หน้าที่ : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495930
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
นาสาร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก
พยุหะคีรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปราจีนบุรี
ขอนแก่น
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
พญาไท
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
หาดใหญ่
น่าน
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
หล่มสัก
พิษณุโลก
สํานักราชดําเนิน
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
กบ.ทบ.
กรม ทพ.45
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.4
ขว.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.3 พัน.302
ช.พัน.3 พล.ร.3
ทภ.2
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.8
ป.6 พัน.6
พบ.
พล.ร.4
พัน.สร.8
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.2 พัน.10
ม.6 พัน.21
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.24
มทบ.24

วันที่เช็ค : 17 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
135,652.97
236,558.41
4,219.64
167,213.78
153,730.72
215,857.50
114,747.77
2,083.21
6,659.21
1,102,544.51
1,103,222.94
348,898.17
794,223.84
1,018,200.95
280,737.01
186,903.66
199,500.89
225,104.07
629,104.04
14,792.61
195,699.89
197,802.00
230,042.32
485,059.99
580,178.27
353,926.13
6,815.61
304,587.44
41,305.75
8,095.50
1,247,782.77
784.32
777,332.10

หมายเหตุ

หน้าที่ : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495930
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
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ลําปาง
อุตรดิตถ์
เชียงราย
พะเยา
อุดรธานี
ตรัง
ปัตตานี
พะเยา
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
นครพนม
ลพบุรี
ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
สันป่าข่อย-เชียงใหม่
อุดรธานี
เพชรบูรณ์
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
นครนายก
ลพบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปากช่อง
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพบก
นครราชสีมา

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.32
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.152 พัน.1
ร.17
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.6 พัน.3
ร.7 พัน.1
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.รร.จปร.
รพศ.1 พัน.2
รร.การบินทหารบก
ร้อย บ.พล.ร.3
ศฝยว.ทบ.
ศพม.
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.ม.

วันที่เช็ค : 17 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
61,825.54
1,079,592.41
597,216.93
942,521.89
657,201.55
4,359.97
258,381.59
142,157.56
107,745.74
136,689.87
529,731.44
351,683.87
61,763.75
577,096.65
217,458.65
167,227.53
256,499.77
162,458.53
141,994.40
124,917.10
204,242.59
29,919.63
893,352.73
13,029.13
194,173.88
73,274.74
1,503.50
202,117.17
382,364.58
358,047.51
25,414.14
278,355.22
53,443.22

หมายเหตุ

หน้าที่ : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495930
ลําดับ
67
68
69

สาขา
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
กองบัญชาการกองทัพบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก
หน่วยต้นสังกัด
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
รวม 69 หน่วย

วันที่เช็ค : 17 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
261,914.04
257,155.26
232,865.69
21,409,065.76

หมายเหตุ

หน้าที่ : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

เลขที่เช็ค : 52495930
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สาขา
จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
เตาปูน
ราชบุรี
ราชบุรี
ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ลพบุรี
ปราณบุรี
นครราชสีมา
ลพบุรี
ลพบุรี
ตลาดสันติสุข
กองบัญชาการกองทัพบก
ราชบุรี
สระบุรี
เตาปูน
วังน้อย
อุดรธานี
สระบุรี
ลพบุรี
สระแก้ว
กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักราชดําเนิน

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด
ณ วันที่ 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกู้บําบัดทุกข์
หน่วยต้นสังกัด
กรม ทพ.42
ขส.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.2 พัน.201
ป.71 พัน.711
พัน.บริการ กบร.ศร.
ร.3 พัน.2
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.5 พัน.3
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ช.กช.
รร.ม.ศม.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศม.
ศสพ.
สง.สด.จว.ส.ก.
สบ.ทบ.
สส.
รวม 22 หน่วย
รวมเช็ค 1 ใบ

วันที่เช็ค : 17 เม.ย. 61
จํานวนเงิน
131,241.37
150,000.00
18,263.59
287,000.00
109,000.00
48,451.63
100,000.00
80,000.00
90,000.00
145,469.21
72,415.72
71,810.08
95,000.00
342,259.22
201,423.10
126,898.44
100,000.00
490,000.00
50,000.00
155,549.27
33,488.58
84,836.37
2,983,106.58
24,392,172.34

หมายเหตุ

หน้าที# : 1

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

พ.อ.(พิเศษ) สถาพร สหวัฒน์
พ.อ.(พิเศษ)หญิง สว่างจิตต์ กาญจนะโกมล
พ.อ. ปรมาตร อินทร์ประเสริ ฐ
พ.อ. ทธิ สทิสินทร์
พ.อ. สุธีร์ ด้วงตุ่น
พ.อ.หญิง ดวงกมล จุลกะเศียน
พ.ท. วีรเดช ติระการ
พ.ท.หญิง วราภรณ์ ทับทิมรณยุทธ
พ.ต.ทรงศักดิC น้อยดัด
พ.ต. นพปฎล ปวรวรรฒน์
ร.อ.กฤษฎา โดดชัย
ร.ท. ทวีเดช อินทเศียร
ร.ท. อณิ รุตน์ ชื#นชูเดช
ร.ท. ภาณุพงศ์ ดําแดง
ร.ท. สมศักดิC ศรี สวัสดิC
ร.ต. สมร ไชยมัน#
ร.ต. วรวิทย์ สกุลจันทร์
จ.ส.อ. วิชิต จันทร์อ#าํ
จ.ส.อ. ธีระศักดิC แย้มทะเล
จ.ส.อ. พีรันธร เดชาธนกฤติ
จ.ส.อ.หญิง ยุภาพร ยาหิ รัญ
พ.ต. อาคม ทองพวง
ร.อ. สวัสดิC สมศรี
ร.ท. อุดมพล จันทรทิพย์
ร.ท. ศิริชยั ชนะคช
ร.ต. สมพาร ปั ญญา
ร.ท. สวาสดิC ฝ้ ายเส็ม
ร.ท. เทิดไทย รักกิจ
จ.ส.อ. รัตนชัย จัน# แก้ว
จ.ส.อ. บุญเทียม เนตรเจริ ญ
จ.ส.อ.ธรรมรัตน์ หน่วงเหนี#ยว
ส.อ. สําอางค์ สวนเรื อง
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ วังบุญคง

001-100-2004-02579-32
001-100-2004-10240-21
001-100-2004-02393-98
001-100-2004-03463-33
001-100-2004-08348-83
001-100-2004-08925-31
001-100-2004-02881-54
001-100-2004-03651-98
001-100-2004-02761-68
001-100-2009-00289-55
001-100-2004-03463-97
001-100-2004-01346-77
001-100-2004-09398-96
001-100-2004-09920-53
001-100-2004-13019-93
001-100-2004-09128-80
001-100-2009-00450-40
001-100-2004-08008-68
001-100-2004-08288-64
001-100-2004-08300-36
001-100-2004-00226-91
001-100-2004-12969-65
001-100-2004-09693-83
001-100-2004-00238-12
001-100-2004-03885-33
001-100-2004-06936-66
001-100-2004-07421-57
001-100-2007-00037-27
001-100-2004-00236-45
001-100-2004-00418-81
001-100-2004-00608-95
001-100-2004-02019-24
001-100-2004-08829-32

กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กบ.ทบ.
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45

จํานวนเงิน
5,558.46
3,067.21
8,039.96
4,962.91
5,624.17
5,277.54
2,125.40
4,451.73
10,934.40
1,128.10
21,453.45
8,427.07
5,199.70
3,161.58
5,270.81
21,033.42
1,557.02
8,722.48
5,994.10
2,397.31
1,266.15
20,285.89
23,568.92
13,480.74
11,084.43
12,887.81
3,759.52
2,770.18
3,209.48
18,852.34
5,900.77
13,946.38
9,428.40

หน้าที# : 2

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ถาวร แก้วรัก
จ.ส.อ. กมล จันทร์แก้ว
จ.ส.อ.รชกาล สิ ทธิจนั ทร์
จ.ส.อ. เกษมสันต์ หรับจันทร์
จ.ส.อ. สัญญา เสนา
จ.ส.อ. สุรศักดิC การถาง
จ.ส.อ. พิศิฐ จันทนาม
จ.ส.อ. สุริยะ บําเพ็ญ
จ.ส.อ. ศุภกฤษ เขตนิมิตร
จ.ส.อ. อานนท์ แสงอรุ ณ
จ.ส.อ. ธนายุต วรวุฒิ ณ อยุธยา
จ.ส.อ. เจริ ญศักดิC รักษ์วงศ์
จ.ส.อ. สุธา ตรุ ษลักษณะ
จ.ส.อ. ราชันย์ เกษแก้ว
จ.ส.อ. วัชระ ชารี วนั
จ.ส.ต. วิชาญ สานารี
จ.ส.ต. ผาภูมิ สงวนพงษ์
จ.ส.ต. พิศณุ ศรี นอก
จ.ส.ต. จักรพันธ์ ชุมบุญ
ส.อ. ชัยนันท์ ศรี สมุทร
ส.อ.พิมลศักดิC จักรกาญจน์
จ.ส.ต. เกษม ราชรงค์
จ.ส.ต. สุกรี ขวัญคาวิน
จ.ส.ต. วัชระ ปานสิ ทธิC
จ.ส.ต. พลวรรธน์ โชติศกั ดิCสุวรรณ
ส.อ. ประพันธ์ เกตุชู
ส.ท. อุเทน จันทร์ปุย
ส.ท. พฤฒิรัตน์ เชืMอเกตุ
พ.ต. จักรกฤษณ์ พุม่ ชุมพล
พ.ท.เอกราช พุม่ ชัย
พ.ต. ทักษิณ เครื อจันทร์
ร.อ. พฤฒิ พรประสิ ทธิCโรจน์
ร.ต.บรรจง จันทะนาม

