
18,712.35
4,352.44
2,821.64
4,557.20
9,552.87
2,675.29
3,649.79
7,201.71
6,380.75
2,416.19
7,340.99
6,672.32
736.78
3,460.70

หน้าที# : 89

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ9 ไตรลาศ
จ.ส.อ. อนันต์ จุฑานิตย์
จ.ส.อ.ชัยเทวา ช่างปลูก
จ.ส.อ. ประกอบ หมายมี
จ.ส.อ. สรายุทธ ฤทธิ9ดอน
จ.ส.อ. สนธยา โคตรประทุม
จ.ส.อ. ณรงค์ ม่วงจันทึก
จ.ส.อ. บุญชู อ่อนสุวรรณ
จ.ส.อ. สรายุทธ บาลัน
จ.ส.อ. ฐาปกรณ์ พิพิธภัณฑ์
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ9 โทอาสา
จ.ส.อ. วรายุทธ ฆ้องสําโรง
จ.ส.ต. ทรงกลด เพลากระโทก
ส.อ. อนุสิษฐ์ จัว# สันเทียะ
จ.ส.ต. พงษ์อนั นต์ สําเนาวงษ์
จ.ส.ต. ปวีพงศ์ ลากกระโทก
ส.อ. กิตติคุณ สะโรบล ณ อยุธยา
ส.อ. อดิศกั ดิ9 โพธิ9วเิ ศษ
ส.อ. คมกริ ช สิ ทธิจินดา
ส.อ. มนัญชัย คงอาษา
ส.อ. สุพจน์ ประเสริ ฐพงษ์
ส.อ. ตะวัน พันธ์คาํ ภา
ส.อ. ศุภชัย ดิษสูงเนิน
ส.อ. กฤษฎา เพียอินทร์
ส.อ. อนุพงษ์ เกาะม่วงหมู่
ส.อ. ศิริพงษ์ ชินวงษ์
ส.ท.ขวัญชัย วรบุตร
ส.ท. ไกรศักดิ9 เกิดบุตร์
ร.อ. พยนต์ วัชรปั ญจมาศ
ร.ท. เรวัฒน์ ดีทวั#
ร.ท. พิสิษฐ์ มีมาก
ร.ท. อรุ ณ แก้วเหลี#ยม
ร.ท. อภิรักษ์ เสมประเสริ ฐ

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05005-06
001-100-2004-05988-84
001-100-2004-06260-80
001-100-2004-06444-20
001-100-2004-08654-30
001-100-2004-08837-91
001-100-2004-08977-12
001-100-2004-09705-65
001-100-2006-00509-20
001-100-2007-00233-69
001-100-2009-00067-40
001-100-2011-00083-72
001-100-2009-00400-54
001-100-2010-00401-48
001-100-2011-00274-01
001-100-2012-00105-89
001-100-2011-00434-54
001-100-2011-00434-63
001-100-2011-00434-72
001-100-2012-00105-61
001-100-2012-00369-12
001-100-2012-00369-49
001-100-2013-00083-89
001-100-2013-00083-98
001-100-2013-00127-53
001-100-2013-00660-91
001-100-2012-00350-92
001-100-2014-00017-92
001-100-2004-06325-04
001-100-2004-07975-64
001-100-2004-09880-87
001-100-2004-07762-42
001-100-2004-08625-85

ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ม.ลว.ที# 3
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2

จํานวนเงิน
3,789.45
1,755.88
1,651.38
5,436.55
4,182.83
620.92
4,929.38
6,707.27
1,467.92
1,190.66
1,860.19
3,162.39
2,404.37
1,498.57
1,580.46
1,669.33
2,904.10
4,112.93
1,645.56
1,314.38
2,048.81
1,297.66
1,497.93
2,058.91
1,421.41
994.94
1,382.42
1,072.00
6,729.59
6,087.56
12,353.32
10,444.22
6,921.36

หน้าที# : 90

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เจริ ญ สามัคคี
จ.ส.อ. ศตวรรษ พึ#งพา
จ.ส.อ. สมชาย ดอนปั ด
จ.ส.อ. วันชัย ลิยงค์
จ.ส.อ. ธวัชชัย ดัดถุยาวัด
จ.ส.อ. สมศักดิ9 ลอยป้ อม
จ.ส.อ. สนัน# สังข์ทิพย์
จ.ส.อ. อิทธิกร อินทสิ ทธิ9
จ.ส.อ. ประสิ ทธิ9 สี นาคล้วน
ร.ต. ประหยัด โพธิ9ไพร
ส.อ. ชูศกั ดิ9 ฤทธิ9เจริ ญ
ส.อ. ปฎิพทั ธ์ จันทสุข
จ.ส.ต. ทองคํา จันทรคุปต์
จ.ส.ต. สุนนั ผางพันธ์
ส.อ. เกียรติศกั ดิ9 จันทคะมุด
ส.อ. เผ่าพงษ์ จันพุทธา
ส.อ. กรี ฑาพล จิตรวงค์นนั ท์
ส.อ. ทนงเดช พุทธศรี
ส.อ. ทวนฤทธิ9 สังทอง
ส.อ. บรรจบ เจือจันทร์
ส.อ. ศักริ นทร์ ประยูรวงษ์
ร.ต. บังกูล ศรี บุปผา
ร.ต. สังวรณ์ อ้นไธสง
ร.ต. เฉลิมพล อินทร
ร.ต. ชาญชัย ลุนสื บ
ร.ต. อิสระ ทาใจ
จ.ส.อ. ไพทูล แดงเชืFอ
จ.ส.อ. อุดม เต๊ะวงษ์
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ9 สําราญสุข
จ.ส.อ. วีระพล บุญเต็ม
จ.ส.อ. ประมวล นาหนองตุม
จ.ส.อ. จักรพันธ์ จันเทศ
จ.ส.อ. ดํารงค์ แดงดี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02958-17
001-100-2004-03056-82
001-100-2004-04666-37
001-100-2004-08477-17
001-100-2004-09211-43
001-100-2004-10374-23
001-100-2004-10737-53
001-100-2004-11382-63
001-100-2004-12022-21
001-100-2004-02714-19
001-100-2004-00041-45
001-100-2004-00661-72
001-100-2004-05239-05
001-100-2004-08834-90
001-100-2004-09211-61
001-100-2004-10192-87
001-100-2004-12886-65
001-100-2008-00095-99
001-100-2009-00443-06
001-100-2011-00294-54
001-100-2005-00754-25
001-100-2004-05367-50
001-100-2004-05368-93
001-100-2004-08313-36
001-100-2007-00241-55
001-100-2007-00255-52
001-100-2004-00275-08
001-100-2004-00888-46
001-100-2004-00962-43
001-100-2004-02404-91
001-100-2004-02659-13
001-100-2004-04381-57
001-100-2004-04949-22

ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล 2
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1

จํานวนเงิน
6,654.11
14,556.16
6,951.83
7,825.09
8,694.53
11,750.08
8,673.26
5,843.49
25,948.45
18,225.17
6,538.01
4,369.93
8,137.76
10,893.93
6,534.61
2,114.42
1,281.59
2,070.35
1,771.99
1,459.27
3,968.03
4,304.22
10,912.34
1,539.54
2,939.32
4,007.77
2,332.59
3,632.85
2,662.58
6,988.21
3,878.61
5,707.05
4,599.18

หน้าที# : 91

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธงชัย เครื อมา
จ.ส.อ. อําคา อุยสุข
จ.ส.อ. เขมวัฒน์ สี ขาว
จ.ส.อ. พิษณุ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. ชัยชนะ ปิ จดี
จ.ส.อ. สมพงษ์ ขาวประภา
จ.ส.อ. ถนอม สี ดาสลุง
จ.ส.ท. คณิ ศร ศุขจิตร์
จ.ส.ต. สิ ทธิศกั ดิ9 เปี ยงใจ
จ.ส.ต. ชัชวาล สรรพช่าง
ส.อ. พัสกร สุระเสน
ส.อ.วีรเดช ทองชมภู
ส.อ. ศัตรา เศวตพงษ์
ส.อ. พิพฒั น์พงศ์ เวียงสมุทร
ส.อ. อภิวฒั น์ อิ#มปรี ชาวงศ์
ส.อ. เกษม โพธิ9ชยั
ส.อ. ศราวุธ โกสาพันธ์
ส.อ. ธงชัย พันธ์เพ็ง
ส.อ. ณรงค์ฤทธิ9 หาญเวช
ส.อ.ปั ญจะ คําผัด
ส.อ. เจษฎา ดูแก้ว
ส.อ. ภูชิชย์ ขีดวัน
ส.อ. ศราวุธ สมานสุข
ส.อ. โสภณ ทองเพ็ง
ส.อ. นําชัย มหุวรรณ์
ส.อ. ยงยุทธ พิมปาน
ส.อ. ไชยวัฒน์ สุริโย
ส.อ. อิสระพงษ์ กัลยา
ส.อ. ยุทธการ กาสี
ส.อ. มนูชยั ทองชมภู
ส.ท. ณัฐพงษ์ ธรรมเจริ ญ
ส.อ. จาตุรงค์ จันทร์ทา
ส.อ. พิษณุ วงศ์ษา

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05575-13
001-100-2004-05856-40
001-100-2004-06515-45
001-100-2004-08220-64
001-100-2004-10449-55
001-100-2004-11218-92
001-100-2004-01316-89
001-100-2004-10401-53
001-100-2004-05369-09
001-100-2004-09511-26
001-100-2004-00375-23
001-100-2004-01035-89
001-100-2004-02464-13
001-100-2004-04271-24
001-100-2004-04876-76
001-100-2004-04995-38
001-100-2004-05368-57
001-100-2004-06400-08
001-100-2004-06401-05
001-100-2004-08595-72
001-100-2004-09419-89
001-100-2004-11640-91
001-100-2005-00259-52
001-100-2006-00293-00
001-100-2007-00232-62
001-100-2007-00233-50
001-100-2007-00234-48
001-100-2007-00251-09
001-100-2007-00334-09
001-100-2008-00315-25
001-100-2008-00365-57
001-100-2009-00364-68
001-100-2009-00416-37

ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1

จํานวนเงิน
3,211.01
6,597.37
5,216.34
5,430.68
3,898.78
6,256.39
5,697.14
6,610.73
5,784.53
3,990.59
1,105.97
1,075.32
1,721.23
1,925.13
1,367.45
4,206.51
5,914.78
2,378.13
1,339.80
3,499.61
1,702.88
2,719.16
1,830.03
1,788.92
2,482.08
1,415.20
3,812.80
2,236.11
1,943.68
4,273.71
1,391.90
1,002.72
594.21

หน้าที# : 92

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036

ชื#อบัญชี
ส.อ. นพรัตน์ มูลศรี
ส.อ. กัมพล คําแผง
ส.อ. นิมิตร คําก่อ
ส.อ. พิสุทธิ9 สุดสาคร
ส.อ. สุรศักดิ9 ชูวงศ์ลี
ส.อ. ธีรศักดิ9 วงคง
ส.อ. จุมพล แก้วแสงอินทร์
ส.อ. ณัฐพล แตงอ่อน
ส.อ. อาทร บางดง
ส.อ. กิตติพงษ์ หมัน# พูล
ส.ต. รณชิต กิ#งสี ดา
พ.อ. ชยพน ศิริ
พ.อ. พิชิตชัย ทองตันไตรย์
พ.ต.ทองสา มีวงษ์
ร.ต. รัฐพล อนุศาสนรักษ์
ร.ต. วชิรวิทย์ ดวงอุปะ
จ.ส.อ. จตุรงค์ จัดงูเหลือม
จ.ส.อ. ปั ญญา ประนะมัง
จ.ส.อ. สุชีพ บิงกระโทก
จ.ส.อ. ณัฐกฤษฏ์ รื# นสุคนธ์
จ.ส.อ. อุทยั กนกแก้ว
จ.ส.อ. ภิรมย์ ชัFนโรจน์
ร.ต.ชนธัญ ส่งเสริ ม
จ.ส.อ. ธเนตร ชัยมีแรง
จ.ส.อ. เกียรติพงศ์ พัฒนะผล(อ.)
จ.ส.อ.กันตวรวัฒน์ จียะพันธ์
จ.ส.อ.สุรินทร์ จันทร์สีทอง
จ.ส.อ. นฤมิตร สัพโส
จ.ส.อ. ภัคพล ยศสูงเนิน
จ.ส.อ.สายันต์ ประทุมมัง
จ.ส.อ.สุนนั ท์ นะแสน
จ.ส.ท. อุดร บุญคํา
จ.ส.ต.อัฐกรณ์ ฝั#นกอก