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09756-94
001-100-2004-10550-12
001-100-2004-10776-52
001-100-2004-11177-47
001-100-2004-11704-63
001-100-2004-12428-85
001-100-2005-00740-73
001-100-2005-00740-91
001-100-2005-00741-07
001-100-2007-00114-70
001-100-2008-00065-01
001-100-2007-00448-85
001-100-2007-00449-91
001-100-2007-00451-67
001-100-2009-00060-78
001-100-2007-00450-60
001-100-2007-00447-79
001-100-2008-00194-99
001-100-2009-00061-02
001-100-2009-00061-20
001-100-2009-00120-15
001-100-2009-00120-51
001-100-2009-00136-25
001-100-2009-00334-89
001-100-2009-00344-79
001-100-2011-00255-82
001-100-2013-00526-63
001-100-2013-00528-67
001-100-2004-02058-69
001-100-2004-09273-96
001-100-2004-12849-60
001-100-2013-00035-51
001-100-2004-01635-18

กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กรม ทพ.45
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.

จํานวนเงิน
10,809.58
4,336.57
2,949.35
10,440.84
4,278.62
4,904.91
6,764.62
2,152.17
3,629.71
2,836.89
2,348.68
3,969.57
986.68
2,684.05
2,715.17
2,738.20
2,085.26
2,533.17
2,378.42
7,314.89
679.42
2,010.54
3,950.01
2,924.67
2,109.87
1,315.25
194.54
1,341.90
9,383.00
17,116.78
2,249.87
1,380.70
5,650.94

หน้าที# : 3

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื#อบัญชี
ร.ท.ศุภฤกษ์ ประดับดาว
ร.ท.หญิง วาสนา สุขจิตร์
ร.ต.ณัฐพล ซงเขียวชุมพล
ร.ต. เสมอพงษ์ ยัง# ยืนยง
ร.ต. สําราญ รอดปอน
ร.ต. อุดมสิ น สิ นสื บผล
ร.ต. โสภณ อ่อนพร้อม
จ.ส.อ.วราวุฒิ เศษมาตร
จ.ส.อ.วิฑูรย์ เปี# ยมสกุล
จ.ส.อ. อาคม แก้วบุญเพิ#ม
จ.ส.อ. นพคุณ แสงเฟื อง
จ.ส.อ. บุญรอด พันธ์ระเนียม
จ.ส.อ. กมล ชาตวิทยา
จ.ส.อ. สมเจต ปั ญจชัย
จ.ส.อ. เมธี คุม้ ทรัพย์
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ แตงจันทึก
จ.ส.อ. วิชิต เอี#ยมทอง
จ.ส.อ. สุชาติ สุขมณี
จ.ส.อ. ศักดา ศรัณย์พิชิตศึก
จ.ส.อ. สมศักดิC วังศรี
จ.ส.อ. ปฐมพร เทียนสมบัติ
จ.ส.อ. บุญช่วย คงศิริ
ส.อ.ปรี ชา สดใส
จ.ส.อ. ธนิต วรรณพนม
จ.ส.อ. เอนก อยูด่ ี
จ.ส.อ.บัญชา กลางแท่น
จ.ส.ท. อนุชา พจนารถ
จ.ส.ท. เศวต ถาริ ยะ
จ.ส.ต. ชาญวิทย์ ละวาทิน
จ.ส.ต. อนุสรณ์ วงษ์สนิท
ส.อ. นริ นทร์ แก้วมะเริ ง
ส.อ. สุเมธ ศิริรักษ์
ส.อ. พงศ์พิสุทธิC นาภูมิ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05966-46
001-100-2004-08992-06
001-100-2004-00408-19
001-100-2004-02286-75
001-100-2004-03037-81
001-100-2004-03878-17
001-100-2004-08314-97
001-100-2004-00703-24
001-100-2004-00734-28
001-100-2004-01122-95
001-100-2004-01194-29
001-100-2004-01635-27
001-100-2004-01635-45
001-100-2004-02209-10
001-100-2004-03209-28
001-100-2004-04270-09
001-100-2004-05271-32
001-100-2004-05885-13
001-100-2004-06869-94
001-100-2004-07834-64
001-100-2004-07862-03
001-100-2004-08399-49
001-100-2004-08906-21
001-100-2004-09204-18
001-100-2004-11367-15
001-100-2006-00164-30
001-100-2006-00309-35
001-100-2009-00044-96
001-100-2009-00045-93
001-100-2011-00094-87
001-100-2004-04754-77
001-100-2008-00207-96
001-100-2011-00094-69

กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.

จํานวนเงิน
2,192.36
3,810.16
17,115.43
7,140.84
2,939.47
1,543.21
9,251.09
1,175.49
5,801.46
12,151.29
1,318.63
3,140.50
493.24
4,352.08
2,676.43
4,066.55
6,456.45
4,984.23
3,740.16
5,832.52
1,387.21
10,537.00
528.88
5,847.67
1,121.92
1,007.63
2,268.10
1,565.33
2,358.61
1,463.24
2,369.98
1,525.38
184.80

หน้าที# : 4

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. นพรัตน์ จันทร์แก้ว
ส.อ. วีระพงศ์ ธัญญาวุฒิ
ส.อ. ศุภเชษฐ์ ช่างเกวียน
ส.ท. ธนันท์ชยั เตชนวพันธ์
จ.ส.อ. รัตน์ เสาร์อิน
จ.ส.อ. บรรเจิด จีนอํ#า
จ.ส.อ. ณรงค์ สายบัว
จ.ส.อ. สําเร็ จ แสงเย็น
จ.ส.อ. มงคล ฉลาดธัญญกิจ
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิC ดวงแก้ว
จ.ส.อ. สถาพร ศิริมา
จ.ส.อ. สมเกียรติ อินทร์รุ่ง
จ.ส.อ. จันทร์ เปตุมคั
จ.ส.อ. ยุทธนา จ่าหร่ าย
จ.ส.อ. วีรชัย สุดเขต
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ พูลทอง
จ.ส.อ. อนุพงศ์ พึ#งศรี
จ.ส.อ. เล็ก ชาตะรู ปะ
จ.ส.อ. เสนาะ เกษมสุข
จ.ส.อ. สิ รวิชญ์ สุขสา
จ.ส.อ. สมเกียรติ พวงจินดา
จ.ส.อ. ไพนาค เสถียร
จ.ส.ท. ภูริทตั มากบุญ
ส.อ. ณัฐวัฒน์ อัครพงศ์สถิต
ส.อ. นริ นทร์ มาลัย
ส.อ. ไชยเฉลิม บุรีรักษ์
ส.อ. ปิ ยณัฐ จันทร์รักษ์
ส.อ. ประเวช ทองเขียว
ส.อ. ภูวดล ยอดคํา
ส.อ. ปลิว แรงไม่ลด
จ.ส.ต. ยุทธนา หอมจันทร์
ส.อ. จรู ญ แป้ นแก้ว
ส.อ. มนูญ จองไฟ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00567-03
001-100-2012-00568-37
001-100-2012-00570-03
001-100-2013-00268-17
001-100-2004-00085-58
001-100-2004-01157-60
001-100-2004-01302-00
001-100-2004-01617-96
001-100-2004-03759-82
001-100-2004-05193-91
001-100-2004-05503-52
001-100-2004-06609-69
001-100-2004-06881-41
001-100-2004-08117-94
001-100-2004-08785-40
001-100-2004-10620-21
001-100-2004-10683-35
001-100-2004-10792-07
001-100-2004-10901-76
001-100-2004-11167-11
001-100-2004-08267-50
001-100-2004-03084-03
001-100-2004-00314-95
001-100-2004-05953-37
001-100-2004-11530-68
001-100-2007-00462-90
001-100-2008-00399-07
001-100-2009-00043-44
001-100-2010-00230-26
001-100-2010-00230-53
001-100-2010-00230-62
001-100-2010-00436-59
001-100-2012-00663-84

กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กสษ.1 กส.ทบ.
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4

จํานวนเงิน
1,345.89
758.31
1,003.79
196.80
13,093.87
8,033.79
19,268.75
5,143.33
12,854.76
2,891.00
8,495.11
8,819.09
4,039.35
1,475.49
10,470.66
2,781.92
3,010.44
5,081.29
1,434.29
7,418.14
1,676.87
1,446.92
8,022.54
2,813.81
4,187.48
6,286.61
2,811.29
1,615.09
1,440.40
514.72
2,277.27
1,922.60
1,684.05