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00416-46
001-100-2009-00416-64
001-100-2010-00397-53
001-100-2010-00399-11
001-100-2010-00399-20
001-100-2010-00399-75
001-100-2011-00209-58
001-100-2011-00402-71
001-100-2012-00106-68
001-100-2014-00465-28
001-100-2015-00283-72
001-100-2004-09566-53
001-100-2004-02938-19
001-100-2004-11776-97
001-100-2004-00695-13
001-100-2010-00189-72
001-100-2004-00009-72
001-100-2004-00926-18
001-100-2004-01698-22
001-100-2004-03414-62
001-100-2004-03576-76
001-100-2004-06000-82
001-100-2004-06129-80
001-100-2004-06438-01
001-100-2004-06473-48
001-100-2004-08208-26
001-100-2004-09700-97
001-100-2004-10462-54
001-100-2004-10716-03
001-100-2004-12442-54
001-100-2005-00522-84
001-100-2004-01218-31
001-100-2004-07265-84

ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2
ศคบ.บชร.2

จํานวนเงิน
1,599.94
1,981.13
681.02
2,083.31
1,526.93
522.69
1,042.05
2,220.73
380.25
587.88
288.29
6,156.54
13,806.96
15,301.88
2,898.80
557.95
1,170.08
3,509.81
8,630.64
2,699.38
886.06
2,992.03
7,812.64
1,497.53
2,111.35
4,643.57
1,306.61
995.99
2,608.43
3,107.79
1,082.43
1,400.57
2,034.49

หน้าที# : 93

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069

ชื#อบัญชี
ส.อ. พิทกั ษ์ธรรม หี บปั สสา
พ.อ.(พิเศษ) ประเวศ บาลทิพย์
พ.อ. (พิเศษ) วัลภเทพ ทิพยกะลิน
พ.อ.(พิเศษ) เกรี ยงศักดิ9 ป้ อมสูง
พ.อ.(พิเศษ) คมเดช กาญจนโหติทศั
พ.อ.(พิเศษ) สุรศักดิ9 คําปิ วทา
พ.อ.(พิเศษ) วุฒิพนั ธุ์ ทองเนียม
พ.อ.(พิเศษ) เธียรทรรศน์ ศุภประเสริ ฐ
พ.อ. สมนึก บัวอ่อน
พ.อ. อานนท์ พรหมจินดา
พ.อ. ทศพล ลึกลับพนาวัลย์
พ.ท. ชัยภัทร หริ กลุ
พ.ท. ณัฐนันท์ เบ้าโฉม
พ.ท.หญิง วราภรณ์ จันทร
พ.ต. ธานินทร์ มะวงศ์ษา
พ.ต. พุทธิพงษ์ ขุนศิริ
พ.ต.หญิงพณัชกร เครื อโสม
ร.อ. ธานี ทัศวร
ร.ต. วิรัช พลัดเสนา
ร.ต. สมชัย ภู่พวง
ร.ต. วรสันต์ ศรี เมืองโข
ร.ต. ยงยุทธ ทองสุวรรณ
ร.ต. วัชริ นทร์ โสมดี
ร.ต. พงศกร กุลประดิษฐ์
จ.ส.อ. บุญฤทธิ9 ทองขาว
จ.ส.อ. พงษ์พฒั น์ อินทร์เลิศ
จ.ส.อ.ธนิสร ทองอยู่
จ.ส.อ. นําพล เหล่าบุญกล่อม
จ.ส.อ. บุญยืน ผลลิต
จ.ส.อ. อดิศยั สุทศั น์ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. สายันต์ ตากรวด
จ.ส.อ. อภิชยั ชวาฤทธิ9
จ.ส.อ.หญิง ที สมานทอง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00089-20
001-100-2004-02545-19
001-100-2004-07315-77
001-100-2004-08229-12
001-100-2004-08779-21
001-100-2004-10870-02
001-100-2004-11426-46
001-100-2004-11442-55
001-100-2004-02318-82
001-100-2004-09384-26
001-100-2004-12875-41
001-100-2004-10079-09
001-100-2004-11207-23
001-100-2004-03405-15
001-100-2004-08085-69
001-100-2007-00451-49
001-100-2008-00347-53
001-100-2004-03264-90
001-100-2004-00703-06
001-100-2004-00730-39
001-100-2004-04905-00
001-100-2004-08525-79
001-100-2004-08868-59
001-100-2010-00097-07
001-100-2004-00013-33
001-100-2004-02314-39
001-100-2004-03845-64
001-100-2004-05260-09
001-100-2004-05295-65
001-100-2004-07311-88
001-100-2004-07437-58
001-100-2004-08521-62
001-100-2004-04208-84

ศคบ.บชร.2
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.

จํานวนเงิน
898.53
20,174.62
12,278.21
26,389.41
3,622.06
7,682.47
10,281.10
14,902.50
5,755.03
6,997.76
4,829.66
6,161.60
3,259.20
15,472.27
20,915.87
5,512.20
2,696.85
2,210.41
24,412.89
3,616.05
24,407.90
11,117.66
4,701.97
2,013.05
1,111.34
2,661.50
13,813.95
4,699.42
10,095.47
2,559.36
5,633.99
4,702.11
2,529.21

หน้าที# : 94

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท.ศักดิ9สิทธิ9 เสภา
จ.ส.อ. ปริ ญญา ประเสริ ฐ
จ.ส.ท.หญิง ศิริกานต์ จัน# งาม
จ.ส.ต.หญิง ณัชชา น้อยกอ
ส.อ. อังกูรรัตน์ สุขเปรม
ส.อ. ชนาธิป สวนสุข
จ.ส.อ.หญิง อังสนา เนียมรัศมี
พ.ต. ยุทธพงษ์ เขื#อนพันธุ์
ร.ต.มลเทียน บุตกง
ร.ท. เรื องฤทธิ9 พลศักดิ9
ร.ต. สุรเชษฐ์ คงประจักษ์
ร.ต. ณรงค์ชาญ สวัสดิ9แวงดวง
ร.ต. พงษ์ศกั ดิ9 พิมลสุข
ร.ต. ไพศิลป์ ไชยขันธ์
จ.ส.อ.สันต์ทศั น์ บุษย์ดาจันทร์
จ.ส.อ.วิเศษ มีจีน
จ.ส.อ. ศราวุธ พอกกล้า
จ.ส.อ.ศุภโชค นนทะดี
จ.ส.อ.ชัชวาลย์ คล้ายเอี#ยม
จ.ส.อ.ณัฐพลธ์ โพธิ9แพงพุม่
จ.ส.อ.จิรพงศ์ เรี# ยวแรง
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ วงษ์ศรี ชา
จ.ส.อ. ธานี มุมทอง
จ.ส.อ. เจนณรงค์ ประจันตะเสน
จ.ส.อ.ธนกฤต ใจเที#ยงกุล
จ.ส.อ.สุรทิน ปานเนียม
จ.ส.อ.อมร ไชยน
จ.ส.อ.เส็ง ทําเนาว์
จ.ส.อ. จักกรี มาตย์ทะจันทร์
จ.ส.อ. โชคสัน ขันแก้ว
จ.ส.อ. ทนงศักดิ9 แตงจันทึก
จ.ส.อ. อัศวิน คาวิน
จ.ส.อ. บัญชา เพิ#มทอง