หน้าที# : 5

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื#อบัญชี
ส.อ. กาจพงษ์ หุ่นทองแท้
ส.อ. วิษณุชยั ม้าหลวง
ส.อ. ธงชัย คลังคนเก่า
จ.ส.อ. ศุภรัตน์ จันทร์เที#ยง
พ.ท. ณัฎฐนพ หรํ#าพึ#ง
พ.ต. อภิชาติ บานเช้า
ร.อ. วัชริ นทร์ เพิ#มพูล
จ.ส.อ. วิชิต จันที
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ มากมีสุขอัชนโชติ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ฤทธิไกร
จ.ส.อ. สัญญา แตงน้อย
จ.ส.อ. พยัพ อิ#มเนย
จ.ส.อ. สุดเขต พิมพาเพ็ชร
จ.ส.อ. วีระยุทธ สิ ทธิ
จ.ส.อ. สุพจน์ ศรี คาํ ขลิบ
จ.ส.อ. ยอดเพชร เชืMอปรางค์
จ.ส.อ. ทิวา แสงระวี
จ.ส.อ. คุณากร มีศิลป์
จ.ส.อ. สาคร เหมะ
จ.ส.อ. พิชล มูลหล้า
จ.ส.อ. ทนงค์ อินทร์มะณี
จ.ส.อ. อดิศร เกตุศกั ดิC
จ.ส.อ. วุฒิชยั รอดเจริ ญ
จ.ส.อ. ประชารักษ์ กาละศรี
จ.ส.อ. ภุชงค์ ธรรมจักร์
จ.ส.อ. เสนีย ์ หมวดกลาง
จ.ส.อ.หญิง ธนวรรณ อินคําพงศ์
จ.ส.ต. กมล คงเทศ
ส.อ. ธีระพงษ์ สิ งห์อินทร์
ส.ท. วสุกิจา เรื องพงษ์
ส.อ. ธนวัฒน์ ลาเสื อ
ส.อ. วทัญUู ยุบลใส
ส.อ.หญิง วิไลรัตน์ บํารุ งคีรี

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00285-69
001-100-2014-00227-04
001-100-2015-00059-82
001-100-2004-05287-79
001-100-2004-10947-83
001-100-2004-00993-74
001-100-2004-10613-50
001-100-2004-01207-44
001-100-2004-01611-94
001-100-2004-01669-77
001-100-2004-02029-05
001-100-2004-03293-90
001-100-2004-06482-68
001-100-2004-06915-43
001-100-2004-08005-30
001-100-2004-08713-61
001-100-2004-08803-69
001-100-2004-08959-81
001-100-2004-09248-30
001-100-2004-10612-71
001-100-2004-10635-25
001-100-2004-12298-48
001-100-2004-12830-95
001-100-2006-00394-86
001-100-2007-00212-37
001-100-2008-00342-58
001-100-2004-08140-47
001-100-2004-09777-53
001-100-2010-00280-94
001-100-2011-00428-80
001-100-2012-00656-59
001-100-2015-00055-02
001-100-2006-00515-12

กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
กอง สพบ.พล.ร.4
ขว.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.

จํานวนเงิน
110.10
1,791.69
818.00
215,857.50
2,504.52
13,207.22
12,348.72
6,858.86
2,447.63
3,349.74
2,260.34
3,370.59
6,000.65
2,800.40
2,026.36
6,771.91
2,019.59
3,008.21
4,131.50
5,839.39
7,770.10
6,354.54
2,440.11
2,984.74
1,298.79
1,638.57
2,204.03
4,196.23
561.94
362.52
414.58
554.11
4,025.25

หน้าที# : 6

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ชื#อบัญชี
ส.ท. สมโภชน์ ชมชาติ
พ.ท.อภิรักษ์ วงษ์เพ็ชร์
ร.อ.วิรัตน์ พันธ์สงั ข์
พ.ต. วัฒนา สนธิ
ร.อ. ชัยวัฒน์ จันทิมา
พ.ต. ปั ญญา สวัสดีนาม
ร.อ.วิสนั ต์ สมอุดร
ร.อ. นิพพิชฌน์ อยูบ่ รรยงค์
ร.ท.บุญแล เกิดทอง
ร.ท. สัมพันธ์ เพชรรัตน์
ร.ต.เสน่ห์ จันทร์เจริ ญ
ร.อ. ประกิต สุธาพจน์
ร.ท.นริ ศ จันทร์มล
ร.ท. ณัฎฐสิ ทธิC สุวรรณกูฏ
ร.ท.ผดุงศักดิC ภัตติชาติ
ร.ท.วิโรจน์ บริ บูรณ์
ร.ท.เกรี ยงวุฒิ เทพบุตร
ร.ต. จิตร บุญเรื องยศศิริ
ร.ต.พันธ์ศกั ดิC แท่งฉาว
ร.ต.สานิตย์ สุกแดง
ร.ต.ชุมพร สุดสวาสดิC
ร.ต.แจ่ม ประณามตรังค์
ร.ต.สัญญา ธารมรรค
ร.ต.สมพร เกตุธิโภค
ร.ต.สมนึก งามจันทราทิพย์
ร.ต. ยงยุทธ ดวงดาว
ร.ต. อติชาต แสงเจริ ญ
ร.ต.ธวัชชัย ทองอินทร์
ร.ต.นิพฒั น์ ตันทวี
ร.ต.ราเมศ โสดสงค์
ร.ต.อํานวย สว่างศิลป์
ร.ต.ประทีป ฉิ มกูล
ร.ต.วิภาค ทองเถื#อน

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00727-46
001-100-2004-12559-68
001-100-2004-01477-50
001-100-2004-05698-46
001-100-2004-06922-69
001-100-2004-07631-41
001-100-2004-11294-69
001-100-2012-00495-09
001-100-2004-01716-14
001-100-2004-02465-83
001-100-2004-02578-71
001-100-2004-04747-60
001-100-2004-06445-72
001-100-2004-07519-33
001-100-2004-08228-51
001-100-2004-11256-94
001-100-2004-11436-72
001-100-2004-00271-19
001-100-2004-00372-68
001-100-2004-00862-91
001-100-2004-03301-38
001-100-2004-04725-22
001-100-2004-04796-13
001-100-2004-05198-87
001-100-2004-05312-32
001-100-2004-06031-13
001-100-2004-10003-77
001-100-2004-10227-59
001-100-2004-10227-86
001-100-2004-10918-74
001-100-2004-11374-95
001-100-2004-11674-69
001-100-2004-12960-53

คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111

จํานวนเงิน
996.63
6,790.69
9,566.53
13,524.37
2,944.13
10,874.22
5,396.01
475.10
12,908.86
6,718.47
17,423.99
5,376.89
34,756.35
6,688.39
3,040.55
14,147.21
8,373.27
5,145.75
4,441.38
7,225.82
7,169.51
11,505.17
9,725.46
5,360.53
3,319.99
6,615.44
6,076.24
1,196.48
10,976.56
2,454.54
11,506.51
15,197.64
1,440.67

หน้าที# : 7

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.ศุภชีพ ปั ญญากอบ
จ.ส.อ.ชิงชัย เอี#ยมศิริ
จ.ส.อ.นิยม เบีMยกระโทก
จ.ส.อ.วิวฒั น์ พึ#งใจ
จ.ส.อ.สุพจน์ พวงสมบัติ
จ.ส.อ. ศิวกร บุญกัณฑ์
จ.ส.อ.เฉลิมศักดิC จิตรสมัคร
จ.ส.อ. รัตนชัย ศรี เศวต
จ.ส.อ.สมพล ไชยยะ
จ.ส.อ.อิทธิพล พรหมดี
จ.ส.อ.เผ่า ศรี วลิ ยั
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ บุญประจวบ
จ.ส.อ.จิรวิทย์ มูลณี
จ.ส.อ. ธํามรงค์ ทองสัจจา
จ.ส.อ.สุเจตน์ สอสะอาด
จ.ส.อ.อภิสนั ต์ ดวงจินดา
จ.ส.อ.ชาติชาย จับจุ
จ.ส.อ.ไพธยา ติปยานนท์
จ.ส.อ.ธนวัฒน์ บุญสิ งห์
จ.ส.อ. สถิตย์ ชุนดี
จ.ส.อ.นําชัย จิตร์งามขํา
จ.ส.อ.จันที โสดี
จ.ส.อ.ยิง# ยอด ห้อยระย้า
จ.ส.อ.ชาติชาย มัน# คง
จ.ส.อ. ศุภฤทธิC แม่นสอนลา
จ.ส.อ.วศิน ศิริ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ งอกสี
จ.ส.อ. เชาว์วลิต กลิ#นอ่อน
จ.ส.อ. ยืนยง สุขเกลอ
จ.ส.อ. ชุมพล แก้วกงพาน
จ.ส.อ.จันทา คํามา
ส.อ.ชลันธร ริ มไธสง
จ.ส.อ.นิวฒั น์ มาตราช