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01172-63
001-100-2004-06110-88
001-100-2006-00531-03
001-100-2006-00519-01
001-100-2012-00221-13
001-100-2015-00168-45
001-100-2004-08316-55
001-100-2004-10492-06
001-100-2004-04127-33
001-100-2004-08581-84
001-100-2004-00083-90
001-100-2004-00670-47
001-100-2004-03857-30
001-100-2004-08665-63
001-100-2004-00605-85
001-100-2004-00606-19
001-100-2004-00606-55
001-100-2004-00606-73
001-100-2004-00606-91
001-100-2004-01372-67
001-100-2004-01806-85
001-100-2004-01966-31
001-100-2004-02970-82
001-100-2004-03217-32
001-100-2004-03217-69
001-100-2004-03218-48
001-100-2004-03218-93
001-100-2004-03219-09
001-100-2004-03328-71
001-100-2004-03446-18
001-100-2004-03571-26
001-100-2004-03835-74
001-100-2004-03933-13

ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศสพ.
ศอ.สพ.ทบ.
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101

จํานวนเงิน
2,146.69
3,117.88
2,511.71
695.62
758.23
440.88
115,484.57
6,471.62
3,185.30
2,702.39
2,041.61
7,535.92
14,126.41
6,156.66
1,928.80
1,129.22
1,859.27
1,268.36
899.91
3,518.48
623.93
6,817.78
2,448.91
3,221.26
1,414.87
1,786.41
2,319.80
2,174.72
572.80
2,012.04
9,532.19
3,808.17
3,136.62

หน้าที# : 95

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.สงกรานต์ ศรี คูณ
จ.ส.อ. ศักดิ9ชยั เที#ยงพูนวงศ์
จ.ส.อ. สุรชาติ จันทร์ยอ้ ย
จ.ส.อ. รัฐพงษ์ สารี วงศ์
จ.ส.อ. อมริ นทร์ จินะปั น
จ.ส.อ.รังสรรค์ จันทร์ศิริ
จ.ส.อ. สมาน รู ้ใหม่
จ.ส.อ. ไพริ นทร์ จันทกรณ์
จ.ส.อ. ยุทธศักดิ9 ใจคง
จ.ส.อ.อิศรา เพ็ชรงาม
จ.ส.อ. กิตติ เพ็งมูล
จ.ส.อ. บุญส่ง สําอางค์
จ.ส.อ. สยาม จิตร์หาญ
จ.ส.อ. วิทูรย์ ชํารัมย์
จ.ส.อ.มงคล คุณสมบัติ
จ.ส.อ. ธนาวิทย์ ติ\บเต็ม
จ.ส.อ. ศิริรัตน์ นิตยพันธ์
จ.ส.อ. ถาวร ทําหนองพอก
จ.ส.อ.อมรเทพ กลึงกลาง
จ.ส.อ. สุรพงศ์ เพ็ชรประพันธ์
จ.ส.อ. วิเชียร นวมสุข
จ.ส.อ. ชาญชัย เกษมญาติ
จ.ส.อ. สุวรรณ แสงฤทธิ9
จ.ส.อ. กิตติชยั แสงงาม
จ.ส.อ.จรฐา เรื องทอง
จ.ส.อ. หทัยกาญจน์ เทนอิสสระ
จ.ส.อ. ไพรพนา นิลหล้า
จ.ส.อ. คงฤทธิ9 สุขวาปี
จ.ส.อ. กล้าณรงค์ เรื องป้ อม
จ.ส.อ.วีรยุทธ ลักษณะจันทร์
จ.ส.อ. อาคม เที#ยงพูลวงศ์
จ.ส.อ. มนูญ พูลเพิ#ม
จ.ส.อ. โกมิล นรักษ์มาก

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04085-72
001-100-2004-04706-03
001-100-2004-04979-83
001-100-2004-05074-48
001-100-2004-05302-06
001-100-2004-05560-64
001-100-2004-05960-71
001-100-2004-06005-50
001-100-2004-06210-85
001-100-2004-06896-45
001-100-2004-07398-25
001-100-2004-08513-21
001-100-2004-08645-83
001-100-2004-08664-93
001-100-2004-08665-45
001-100-2004-09038-64
001-100-2004-09961-83
001-100-2004-09991-62
001-100-2004-10036-02
001-100-2004-11035-40
001-100-2004-11104-70
001-100-2004-11120-43
001-100-2004-11141-84
001-100-2004-11172-15
001-100-2004-11381-48
001-100-2004-11407-36
001-100-2004-11743-71
001-100-2004-12267-44
001-100-2004-12282-92
001-100-2004-12621-17
001-100-2004-12754-85
001-100-2004-13070-76
001-100-2005-00458-13

ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101

จํานวนเงิน
727.26
1,198.99
2,469.56
2,178.93
4,571.94
2,068.85
2,141.48
2,798.36
1,762.60
2,022.44
3,023.75
1,743.72
2,381.63
1,306.71
1,403.26
5,923.85
2,519.93
3,869.84
2,172.24
8,863.40
439.04
8,315.19
2,636.57
2,719.12
7,973.26
1,623.18
2,280.03
1,279.84
2,247.55
2,473.28
1,382.04
4,754.32
1,218.04