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00058-89
001-100-2004-00122-32
001-100-2004-00203-65
001-100-2004-00502-23
001-100-2004-00540-07
001-100-2004-00571-47
001-100-2004-00692-67
001-100-2004-00855-93
001-100-2004-00863-52
001-100-2004-00897-20
001-100-2004-01023-31
001-100-2004-01354-45
001-100-2004-01479-81
001-100-2004-01535-75
001-100-2004-01709-16
001-100-2004-01953-22
001-100-2004-02096-34
001-100-2004-02330-48
001-100-2004-02428-42
001-100-2004-02437-71
001-100-2004-02453-62
001-100-2004-02481-65
001-100-2004-02553-05
001-100-2004-02680-44
001-100-2004-02723-66
001-100-2004-02750-62
001-100-2004-02779-45
001-100-2004-03004-01
001-100-2004-03190-65
001-100-2004-03267-28
001-100-2004-03303-05
001-100-2004-03303-23
001-100-2004-03303-41

ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111

จํานวนเงิน
4,341.22
1,893.42
4,173.88
2,351.25
4,284.13
2,625.47
8,469.23
10,678.54
2,222.88
746.51
14,783.86
4,356.61
4,895.89
1,559.53
5,278.56
8,368.17
3,462.88
3,003.00
4,616.56
6,304.41
3,414.99
4,209.89
3,511.56
4,805.77
5,379.86
2,526.31
2,285.93
2,451.07
4,981.29
2,922.92
5,295.31
4,609.04
5,354.77

หน้าที# : 8

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.บุญชู อนันตภักดิC
จ.ส.อ.ระพี เอี#ยมสําอางค์
จ.ส.อ.วินิจ ตัMงพิทกั ษ์ไพศาล
จ.ส.อ.สมสกุล เพิ#มวงศ์
จ.ส.อ.สมประสงค์ ทิพย์มณฑาทอง
จ.ส.อ. ธรรมศักดิC กุลสอนนาน
ส.อ.เกรี ยงไกร พิพิธกุล
จ.ส.อ.กิตติ ใจดี
จ.ส.อ.ชูเนตร ชาวเพชรดี
จ.ส.อ.ณัฐิวฒ
ุ ิ ยางทัด
จ.ส.อ. เจริ ญ ศรี แสงจันทร์
จ.ส.อ.ภูริทตั ปานทัพ
จ.ส.อ. พรพจน์ คุม้ เวช
จ.ส.อ.อภิชาติ สายสิ นธุ์
จ.ส.อ.ประทีป สกุลพงษ์
จ.ส.อ.สิ ทธิพร สิ งห์สกุล
จ.ส.อ. สงกรานต์ โอปั ณณา
จ.ส.อ.จงรักษ์ อายุยนื
จ.ส.อ.เตชพัฒน์ ปฐมพงค์ชวลิต
จ.ส.อ.ประกิจ ดาววิเวก
จ.ส.อ. นิกร ไชยนิจ
จ.ส.อ.อรรถพงศ์ หวลโคกสูง
จ.ส.อ.ประสงค์ ดรบุญล้น
จ.ส.อ.วุฒิชยั ลุนไชยภา
จ.ส.อ.ไวโรจน์ คล้ายทอง
จ.ส.อ. สถาพร กําดี
จ.ส.อ.สมชาย ทาสอน
จ.ส.อ.สายัญ นิยมพลอย
จ.ส.อ.อนุชา ลิมพวัฒน์
จ.ส.อ.อภิศกั ดิC ศรี ชยั ศักดิC
จ.ส.อ.อังคาร เนยอิ#ม
จ.ส.อ. อุทยั แก้วก่อง
จ.ส.อ.ปฏิภาณ กิมะพงษ์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03303-50
001-100-2004-03303-87
001-100-2004-03304-02
001-100-2004-03304-39
001-100-2004-03304-93
001-100-2004-03307-12
001-100-2004-03310-30
001-100-2004-03455-10
001-100-2004-03690-79
001-100-2004-03875-52
001-100-2004-04045-85
001-100-2004-04138-93
001-100-2004-04230-94
001-100-2004-04289-83
001-100-2004-04385-28
001-100-2004-04567-28
001-100-2004-04652-58
001-100-2004-04675-93
001-100-2004-04721-79
001-100-2004-05018-51
001-100-2004-05131-11
001-100-2004-05131-75
001-100-2004-05197-99
001-100-2004-05198-23
001-100-2004-05198-32
001-100-2004-05198-41
001-100-2004-05198-69
001-100-2004-05198-96
001-100-2004-05199-48
001-100-2004-05199-57
001-100-2004-05199-66
001-100-2004-05199-84
001-100-2004-05200-23

ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111

จํานวนเงิน
3,558.20
1,249.35
3,108.94
3,820.54
6,043.04
2,427.74
1,062.36
8,684.55
4,117.55
1,670.44
1,509.42
9,686.84
3,464.34
5,943.59
6,216.50
6,106.84
1,863.25
2,053.62
7,369.86
5,343.11
6,105.99
3,206.02
2,388.39
5,543.06
5,046.43
3,672.32
2,769.53
4,666.88
2,511.23
3,432.20
4,247.46
8,677.49
9,262.71

หน้าที# : 9

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. วีระเดช ชาวไชยา
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ แสนสวาท
จ.ส.อ. ชูเกียรติ สุวรรณกูฏ
จ.ส.อ.วิภาค เพ็งเลา
จ.ส.อ. ยืนยงค์ สุริโย
จ.ส.อ.สมศักดิC สุมาลุย ์
จ.ส.อ. ประยูร สนุกแสน
จ.ส.อ.อนุชา แสงเป่ า
จ.ส.อ.วิลาส หล่าหา
จ.ส.อ.ชเวงวงค์ แสนสนุก
จ.ส.อ. คุณากร เลิศพยาบาล
จ.ส.อ.พลรบ ไกยะฝ่ าย
จ.ส.อ.ไพรัตน์ ศรี จนั โท
จ.ส.อ.สรชาติ ภู่อ่อน
จ.ส.อ.รุ่ งโรจน์ น้อยทอง
จ.ส.อ.ทองศรี แสงเพ็ชร
จ.ส.อ. มานพ พงษ์ชะอุ่มดี
จ.ส.อ.วิชาญ พลายบุญ
จ.ส.อ.สุพจน์ อันภักดี
จ.ส.อ.พิษณุ อุบลศักดิC
จ.ส.อ. ธันวา สัจจะปกาสิ ต
จ.ส.อ.นุกลู ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. คุณวีร์ สมบูรณ์พนู สวัสดิC
จ.ส.อ.ประวิทย์ สัจจสวัสดิC
จ.ส.อ. เฉลิมศักดิC บุญกระพือ
จ.ส.อ. เดชารัตน์ ศิริทา
จ.ส.อ.สัมฤทธิC อ่อนจันทร์
จ.ส.อ.วันชัย ฆารพันธุ์
จ.ส.อ.จักรวาล ชุมพล
จ.ส.อ.อํานาจ เลื#อนศักดิC
จ.ส.อ. วีระศักดิC พาสร้อย
จ.ส.อ.ประสาท ดอนลาดลี
จ.ส.อ.กิตติพงษ์ แก้วอยู่

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05201-84
001-100-2004-05260-81
001-100-2004-05684-03
001-100-2004-05817-41
001-100-2004-05832-71
001-100-2004-06185-40
001-100-2004-06365-82
001-100-2004-06449-07
001-100-2004-06471-26
001-100-2004-06554-08
001-100-2004-06660-88
001-100-2004-06665-56
001-100-2004-06698-45
001-100-2004-06722-38
001-100-2004-06737-78
001-100-2004-06738-20
001-100-2004-06774-91
001-100-2004-06833-22
001-100-2004-07124-02
001-100-2004-07350-05
001-100-2004-07517-57
001-100-2004-07549-58
001-100-2004-07716-09
001-100-2004-07726-44
001-100-2004-07768-17
001-100-2004-07775-51
001-100-2004-08119-07
001-100-2004-08234-07
001-100-2004-08346-43
001-100-2004-08467-63
001-100-2004-08500-58
001-100-2004-08687-92
001-100-2004-08941-40

ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111

จํานวนเงิน
4,476.10
3,304.91
2,254.73
7,903.28
4,948.13
7,594.45
6,128.62
5,118.77
2,155.26
5,181.41
2,258.64
6,003.16
10,798.37
5,405.97
2,057.22
3,436.20
5,313.80
6,256.83
5,289.91
4,493.95
8,009.09
8,266.06
1,839.90
6,180.99
4,314.54
2,481.61
19,448.39
6,903.44
4,060.86
4,391.23
3,921.98
12,529.41
1,866.24