หน้าที# : 96

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วีระพงษ์ นิธิปุณยปรี ดา
จ.ส.อ. นิวฒั น์ อาราเม
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ9 จิตตสิ นนวา
จ.ส.อ.ปรี ชา ศรี ลยั
จ.ส.ต. สุรพงษ์ ปะวะเสนะ
จ.ส.อ. อนันต์ ธาตุจนั ทร์
จ.ส.ต.บุญมี เล่ห์กล
จ.ส.อ.กิตติพนั ธ์ เม่นเผือก
จ.ส.ท.สายยุทธ์ คิอินธิ
ส.อ. กฤษดา ตรี สอน
จ.ส.ต. วิสนั ฝางคํา
ส.อ. สมจิต ฐานะบํารุ ง
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิ9 แก้วชมร
ส.อ. เอกริ ญฐร์ สิ ทธิพงศ์สถิต
ส.อ.ขจรศักดิ9 สิ งห์นอ้ ย
ส.อ. สฤษดิ9 อ่อนดี
ส.อ.รวมพล ปูนทอง
ส.อ. พรศักดิ9 พันธ์เทศ
จ.ส.อ. อภิวฒั น์ บุญประสงค์
ส.อ. ไพรรัตน์ สิ มมาโคตร
จ.ส.อ.ภูมินทร์ เทียงผง
ส.อ. สุทศั น์ สวัสดิ9เอืFอ
จ.ส.ท.ระพี หนองเป็ ด
จ.ส.อ. มนตรี พิมพะวงษ์
ส.อ.อภิชาต พิมพา
ส.อ.ชัยรัตน์ อมรธรรมวุฒิ
ส.อ. พงศ์พิพฒั น์ เครื อใจ
จ.ส.ต. พูนศักดิ9 เสี ยงลํFา
ส.อ. วิทยา สี ทะ
ส.อ. ศิริวฒ
ุ ิ ดําเนินคุณากร
ส.อ. ศราวุฒิ สิ ทธิตนั
ส.อ. ธนชิต พืFนอินทร์
ส.อ. พงศ์ธร แม่นปื น

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00215-02
001-100-2004-00608-04
001-100-2004-05073-96
001-100-2004-06335-67
001-100-2006-00222-37
001-100-2004-03219-27
001-100-2004-12915-53
001-100-2005-00457-25
001-100-2006-00224-31
001-100-2004-00066-57
001-100-2004-00606-46
001-100-2004-00720-49
001-100-2004-00756-84
001-100-2004-05227-84
001-100-2004-05877-36
001-100-2004-08353-69
001-100-2004-09382-13
001-100-2004-09747-65
001-100-2004-11592-84
001-100-2004-11685-92
001-100-2004-12248-61
001-100-2004-12660-07
001-100-2004-13224-00
001-100-2005-00467-88
001-100-2007-00302-99
001-100-2007-00304-93
001-100-2009-00039-83
001-100-2009-00040-34
001-100-2009-00041-13
001-100-2009-00154-83
001-100-2009-00310-92
001-100-2010-00042-52
001-100-2010-00365-89

ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101

จํานวนเงิน
951.85
949.93
2,137.73
1,811.91
912.33
802.05
2,234.20
1,367.38
1,124.95
1,573.99
1,444.62
2,335.05
1,674.48
2,436.69
381.42
1,834.89
583.49
1,258.43
1,393.80
1,141.94
908.19
1,099.88
1,079.48
757.50
1,144.96
1,412.07
1,126.95
703.60
1,096.45
546.44
905.47
690.02
1,104.13

หน้าที# : 97

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201

ชื#อบัญชี
ส.อ. ศราวุฒิ บุตรพิมพา
ส.อ. วัชระกุล จิตอารี
ส.อ. จารุ พนั ธ์ ตาละอุประ
ส.ท. อํานาจ เดชมาก
ส.อ. ศุภณัฏฐ์ อุทยั สวรรค์
ร.อ. สุวรรณ์ ทองรส
ร.อ. ยงยุทธ แยบยนต์
ร.ท. ศุภมิตร เสนาพงษ์พิทกั ษ์
ร.ท. สายันต์ ดวงผุยทอง
ร.ต. ภานุวชิ ณ์ พิมพ์โยธา
ร.ต. ศิริชยั เสริ มศรี
ร.ต.ยุทธนา นาสุรินทร์
ร.ต. ธงชัย อินทร์ชูเดช
ร.ต. พงษ์พฒั น์ กงบุราณ
จ.ส.อ. ณัฐธนพงศ์ สายบุตร
จ.ส.อ. บุญถิ#น นินโท
จ.ส.อ. เอกมล คําดี
จ.ส.อ. ธวัชชัย ผ่านสําแดง
จ.ส.อ. เอกชัย ประสพผล
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ นาแก้ว
จ.ส.อ. เกษม มีเกาะ
จ.ส.อ. ฐิติวชั ร์ อรรคบุตร
จ.ส.อ. จรู ญ ดาสันทัด
จ.ส.อ. สุวชิ ชา พาราณสี
จ.ส.อ.วัปปะ กุลวงค์
จ.ส.อ. ฤทธิเดช เหล็กเอีFยง
จ.ส.อ. พงษ์พิสิฐ อาบสุวรรณ์
จ.ส.อ. ทรงศักดิ9 สิ งห์ทอง
จ.ส.อ. พขันชัย ทิพยกรรณ
จ.ส.อ. สมรักษ์ เตียนพลกรัง
จ.ส.อ. เถลิง พงษ์บริ รักษ์
จ.ส.อ. สุชาติ ธาตุบุรมย์
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิ9 ศรี รงค์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00141-88
001-100-2012-00043-57
001-100-2011-00149-11
001-100-2014-00454-59
001-100-2014-00456-26
001-100-2004-01478-66
001-100-2004-09402-27
001-100-2004-02733-10
001-100-2004-12969-47
001-100-2004-01760-44
001-100-2004-07972-90
001-100-2004-08070-47
001-100-2004-10424-43
001-100-2004-10778-01
001-100-2004-00115-98
001-100-2004-00124-18
001-100-2004-00872-63
001-100-2004-01951-73
001-100-2004-02195-16
001-100-2004-02286-02
001-100-2004-02459-37
001-100-2004-02514-60
001-100-2004-02533-25
001-100-2004-02678-41
001-100-2004-02818-78
001-100-2004-03582-68
001-100-2004-03904-40
001-100-2004-04644-53
001-100-2004-04964-16
001-100-2004-05640-27
001-100-2004-05936-49
001-100-2004-06995-54
001-100-2004-07351-66

ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.1พัน.101
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2