หน้าที# : 10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.อาณัติ นาคโชติ
จ.ส.อ.บวร โสดาวาปี
จ.ส.อ. กิติพงษ์ หอมขจร
จ.ส.อ.อนันต์ บุตรจันทร์
จ.ส.อ.ชัยณรงค์ พ่อค้าช้าง
จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์เครื อยิมM
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ อินเหล่าใหญ่
จ.ส.อ.รําไพ ศรี ทอง
จ.ส.อ.ชิชรัตน์ ภาณุโชคสุวรรณ
จ.ส.อ.ณรงฤทธิC บุญณรงค์
จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิC ศรี จาํ ปา
จ.ส.อ.นุกลู มหากลัน#
จ.ส.อ.ประชา ผูกน้อย
จ.ส.อ.ประพนธ์ ขาวสอาด
จ.ส.อ.สวาท นครไชย
จ.ส.อ.เสน่ห์ รวมสุข
จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ พิลึก
จ.ส.อ.สุเทน แช่มชูงาม
จ.ส.อ.ขจรศักดิC จันทร์สุข
จ.ส.อ. นพดล จูณีนารถ
จ.ส.อ. จีรวัฒน์ เล็กประยูร
จ.ส.อ. ศฬปรัช ยิง# แสงชัย
จ.ส.อ. สุรชัย นิลยาน
จ.ส.อ. วิรัตน์ อนันตภูมิ
จ.ส.อ.จักร์กฤษณ์ ดีหมื#นไวย์
จ.ส.อ.ไพรวัลย์ มาลัย
จ.ส.อ.ครรชิต หุน้ เจริ ญ
จ.ส.อ.ศรวง เหล็กคม
จ.ส.อ.สัญญา ฤทธิCรักษ์
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ศุกระศร
จ.ส.อ.อนุรักษ์ จันทรศร
จ.ส.อ.สมศักดิC ออกกิจวัตร
จ.ส.อ.สมชัย อินทสันต์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09308-68
001-100-2004-09421-55
001-100-2004-09575-46
001-100-2004-09693-92
001-100-2004-09822-87
001-100-2004-09844-07
001-100-2004-10052-75
001-100-2004-10219-54
001-100-2004-10226-61
001-100-2004-10226-98
001-100-2004-10227-04
001-100-2004-10228-01
001-100-2004-10228-29
001-100-2004-10228-38
001-100-2004-10268-34
001-100-2004-10299-92
001-100-2004-10308-28
001-100-2004-10311-64
001-100-2004-10460-69
001-100-2004-10527-78
001-100-2004-10631-18
001-100-2004-10650-46
001-100-2004-10706-31
001-100-2004-10748-31
001-100-2004-10940-39
001-100-2004-10948-26
001-100-2004-11163-04
001-100-2004-11180-29
001-100-2004-11227-76
001-100-2004-11366-90
001-100-2004-11371-67
001-100-2004-11465-36
001-100-2004-11785-35

ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111

จํานวนเงิน
3,793.95
6,622.74
2,522.40
6,251.20
15,955.44
4,107.27
3,743.19
8,020.05
4,454.72
7,202.50
2,127.42
4,841.64
9,507.51
5,948.90
12,109.82
5,533.54
8,533.64
3,077.31
2,486.02
3,371.64
3,297.32
1,925.59
3,046.03
14,721.45
5,459.81
3,913.35
6,659.21
5,273.77
9,080.99
2,370.05
15,778.19
3,764.27
7,395.27

หน้าที# : 11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.พิเชฐ สอสะอาด
จ.ส.อ. เจนวิทย์ ปุราตะโน
จ.ส.อ.สานิตย์ จําปาดี
จ.ส.อ.ปณิ ธิ เอมสมบุญ
จ.ส.อ.เสกสรรค์ แจ่มชัดใจ
จ.ส.อ.นัทสิ ทธิC วรรณสิ ทธิC
จ.ส.อ.ศาสนพงศ์ ตรี ศิริกลุ
จ.ส.อ.สากล วงษ์เนตร
จ.ส.อ. ชาคริ ต จินดาสมุทร์
จ.ส.อ. รังสรรค์ จงสุดกลาง
จ.ส.อ.ณรงค์ คงเย็น
จ.ส.อ. พัชรพล สังข์ทอง
จ.ส.อ. เสริ มศักดิC สุมณฑา
จ.ส.อ.กิติศกั ดิC ศรี สวัสดิC
จ.ส.อ.สาธิต รุ จิจิตร์
จ.ส.อ.ไพบูลย์ ศรี คนั ธะรักษ์
จ.ส.ท. ศิวพล ม่วงชุม
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ อรุ ณศรี ประดิษฐ์
จ.ส.อ.นเรศร์ ภูลสวัสดิC
จ.ส.อ.พิจิตร สิ มสาร
จ.ส.อ. พงศ์ศิริ การะเกษ
จ.ส.อ.สมศักดิC ศิริกิต
จ.ส.อ. อาวุธ คุม้ เดช
จ.ส.อ. ธนศักดิC เนืMอแตงเย็น
จ.ส.อ. คมกฤษณ์ เฉตวงษ์
จ.ส.ท.. ยุทธศักดิC ไพชยนต์
จ.ส.อ. มนัส รอดโตนด
จ.ส.ท.พลาญชัย งามตะคุ
จ.ส.ท. ณัฐพล ที#ชอบ
จ.ส.ท. พัฒนา เชียงขลุง
จ.ส.ท. อุกฤษณ์ บุญแย้ม
จ.ส.ต. ธนิศร์ กลิ#นกลาง
จ.ส.ต. นฤพนธ์ สมบุญ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11810-34
001-100-2004-11826-35
001-100-2004-11839-26
001-100-2004-11897-17
001-100-2004-11941-99
001-100-2004-12022-03
001-100-2004-12273-09
001-100-2004-12320-82
001-100-2004-12433-16
001-100-2004-12444-76
001-100-2004-12450-59
001-100-2004-12556-76
001-100-2004-12874-44
001-100-2004-13048-66
001-100-2004-13171-70
001-100-2005-00229-19
001-100-2005-00510-27
001-100-2005-00512-58
001-100-2005-00516-47
001-100-2005-00517-26
001-100-2005-00517-35
001-100-2005-00769-65
001-100-2006-00360-63
001-100-2006-00424-26
001-100-2008-00150-59
001-100-2004-02326-05
001-100-2004-05131-66
001-100-2005-00792-54
001-100-2009-00008-43
001-100-2009-00010-82
001-100-2009-00013-92
001-100-2009-00229-24
001-100-2009-00244-09

ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111

จํานวนเงิน
2,703.79
2,952.05
3,831.77
2,942.48
18,867.69
4,136.99
9,141.70
15,971.42
3,227.64
5,583.18
9,499.70
4,582.26
2,579.96
5,211.81
2,761.62
1,849.66
1,433.70
1,088.35
6,034.61
3,405.54
1,174.21
870.05
3,053.08
4,493.67
1,826.72
2,293.51
1,496.58
932.02
3,109.79
2,274.29
1,134.05
2,157.29
465.59

หน้าที# : 12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.ต. ศุภฤกษ์ แหยมมี
จ.ส.ต. จรรยา นกจันทร์
ส.อ. ธีระยุทธ์ เจียมพุก
จ.ส.ท. อนุพงษ์ คําวันดี
จ.ส.อ. สัมฤทธิC พูลศักดิC
ส.อ. อภิคม นุย้ เนียม
ส.อ. ฐาปนพงศ์ สําเร็ จผล
ส.อ. ทรงพล กลัดเข็มทอง
ส.อ. เอกชัย ทองกลึง
ส.อ.ณัฐวุฒิ องค์เชษฐ์
ส.อ.ดอกดิน คํMาคูณ
ส.อ. รุ่ งนริ นทร์ ปาริ น
ส.ท. ธวัชชัย โพธิCศรี ขาม
ส.อ.ดนุสรณ์ พรายแก้ว
ส.อ. วันชัย สิ งห์โต
ส.อ. ธีระพัฒน์ อุ่นไธสง
ส.ต. นริ นทร์ เยาวยุบล
ส.อ. อิทธิพล นิลแร่
ส.อ. พงศกร อรุ ณมณี
ส.ท. กิติกร สุริฉาย
ส.ต. ภัทระ มานะเปรม
พ.ต. พิสิษฐ์ศกั ดิC อุราสุข(อ.)
พ.ต. นิพนธ์ ลาภถึง(อ.)
พ.ต. สรฤทธิC ปั ญหาราช
ร.อ. พงษ์เดช พิศตะคุ
ร.อ. วัฒนา สุขกุล(อ.)
ร.อ. ณภพ แน่งน้อย
ร.ท. ประดิษฐ ดวงสี
ร.ท. วชิรนันท์ เกษทองมา
ร.ท. สุทิน หลุ่งเป้ า
ร.ท. วุฒิพงษ์ คล่องใจ
ร.ท. ใจเพชร มากําเนิด
ร.ต. ประยูร พันธุ์ดุลยั

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00026-61
001-100-2010-00186-08
001-100-2005-00515-13
001-100-2008-00150-68
001-100-2009-00008-89
001-100-2009-00010-00
001-100-2009-00156-69
001-100-2009-00401-88
001-100-2010-00185-10
001-100-2010-00186-17
001-100-2011-00314-22
001-100-2012-00020-67
001-100-2012-00027-75
001-100-2012-00326-24
001-100-2012-00343-03
001-100-2013-00101-17
001-100-2013-00722-41
001-100-2014-00740-26
001-100-2013-00655-60
001-100-2015-00002-51
001-100-2017-00270-43
001-100-2004-01527-70
001-100-2004-07239-85
001-100-2004-07844-27
001-100-2004-05059-18
001-100-2004-07699-87
001-100-2009-00111-95
001-100-2004-04351-87
001-100-2004-04845-27
001-100-2004-07369-61
001-100-2004-08386-85
001-100-2004-08529-40
001-100-2004-09228-41

ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.11 พัน.111
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

จํานวนเงิน
1,615.08
593.39
2,083.21
1,531.03
2,312.45
6,217.19
468.29
239.26
2,452.99
1,386.47
645.93
569.03
427.52
2,604.60
503.35
501.67
471.71
90.23
261.08
372.10
6.71
6,327.03
8,479.07
3,189.51
7,832.85
7,119.13
4,696.69
2,491.03
6,717.78
4,750.70
3,603.12
5,516.14
4,541.02

หน้าที# : 13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

ชื#อบัญชี
ร.ท. วุฒิศกั ดิC ทองดี
ร.ต.ดํารงค์ ธูปกลาง
ร.ต. เสมอ สุรถาวร
ร.ต. เสริ มศักดิC สิ นมัน#
ร.ต. เจริ ญ เศษวงศ์
ร.ต. ทวีศกั ดิC โคขุนทด
ร.ต. สุรเดช ฉัตรเมืองปั ก
ร.ต. อภิสิทธิC พุทธน
ร.ต. สมเกียรติ ธรรมรักษ์
ร.ต. ประนอม ฤทธิบูรณ์
ร.ต. สมบัติ ลาวิชยั
ร.ต. พินิจ กาฬสิ นธุ์(อ.)
ร.ต. วิชยั ยาทา
ร.ต.พิรพัฒน์ แว่นสระน้อย
ร.ต. ปรี ชา แดนราษี
ร.ต. วิเชียร ดวงจําปา
ร.ต. สุนทร อินจีน
จ.ส.อ. อาณัติ พันธุวฒั นา
จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ กุลวรทองหลาง
จ.ส.อ. พิษณุ อุมา
จ.ส.อ.สมศักดิC ชัยเมืองปั ก
จ.ส.อ. รัตน์ธรรม จิตรลักษมีกานต์
จ.ส.อ. ธวัช รัตนบุรุษ
จ.ส.อ.นิกรกิจ สังฆมณี
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC พิลึก(อ.)
จ.ส.อ. สุทศั น์ เจือจันทร์(อ.)
จ.ส.อ. ทัตธนะ อินทะวัง
จ.ส.อ. เฉลิมชัย เอกพันธ์
จ.ส.อ. ทรงพล อุ่นจิตต์พนั ธุ์
จ.ส.อ. กัมพล เคียนขุนทด
จ.ส.อ. เวียงชัย ทองเทพ
จ.ส.อ. วิทยา เทือกพุดซา
จ.ส.อ. วินิจฉัย จิมรัมย์(อ.)

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11696-61
001-100-2004-00129-31
001-100-2004-00836-56
001-100-2004-01520-71
001-100-2004-02018-72
001-100-2004-02067-07
001-100-2004-04888-60
001-100-2004-05415-85
001-100-2004-05431-85
001-100-2004-05572-58
001-100-2004-06613-84
001-100-2004-06662-91
001-100-2004-08530-46
001-100-2004-09073-29
001-100-2004-09416-60
001-100-2004-10596-01
001-100-2004-12940-82
001-100-2004-00150-08
001-100-2004-00259-99
001-100-2004-00343-40
001-100-2004-00393-90
001-100-2004-00549-91
001-100-2004-00566-70
001-100-2004-00602-11
001-100-2004-00732-15
001-100-2004-00844-24
001-100-2004-00881-47
001-100-2004-00974-91
001-100-2004-01011-10
001-100-2004-01193-31
001-100-2004-01297-27
001-100-2004-01317-13
001-100-2004-01507-27

ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

จํานวนเงิน
3,263.70
15,640.61
10,478.30
9,352.24
7,825.89
48,281.30
10,148.10
18,999.75
33,570.05
2,874.82
3,383.37
4,206.66
4,846.93
6,012.41
4,266.72
8,222.86
4,718.63
4,965.62
4,980.55
8,944.35
3,527.83
4,085.74
1,755.06
4,083.41
1,235.42
1,860.86
9,670.43
7,292.97
18,828.00
1,591.51
12,080.60
12,597.72
5,012.55

หน้าที# : 14

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ชยพล มูลธิมา
จ.ส.อ. จีรศักดิC แวกประโคน
จ.ส.อ. บัณฑิต สุขประสงค์
จ.ส.อ. ไฉน ชูมาตย์
จ.ส.อ. ภักดี ภูขนั ซ้าย
จ.ส.อ. กฤษพล ปั ทถาพงษ์
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ กองเงิน
จ.ส.อ. มรกต ชอบสูงเนิน
จ.ส.อ. ขจรศักดิC กิ#งนอก
จ.ส.อ. สนัน# แสนคําภา
จ.ส.อ. วัชริ ยะ ธิโสภา
จ.ส.อ. มานิตย์ พิณจะโปะ
จ.ส.อ. สว่าง วงวิราช
จ.ส.อ. อมรเชษฐ์ คําบุญมี
จ.ส.อ. สุทธิ โปตะวัตร
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ สกุลโชติ(อ.)
จ.ส.อ. สมมิตร รามมะเริ ง
จ.ส.อ. วัชระพล พลแสน
จ.ส.อ. สุวมิ ล แสงมณี
จ.ส.อ. สมหมาย อุไรลํMา
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC ศรี เกษร
จ.ส.อ. วินยั โรจนเมธานนท์
จ.ส.อ. บํารุ ง หงษ์ทอง
จ.ส.อ. อชิระ ธนะกูลชัย
จ.ส.อ.อมรศักดิC เสตะรุ จิ
จ.ส.อ. วันชัย แสงคํา
จ.ส.อ. ชัยยะ เสนานุช
จ.ส.อ. โกสิ นทร์ ปุผาตา
จ.ส.อ. ไชยา ไชยผล
จ.ส.อ. องอาจ งัดสันเทียะ
จ.ส.อ. สมส่วน ดุลสันเทียะ
จ.ส.อ. พงษ์พิเชษฐ์ วงศ์แก้ว
จ.ส.อ. ชาติชาย มีมะโน

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01663-93
001-100-2004-01666-12
001-100-2004-01956-41
001-100-2004-01965-16
001-100-2004-01968-17
001-100-2004-02142-83
001-100-2004-02166-43
001-100-2004-02277-73
001-100-2004-02312-35
001-100-2004-02407-10
001-100-2004-02450-52
001-100-2004-02587-46
001-100-2004-02652-96
001-100-2004-02669-12
001-100-2004-02918-66
001-100-2004-03013-03
001-100-2004-03366-46
001-100-2004-03381-67
001-100-2004-03384-59
001-100-2004-03445-02
001-100-2004-03580-19
001-100-2004-03589-03
001-100-2004-03678-77
001-100-2004-03680-98
001-100-2004-03707-83
001-100-2004-03717-00
001-100-2004-03827-97
001-100-2004-03952-14
001-100-2004-04093-68
001-100-2004-04220-95
001-100-2004-04309-88
001-100-2004-04469-98
001-100-2004-04698-47

ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

จํานวนเงิน
4,784.20
5,006.30
7,567.22
15,564.35
1,435.34
3,629.04
4,688.27
6,156.08
2,467.17
2,905.01
3,192.15
1,752.48
10,899.08
3,291.92
5,114.53
4,870.80
14,596.62
2,908.10
1,863.67
5,707.84
3,431.83
17,034.77
4,464.17
1,780.20
4,089.22
876.54
7,875.98
19,339.35
10,679.35
6,049.28
4,398.95
3,301.41
3,638.22

หน้าที# : 15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC สุขเกษม
จ.ส.อ. สงวน จุลมะเริ ง(อ.)
จ.ส.อ. ชวฤทธิC เลิศสงคราม
จ.ส.อ. อํานวย สอนบุญชู(อ.)
จ.ส.อ. วีรศักดิC แพทย์เกาะ
จ.ส.อ. ณพล แจ้งประโคน(อ.)
จ.ส.อ. ศตภณ ศิริพงษ์
จ.ส.อ. จุมพจน์ งามเถื#อน
จ.ส.อ. สมชาย ศิลปสิ ทธิC
จ.ส.อ.สราวุธ ลอยศักดิC
จ.ส.อ. สุจินต์ ละออเหล่า(อ.)
จ.ส.อ. โกศล ทองอัม
จ.ส.อ. สุนนั ท์ มนกลาง
จ.ส.อ. เสรี ธุระสุข
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ วงษาวดี(อ.)
จ.ส.อ. พิชยั ลายเมฆ
จ.ส.อ. ทองหล่อ เหล็กทะเล
จ.ส.อ. นิโรจน์ บุระ
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ดิษฐเจริ ญ
จ.ส.อ. ศักดิCเมธา บุญรอด
จ.ส.อ. สมชาติ มัธยม
จ.ส.อ.ธนกร แสนสิ มานนท์
จ.ส.อ. สมหมาย ปานหมื#นไวย
จ.ส.อ. ปฏิภาณ ผลถาวร
จ.ส.อ. ภานุรังสี อบอุ่น
จ.ส.อ. บุญชู ลพฟัก(อ.)
จ.ส.อ. ทินวัฒน์ พิมพะกรรณ์
จ.ส.อ. สมบัติ คุม้ วิริยะกุล
จ.ส.อ. รุ่ งศักดิC พูนชัย(อ.)
จ.ส.อ. ชัยยา จันทร์พิมพ์
จ.ส.อ. จีระ จันทร์ลาย
จ.ส.อ.เจริ ญ เลิศส่องแสง
จ.ส.อ. นาวิน อิ#มวงษ์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04937-56
001-100-2004-05332-03
001-100-2004-05352-38
001-100-2004-05474-37
001-100-2004-05575-04
001-100-2004-05658-68
001-100-2004-05765-90
001-100-2004-05866-21
001-100-2004-05870-19
001-100-2004-05945-14
001-100-2004-06062-71
001-100-2004-06091-99
001-100-2004-06094-81
001-100-2004-06178-42
001-100-2004-06322-12
001-100-2004-06327-44
001-100-2004-06462-33
001-100-2004-06534-73
001-100-2004-06592-37
001-100-2004-06737-87
001-100-2004-06872-94
001-100-2004-07118-83
001-100-2004-07169-03
001-100-2004-07255-49
001-100-2004-07526-86
001-100-2004-07632-66
001-100-2004-07860-72
001-100-2004-08061-81
001-100-2004-08422-53
001-100-2004-08521-80
001-100-2004-08529-22
001-100-2004-08529-31
001-100-2004-08529-95

ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

จํานวนเงิน
2,410.89
9,070.33
3,733.38
5,648.78
3,395.05
5,371.98
4,642.18
8,209.43
2,954.58
5,037.95
4,325.02
2,997.50
2,486.44
5,827.69
1,755.68
13,680.38
5,264.65
4,849.34
5,312.98
6,681.06
11,562.81
2,429.81
10,851.16
3,597.76
3,098.29
9,497.43
603.85
2,506.19
6,358.37
11,738.19
3,609.18
1,014.82
3,962.34

หน้าที# : 16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ประสิ ทธิC คูณขุนทด
จ.ส.อ. สถาพร ปะตังถาโต
จ.ส.อ. สมบัติ ศรี มะโรง
จ.ส.อ. สมศักดิC แก้วเมือง
จ.ส.อ. สุริยา โซรัมย์
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC สวัสดี
จ.ส.อ. เรื องยศ จันเทียะ
จ.ส.อ. ณรงค์ แพทย์เกาะ
จ.ส.อ. เชษฐ์ ไชยกิจ
จ.ส.อ. สุวฒั ชัย อยูส่ าํ ราญ
จ.ส.อ. ณัฐพรหม พรมดี
จ.ส.อ. ยุทธนา ด่านแก้ว
จ.ส.อ. วันลพ งามจิตร(อ.)
จ.ส.อ. ทรงศักดิC ภูครองนา
จ.ส.อ. สมควร ใจเจริ ญ
จ.ส.อ. พรชัย เบ้าสอน
จ.ส.อ. สุภาพ ศรี สุมงั
จ.ส.อ. อริ ยธ์ ชั สถิรเรื องสิ น (อ.)
จ.ส.อ. ประวิทย์ ทักษิณ
จ.ส.อ. บุญเกิด วรรณธรรม(อ.)
จ.ส.อ. ทวี บุตรบัว
จ.ส.อ. สมพงษ์ ภู่เขียว
จ.ส.อ. สงบ ชมชื#น
จ.ส.อ. นิกร ลาเวียง
จ.ส.อ. ณฐศักดิC วงษ์คาํ จันทร์
จ.ส.อ. โสภณ สุพร(อ.)
จ.ส.อ. นริ นทร์ บุญนฤมิตร
จ.ส.อ. อัครเดช เทศมี
จ.ส.อ. ศิริชยั ไกรแก้ว(อ.)
จ.ส.อ. นริ นทร์ ปลอดกระโทก
จ.ส.อ. วัฒนศักดิC ดวงจันทร์โชติ
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC โยธารักษ์
จ.ส.อ. สุพฒั น์ พัฒนะโพธิC

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08530-19
001-100-2004-08530-55
001-100-2004-08530-73
001-100-2004-08530-82
001-100-2004-08531-16
001-100-2004-08659-26
001-100-2004-08667-67
001-100-2004-08702-10
001-100-2004-08760-01
001-100-2004-08843-01
001-100-2004-08861-96
001-100-2004-08983-40
001-100-2004-08999-96
001-100-2004-09007-88
001-100-2004-09066-76
001-100-2004-09238-59
001-100-2004-09252-00
001-100-2004-09457-63
001-100-2004-09600-18
001-100-2004-09774-34
001-100-2004-09989-14
001-100-2004-10187-56
001-100-2004-10300-40
001-100-2004-10511-86
001-100-2004-10887-73
001-100-2004-11095-71
001-100-2004-11413-19
001-100-2004-11451-57
001-100-2004-11487-47
001-100-2004-11487-56
001-100-2004-11666-19
001-100-2004-11670-25
001-100-2004-11869-87

ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

จํานวนเงิน
3,120.26
5,537.51
6,601.30
5,798.21
3,286.54
2,117.70
8,840.04
4,068.02
5,439.51
2,198.77
3,644.88
2,624.78
2,813.90
6,963.57
3,146.14
2,031.51
3,129.07
6,145.01
5,168.23
9,363.30
80,222.03
3,924.68
6,394.42
1,285.50
5,105.76
6,150.92
6,519.37
6,039.54
5,303.43
2,737.20
1,245.21
4,019.18
7,776.27

หน้าที# : 17

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นิรันดร์ ชัยณรงค์
จ.ส.อ. ศรชัย ศรรักษ์
จ.ส.อ. ณรงค์ แสงสี
จ.ส.อ. สายชล โศภิตนานนท์
จ.ส.อ. วิรัตน์ ผลรักษ์
จ.ส.อ. สงัด พาแก้ว
จ.ส.อ. ธาริ นทร์ เครื อบคณโท
จ.ส.อ. สุพจน์ ปกจะบก
จ.ส.อ. สาทิตย์ สิ ทธิประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ณรงค์ชยั พรสิ ริหิรัณย์
จ.ส.อ. วุฒิชยั ผ่องอินทรี ย(์ อ.)
จ.ส.อ. ธีระยุทธ ปิ# นทอง
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ แสงสอน
จ.ส.ท. ชุมพล แอบสําโรง
จ.ส.อ. ทรงศักดิC เงินลาด
จ.ส.อ. ภูไท สุขสนธิสมบูรณ์
จ.ส.อ. ธณานพ ยนต์สนั เทียะ
จ.ส.อ. วีรพันธุ์ เจียกงูเหลือม
จ.ส.อ. ตะวัน คําชนะ
จ.ส.ท. ชัยพร แวกประโคม
จ.ส.ท. นิกร อดทน
จ.ส.ท. สมประสงค์ ทุมกลาง
จ.ส.ท. นพดล งามตะคุ
จ.ส.ท. สุริยนั ชนะพงษ์พนั ธ์
จ.ส.ต. ชวัลวุฒน์ สื บสําราญ
จ.ส.ท. พิทกั ษ์ คําลือไชย
จ.ส.ท. อภิเษก ทัศนัยนา
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิC ทวีกลาง
จ.ส.ท. ชัยวิทย์ ณ นครพนม
จ.ส.ท. อรรถพล ปิ ตตาระเต
จ.ส.ท. ธนากร ชัยวงษ์ภกั ดี
จ.ส.ท. วุฒิศกั ดิC โลสันเทียะ
จ.ส.ต. มนัส รัตนประทุม

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11953-47
001-100-2004-12011-07
001-100-2004-12065-91
001-100-2004-12123-89
001-100-2004-12156-14
001-100-2004-12227-75
001-100-2004-12578-41
001-100-2004-12578-69
001-100-2004-12693-14
001-100-2004-12705-96
001-100-2004-12737-24
001-100-2004-13057-86
001-100-2005-00507-63
001-100-2005-00774-78
001-100-2005-00826-74
001-100-2007-00065-93
001-100-2007-00205-84
001-100-2007-00228-65
001-100-2008-00318-53
001-100-2009-00016-66
001-100-2004-04810-61
001-100-2005-00774-87
001-100-2005-00774-96
001-100-2005-00826-65
001-100-2006-00186-32
001-100-2006-00508-87
001-100-2007-00218-66
001-100-2007-00220-14
001-100-2007-00411-98
001-100-2009-00280-52
001-100-2010-00028-83
001-100-2010-00028-92
001-100-2008-00357-98

ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202

จํานวนเงิน
2,684.74
7,480.71
2,878.04
10,299.45
2,197.20
2,510.55
4,377.39
2,830.33
15,861.40
1,194.07
2,001.91
5,583.03
8,231.70
1,633.15
509.62
778.61
6,150.77
8,350.87
1,632.51
2,267.62
1,664.82
3,942.99
925.29
602.51
1,424.67
1,598.18
1,976.13
2,279.52
2,633.73
1,946.94
2,202.45
3,260.56
996.82