จํานวนเงิน
539.81
312.67
1,063.82
449.61
708.22
7,059.32
8,981.45
10,886.59
6,404.78
4,173.57
9,072.52
8,791.76
3,702.97
3,006.97
2,882.34
3,599.92
6,785.29
5,131.25
3,573.15
3,901.13
7,570.62
9,751.66
4,029.25
6,469.14
4,189.61
4,553.72
5,870.41
1,531.63
3,415.91
6,088.42
10,836.27
2,963.24
4,554.73

หน้าที# : 98

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. เทิดศักดิ9 นารี รักษ์
จ.ส.อ. วัฒนา โคตะวินนท์
จ.ส.อ. สุรศักดิ9 ภู่สกุล
จ.ส.อ. วิชยั ประวะเสนัง
จ.ส.อ. ไพรรัตน์ โนนสัง
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ โพธิ9ทอง
จ.ส.อ. เดชชนะ ผาสุตะ
จ.ส.อ. ศักดา อุบลโพธิ9
จ.ส.อ. สุโคตร แถบเกิด
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ อันดี
จ.ส.อ. นพดล แก้วกล้า
จ.ส.อ. วีระพัฒน์ กลิ#นศรี สุข
จ.ส.อ. จักรพงษ์ ชาญเจริ ญ
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ9 ขอของกลาง
จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ ทิพขันธ์
จ.ส.ท. อนุวตั ร คล้ายโอภาส
จ.ส.อ. ประจวบ จันทร์ดว้ ง
จ.ส.อ. ทรงพล ทาสี
จ.ส.อ. ระวิน รอดชัยภูมิ
จ.ส.ต.ภาสกร เกษศิลา
จ.ส.ต. วัลลภ จําปาทอง
จ.ส.ต. สมศักดิ9 พลดงนอก
จ.ส.ต. พีรยุทธ โชคพิมาย
ส.อ. สุรสิ ทธิ9 อุตมโสภณ
ส.อ. พิทกั ษ์ วัฒนากูร
ส.อ. อัศรา ประหยัด
ส.อ. วิวฒั น์ หิ รัญพันธุ์
ส.อ. สุชาติ เทพเรี ยน
ส.อ. ประสิ ทธิ9 ขอนกระโทก
ส.อ. อังกูล แก้วย้อย
ส.อ. สุรชาติ ปะพะลา
ส.อ. อนุวฒั น์ คําโสภา
ส.อ. ธีรภัทร ศิริรัตนกร

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07604-63
001-100-2004-07714-05
001-100-2004-08053-95
001-100-2004-09269-62
001-100-2004-09348-28
001-100-2004-09701-30
001-100-2004-09962-71
001-100-2004-10486-69
001-100-2004-10666-10
001-100-2004-11096-69
001-100-2004-11261-25
001-100-2004-11430-16
001-100-2004-12250-82
001-100-2004-12904-20
001-100-2006-00233-24
001-100-2004-00116-40
001-100-2004-00244-13
001-100-2004-00835-13
001-100-2004-05586-55
001-100-2005-00467-06
001-100-2006-00215-11
001-100-2006-00221-12
001-100-2006-00397-05
001-100-2004-08680-66
001-100-2005-00466-45
001-100-2005-00470-24
001-100-2006-00218-03
001-100-2006-00224-59
001-100-2007-00310-58
001-100-2008-00296-72
001-100-2009-00055-47
001-100-2009-00234-73
001-100-2009-00240-74

ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2

จํานวนเงิน
9,363.62
8,327.93
1,169.90
3,118.31
5,379.81
2,121.77
1,809.78
4,388.78
6,767.54
4,751.33
8,430.05
13,084.69
5,748.19
4,249.35
3,163.84
1,781.91
5,057.48
3,113.06
894.93
4,691.24
1,929.52
2,084.87
3,860.50
3,427.49
2,644.70
1,470.28
1,588.37
2,708.82
1,420.72
1,114.83
1,055.96
3,569.61
927.71

หน้าที# : 99

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261

ชื#อบัญชี
ส.อ. มนัฐวุฒิ แก้วประเสริ ฐ
ส.อ. ขวัญชัย ถนอมวงศ์วฒั นะ
ส.อ. ณัฐพล พลโลหะ
ส.อ. พงษ์วไิ ล ยาทองไชย
ส.อ. อโนชา แก่นพุดซา
ส.อ. กิตติวฒั น์ ศรี วเิ ศษ
ส.อ. ศุภวัฒน์ อยูส่ าโก
ส.อ. พีระพัฒน์ เคลือบหมื#นไว
ส.อ. นริ นทร พิมพ์โคตร
ส.อ. ณัฐวุฒิ บุญเจริ ญ
ส.อ. เกรี ยงศักดิ9 นาสะอ้าน
ส.อ. คมสัน หงษา
ส.อ. กิตติศกั ดิ9 สายป้ อง
ส.อ. วนัช สิ ทธิรักษ์
ส.อ. อมรเทพ เกตุกลาง
ส.อ. รัชนัย ผมอุด
พ.ต. ชริ นทร์ เจริ ญลักษณ์
พ.ต. อนันต์ อ่อนมะลัง
ร.อ. ศราวุธ กันกระจ่าง
ร.ท. กัมพล รุ่ งขจรกลิ#น
จ.ส.อ. มานะศักดิ9 ฉายศรี ศิริ
จ.ส.อ. ภัทราวุธ เทียนศิริวงศากุล
จ.ส.อ. ยศพนธ์ บุญคง
ส.อ. พิริยะ มีเติม
ส.ท. ทศพร ลิFมประภา
จ.ส.อ. อนุชิต วิวาวรรณ์
ส.อ.สมศักดิ9 เสมอเชืFอ

เลขที#บญั ชี
001-100-2009-00356-36
001-100-2010-00032-53
001-100-2010-00466-29
001-100-2011-00055-97
001-100-2011-00241-67
001-100-2011-00322-36
001-100-2012-00044-54
001-100-2012-00044-81
001-100-2013-00168-47
001-100-2014-00177-66
001-100-2014-00178-72
001-100-2014-00179-88
001-100-2014-00180-75
001-100-2014-00396-43
001-100-2014-00396-52
001-100-2015-00106-01
001-100-2004-00403-87
001-100-2004-02499-79
001-100-2004-10288-32
001-100-2004-02974-44
001-100-2004-03390-96
001-100-2004-10566-86
001-100-2004-05974-23
001-100-2010-00456-66
001-100-2014-00185-52
001-100-2004-05850-66
001-100-2006-00212-01

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61
หน่วย

ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
ส.พัน.22 ทภ.2
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ร.ย.
สพ.ทบ.
สพ.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 3,261 ราย

จํานวนเงิน
972.34
822.85
1,134.01
4,967.63
1,306.39
1,343.10
520.11
1,651.18
1,183.34
506.64
728.20
617.72
384.80
460.54
511.39
491.55
17,383.44
31,594.15
6,916.51
3,117.95
3,640.90
19,178.87
1,940.68
1,225.02
127.97
21,319.02
71,271.49
17,224,478.91

หน้าที# : 100

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495928
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. ชัชวาล ธัญวัฒกี
ส.อ.หญิง อารี วรรณ ป้ อมป้ องกัน
ร.ต. ธีรวัฒน์ วงศ์ธีระธนะ
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ศิริคาํ น้อย
ส.อ. ธีระเดช ท้าวดํา
ส.อ. อุดมศักดิ9 รัตนคิรี
ส.อ. วันชนะ ใจเย็น
พ.ต. เดช เมืองมูล
ร.อ. สมใจ สุริการ
ร.ท. จรัญ อิ#มจิตร
จ.ส.อ. วอน พรมพุม่
จ.ส.ท. ฟุรกอน อับดุลอิรฟาน
ส.อ. พรชัย นวลละออง
จ.ส.ต. ประสารวิทย์ คงขํา
จ.ส.อ. ณัฐชัย ไท้ทอง
จ.ส.ต. เมธัส ชัลชโยทิต
ส.อ. ทวีสิทธิ9 อัปมาโท
ส.อ. คมสัน อินทะหอม
พ.อ. อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์
ส.อ. คมสันต์ แสงสุระ
พ.ท. สุรเชษฏ อุดมพืชน์
ร.ต. ธงชัย เจือจันทร์
จ.ส.ท. ทรงภพ ขุนคงเสถียร
ร.ท. โกศล ลุยตัน
จ.ส.ท. วีระพงษ์ วงค์สา
จ.ส.อ. สมชาย แก้วศรี
ร.อ. เสรี สุขเกษม
ส.ท. เทวฤทธิ9 เทวา
จ.ส.อ. ปฏิพล ขันเงิน
ส.ท. อานนท์ โสมดี
ร.ท. กฤติเดช คล้ายพันธ์
จ.ส.อ. พิษณุ หงษ์เวียงจันทร์
ส.อ. อนุสรณ์ สี มาก

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61
หน่วย

001-101-2007-00032-21
กก.พธ.ทบ.
001-101-2014-00488-17
กก.พธ.ทบ.
001-101-2015-00187-45 กยบ.พธ.ทบ.(กองคลังยกกระบัตร)
001-101-2014-00487-47
กรม ทพ.41
001-101-2015-00011-52
กรม ทพ.41
001-101-2013-00230-22
กรม ทพ.41
001-101-2018-00041-29
กรม ทพ.41
001-101-2006-00345-87
กรม ทพ.43
001-101-2010-00295-51
กรม ทพ.43
001-101-2007-00616-23
กรม ทพ.43
001-101-2018-00043-14
กรม ทพ.44
001-101-2016-00402-84
กรม ทพ.44
001-101-2014-00135-65
กรม ทพ.44
001-101-2018-00043-05
กรม ทพ.44
001-101-2016-00334-24
กรม ทพ.46
001-101-2014-00484-82
กรม ทพ.46
001-101-2014-00487-29
กรม ทพ.46
001-101-2018-00043-32
กรม ทพ.46
001-101-2005-00239-08
ทน.4
001-101-2018-00041-92
ป.3 พัน.3
001-101-2007-00246-04
พธ.ทบ.
001-101-2005-00193-30
พธ.ทบ.
001-101-2013-00355-04
พล.ร.15
001-101-2014-00113-09
ม.พัน.31 พล.ร.15
001-101-2011-00393-80
ม.พัน.31 พล.ร.15
001-101-2008-00672-37
มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
001-101-2007-00473-77
ร.151
001-101-2018-00041-83
ร.151
001-101-2013-00067-24
ร.151 พัน.1
001-101-2013-00063-80
ร.151 พัน.1
001-101-2006-01010-83
ร.152
001-101-2008-00685-37
ร.152 พัน.2
001-101-2018-00043-23
ร.152 พัน.2

จํานวนเงิน
2,579.00
10.13
2,047.00
30.71
1,396.00
1,140.00
61.01
10,888.00
2,171.00
6,972.00
1,396.00
2,070.00
2,866.00
2,094.00
2,714.00
1,968.00
2,891.41
2,866.00
3,439.00
3,822.00
5,540.00
5,540.00
1,911.00
1,029.00
3,018.00
1,120.47
4,508.00
1,911.00
4,661.00
2,216.00
4,508.00
1,908.00
2,006.00

หน้าที# : 101

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินฝากเกิน

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
34
35
36
37
38
39

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. รัชตะ คํามีแก่น
ส.อ. ไตรภพ สิ งห์เจริ ญ
จ.ส.อ. เมฆินทร์ ใบมะหาด
พ.ท. บรรจง ศรี ศิลป์
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง ไชยสัจ
จ.ส.อ. เวินไชย เจริ ญรอย

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-101-2006-00139-00
001-101-2018-00043-41
001-101-2015-00136-61
001-101-2005-01291-69
001-101-2004-00229-82
001-101-2010-00388-14

ร.152 พัน.3
ร.152 พัน.3
ร.153 พัน.3
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.ร.อ.
สง.สด.จว.อ.บ.
รวม เงินฝากเกิน 39 ราย

จํานวนเงิน
6,934.00
1,911.00
1,349.00
3,365.00
3,592.00
4,680.00
115,128.73

หน้าที# : 102

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495928
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. ไพริ น เอี#ยมละออ
จ.ส.ท. ธนุวฒั น์ คุปต์ถวัลย์วงศ์
ส.อ. ภักดี ดลชม
ส.อ. บุญธรรม รัตนะ
ส.อ. พิพฒั น์พงค์ นาคเชียร
ส.ท. เอกภพ แก้วนางรอง
ร.อ. ประเวช ชะงาย
จ.ส.อ. ศุภโชค เปรมสมิท
จ.ส.อ. ชาญ จิตหาญ
จ.ส.อ. สง่า พรมชา
จ.ส.อ. สายันต์ ถาเกตุสี
จ.ส.อ. สายสื บ สมโภชน์
จ.ส.อ. วิสิฎฐ์ สุวรรณเนตร
จ.ส.อ. รวิเดช อินทรพร
จ.ส.อ. คมสัน เสริ ฐครบุรี
พ.อ. ภาสกร บูรณวนิช
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ สนธิปาน
ร.ต. มานะ วงษ์จนั ทร์
จ.ส.ท. ศุภเชษฐ์ กลิ#นประยูร
จ.ส.อ. ประยูร นนทะวงษ์
จ.ส.อ. สมหมาย มากดี
จ.ส.อ. สุทศั น์ อุดมทรัพย์
ส.อ. หนึ#งนิรันดร์ แถวเนิน
ร.ต. มนตรี อยูค่ ุม้
จ.ส.อ. เทพพร เดียงกุล
จ.ส.ต. คมกริ ช ขึFนเสี ยง
พ.ต. เอกชนะ ถมใย
จ.ส.อ. นุกลู ซุนพุม่
จ.ส.อ. อลงกต ไกรกิจราษฎร์
จ.ส.อ.หญิง เกศินี ไกรกิจราษฎร์
ส.อ. วสันต์ ชมศรี
จ.ส.อ. วีรยุทธ นิลวาส
จ.ส.ต. อํานวย เปี ยดํารงค์

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-300-2018-00208-52
001-300-2018-00206-12
001-300-2018-00205-33
001-300-2018-00207-28
001-300-2018-00207-37
001-300-2018-00207-46
001-300-2018-00208-98
001-300-2018-00208-89
001-300-2018-00206-03
001-300-2018-00207-91
001-300-2018-00208-07
001-300-2018-00208-16
001-300-2018-00204-36
001-300-2018-00204-45
001-300-2018-00204-54
001-300-2018-00207-73
001-300-2018-00206-76
001-300-2018-00207-55
001-300-2018-00207-64
001-300-2018-00205-97
001-300-2018-00204-27
001-300-2018-00209-22
001-300-2018-00209-31
001-300-2018-00205-06
001-300-2018-00206-30
001-300-2018-00206-49
001-300-2018-00205-42
001-300-2018-00205-51
001-300-2018-00205-88
001-300-2018-00205-79
001-300-2018-00205-60
001-300-2018-00206-58
001-300-2018-00206-67

กร.ทบ.
กรม ทพ.43
กรม ทพ.44
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
กรม ทพ.48
ขกท.
ขส.ทบ.
ช.21
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ช.พัน.9 พล.ร.9
ทภ.4
ป.1 พัน.11 รอ.
ป.5 พัน.105
ป.5 พัน.105
ป.71 พัน.712
พล.พัฒนา 3
พล.ร.6
พัน.ซบร.21 บชร.1
พัน.ซบร.บ.ทบ.
พัน.พัฒนา 2
พัน.พัฒนา 2
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)

จํานวนเงิน
36,516.92
21,298.55
84,000.00
30,000.00
110,000.00
62,202.64
85,611.38
93,040.73
80,000.00
50,000.00
115,000.00
106,184.42
43,000.00
94,000.00
100,000.00
279,375.80
80,000.00
101,760.89
65,000.00
14,320.16
40,000.00
38,099.69
84,000.00
300,000.00
67,149.63
46,292.11
150,000.00
100,000.00
34,276.69
36,494.56
50,000.00
220,683.58
300,000.00

หน้าที# : 103

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 9 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495928
ลําดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. กฤษณะ คูเจริ ญไพบูลย์
จ.ส.อ. อังคาร ทาปิ น
จ.ส.อ. เอนก ถนอมเงิน
จ.ส.อ. ชัชพงศ์ คงสุวรรณ
ส.อ. กุลชาติ สุภาคนิมิต
จ.ส.อ. สโน จันทร์สวัสดิ9
จ.ส.อ. สมชาย จันทรขันตี
จ.ส.อ. จิรภัทร สกุลมา
พ.อ.หญิง เกษราภรณ์ เนตรวงศ์
จ.ส.อ.หญิง บังอร เอี#ยมอ่อน
จ.ส.อ.หญิง กมลพร ทองแถม
พ.อ. อัตถพล เกาไศยนันท์
ร.ต. ธีรพงษ์ พิมพ์นนท์
พ.ท. สื บพงศ์ นวลแก้ว
จ.ส.ท. ชัยศรี ราม ลามะธรรมคุณ
พ.อ.(พิเศษ) อภินนั ท์ พฤทธิพงศ์พนั ธุ์
ร.ต. ยุทธนา นาสุรินทร์
พ.ต. ประกาศิต จําเนียร
ร.ต. สุรชิต รอดสุด

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 9 เม.ย. 61
หน่วย

001-300-2018-00204-90
ร.112
001-300-2018-00206-21
ร.14 พัน.1
001-300-2018-00208-43
ร.21 พัน.1 รอ.
001-300-2018-00206-94
ร.5 พัน.2
001-300-2018-00207-00
ร.5 พัน.2
001-300-2018-00207-19
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ9
001-300-2018-00205-15
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
001-300-2018-00205-24 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
001-300-2018-00204-81
รพ.อานันทมหิ ดล
001-300-2018-00204-63
รพ.อานันทมหิ ดล
001-300-2018-00204-72
รพ.อานันทมหิ ดล
001-300-2018-00208-61
รร.ขส.ขส.ทบ.
001-300-2018-00207-82
รร.จปร.
001-300-2018-00208-34
รร.สพศ.ศสพ.
001-300-2018-00208-25
รร.สพศ.ศสพ.
001-300-2018-00208-70
ศคย.ทบ.
001-300-2018-00206-85
ส.พัน.22 ทภ.2
001-300-2018-00209-04
สส.
001-300-2018-00209-13
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 52 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495928 3,352 ราย
รวมสัง# จ่ายทัFงหมด 3,352 ราย

จํานวนเงิน
60,000.00
58,000.00
140,000.00
100,000.00
37,000.00
100,000.00
100,000.00
114,000.00
145,180.91
188,000.00
123,239.05
189,158.44
32,000.00
202,888.64
40,250.63
92,655.64
138,349.49
48,329.90
81,442.54
5,108,802.99
22,448,410.63
22,448,410.63