หน้าที# : 18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.ต. ภูษิต แขกช้อย
จ.ส.ต. ชัยเจริ ญ บุญมาเรื อง
จ.ส.ต. วีระศักดิC พรหมบรรณ
จ.ส.ต. ประสบชัย เฮงขจรรัตนโชค
จ.ส.ต. ธีระพงษ์ สี ขาว
ส.อ. โสภณ ปฏิบตั ิ
ส.อ. ทศพล บุญแสน
ส.อ. อิสรพงษ์ เทพชมภู
ส.อ. ธีรภัทร์ เจาะเหมาะ
ส.อ. นฤชัย ศรี วนั ดี
ส.อ. เสฐียรพงษ์ พรมราช
ส.อ. พงษ์อนันต์ ศิริเนตร์
ส.อ. สาทิพย์ ประสพสุข
ส.ท. กิตติภพ บุญทับ
ส.ต. วัชระ ถํMากลาง
ส.ต. บุญช่วย สิ ทธิเสื อ
ส.ท. พัสกร วงษ์สุรสถิตย์
พ.ท. คเชนทร์ แอ๊ดมา
พ.ต. เอกวิทย์ บุญทอง
พ.ต. ภูริทตั แก้วสว่าง
ร.ต. พีรยุทธ สวนเอก
ร.ต. ประยุกต์ บุญประกอบ
ร.ต. เรื อ โคนประสิ ทธิC
ร.ต. ฉันทวิชย์ ชัยบุญ
ร.ต. ชนะ ปั นฟู
จ.ส.อ. ศุภกฤษ เงินเชืMอ
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ หุมอาจ
จ.ส.อ. ยุทธชัย ทองสิ น
จ.ส.อ. สมชาย มาฉาย
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC ปั ญญาวัง
จ.ส.อ. ชูธง คงพันธ์
จ.ส.อ. พงษ์พิษณุ เครื อษา
จ.ส.อ. ชลิต มีศรี

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00173-70
001-100-2011-00206-02
001-100-2011-00206-20
001-100-2011-00206-39
001-100-2011-00320-87
001-100-2005-00774-05
001-100-2007-00195-97
001-100-2008-00083-87
001-100-2011-00452-03
001-100-2012-00513-28
001-100-2012-00515-31
001-100-2012-00663-02
001-100-2012-00664-54
001-100-2013-00659-22
001-100-2013-00676-01
001-100-2014-00006-14
001-100-2015-00624-64
001-100-2004-00107-48
001-100-2004-12536-23
001-100-2006-00313-96
001-100-2004-01089-82
001-100-2004-01095-65
001-100-2004-01095-74
001-100-2004-11066-17
001-100-2004-12542-42
001-100-2004-00242-82
001-100-2004-00775-94
001-100-2004-01089-64
001-100-2004-01089-73
001-100-2004-01091-03
001-100-2004-01091-58
001-100-2004-01091-67
001-100-2004-01091-85

ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
1,589.10
3,057.31
2,281.62
3,569.80
1,145.27
1,414.42
2,978.45
637.00
1,051.58
1,057.63
1,311.85
1,509.06
1,722.77
510.33
990.33
471.69
540.73
3,294.92
4,750.80
5,175.20
3,149.14
4,343.76
3,330.77
1,330.54
3,077.58
2,606.83
4,643.43
2,132.81
2,392.72
4,045.44
6,546.35
5,500.18
1,584.07

หน้าที# : 19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.ต. ธวัช แก้วปั ญญา
จ.ส.อ. ยอดชาย น้อยอิน
จ.ส.อ. บุญพา ศักดีเมือง
จ.ส.อ. สากล จานอักษร
จ.ส.อ. แดน โสดา
จ.ส.อ. ฐาปกรณ์ น่วมไกรนอก
จ.ส.อ. ลิ#ม ทับทิมเงิน
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ สายสูง
จ.ส.อ. ปั ญญา สายทอง
จ.ส.อ. หาญณรงค์ ฉิ มเวช
จ.ส.อ. ธัญญารัตน์ ชินเกตุ
จ.ส.อ. ปรี ชา งามสุทธิC
จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์ ผางาม
จ.ส.อ. นักรบ อํ#าจุย้
จ.ส.อ. สุชาติ รัตนัง
จ.ส.อ. อรรถพล เทพจันตา
จ.ส.อ. วัลลภ ประทิตย์
จ.ส.อ. สมบัติ นะถา
จ.ส.อ. วุฒิศกั ดิC มีสวน
จ.ส.อ. ศักดิCดา ไกรกิจราษฎร์
จ.ส.อ. จตุรภัทร แจ่มเมือง
จ.ส.อ.วัชรากร ประภาศรี
จ.ส.อ. เด่นพงศ์ จินดาอินทร์
จ.ส.อ. ชาญวิทย์ วงศ์อาริ นทร์
จ.ส.อ. สิ งหา เหนือเมฆิน
จ.ส.อ. วิสุทธิC เอนกฤทธิC
จ.ส.อ. เทพกฤต ศรี คาํ
จ.ส.อ. ธนกร บุตรศิริ
จ.ส.อ. สนาม เนืMอไม้
จ.ส.อ. อนุสรณ์ อินทะกูล
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เนียมคํา
จ.ส.อ. ทศพร เมืองพรวน
จ.ส.อ. อมรเทพ ชุ่มธิ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01092-19
001-100-2004-01092-55
001-100-2004-01093-16
001-100-2004-01093-61
001-100-2004-01094-04
001-100-2004-01094-40
001-100-2004-01094-59
001-100-2004-01095-01
001-100-2004-01095-56
001-100-2004-01096-08
001-100-2004-01096-35
001-100-2004-01096-44
001-100-2004-01096-53
001-100-2004-01394-32
001-100-2004-01448-14
001-100-2004-01519-39
001-100-2004-01653-30
001-100-2004-01770-34
001-100-2004-01779-91
001-100-2004-02231-02
001-100-2004-02536-35
001-100-2004-03306-60
001-100-2004-04040-35
001-100-2004-04101-51
001-100-2004-04178-71
001-100-2004-04612-07
001-100-2004-04612-34
001-100-2004-04612-43
001-100-2004-04614-47
001-100-2004-04615-99
001-100-2004-04616-05
001-100-2004-04616-41
001-100-2004-04617-20

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
2,781.23
1,170.35
2,424.16
1,447.50
5,053.58
4,955.46
1,466.70
2,332.22
4,709.68
4,231.21
1,817.27
1,375.46
5,590.54
2,020.98
5,633.16
1,175.30
1,214.02
2,359.57
1,099.22
3,188.12
1,241.57
3,562.21
1,023.62
1,809.58
1,800.20
3,658.94
1,440.00
2,248.91
1,836.02
7,967.12
2,924.69
2,876.27
2,923.49

หน้าที# : 20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ชนสรณ์ อูปทอง
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ เนียมเครื อ
จ.ส.อ. สายชล สุทธมงคล
จ.ส.อ. ธนาพล แจ่มเมือง
จ.ส.อ. เสถียร ฟองหลํ#า
จ.ส.อ. บุญเพ็ง คัฒเนตร
จ.ส.อ. จํานงค์ มานิ#ม
จ.ส.อ. พิพิศน์ ดีแจ้ง
จ.ส.อ. สุรฤทธิC พุม่ ทอง
จ.ส.อ. วรวุฒิ บุญญะ
จ.ส.อ. วัชรชัย แสงสว่าง
จ.ส.อ. ชัยยา แสนสุภา
จ.ส.อ. สรวีย ์ เถื#อนพวงแก้ว
จ.ส.ต. ชัชวาล สารเหล่า
จ.ส.อ. สวัสดิC แปงนุจา
จ.ส.อ. สวัสดิC โยริ ยะ
จ.ส.อ. จิรพัส หน่องาม
จ.ส.อ. ศักดิC มาสอน
จ.ส.อ. อนุรัตน์ สนอ่อง
จ.ส.อ. บุญเจิด นิ#มทอง
จ.ส.อ. ส่งเสริ ม อินเครื อ
จ.ส.อ. ชวลิต สิ งห์รอ
จ.ส.อ. ธลัช เส็งหะพันธ์
จ.ส.อ. ศรายุทธ บุญบูรา(อ.)
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ อิMมทับ
จ.ส.อ. คามิน ศรี แก้ว
จ.ส.อ. นุกลู แสนแทน
จ.ส.อ. มนตรี ใจทน
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พุกจันทร์
จ.ส.อ. จรัญ ศรี ลาํ
จ.ส.อ. นพพร เจริ ญศรี
จ.ส.อ. จักรรัตน์ สังข์นวล
จ.ส.อ. สงกรานต์ ใสยาติ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04617-39
001-100-2004-04618-45
001-100-2004-04618-54
001-100-2004-04618-63
001-100-2004-04618-72
001-100-2004-04619-06
001-100-2004-04619-88
001-100-2004-05063-88
001-100-2004-05172-05
001-100-2004-05777-57
001-100-2004-06044-31
001-100-2004-07095-96
001-100-2004-07146-86
001-100-2004-07157-00
001-100-2004-07681-82
001-100-2004-07759-51
001-100-2004-07853-56
001-100-2004-07916-12
001-100-2004-08033-15
001-100-2004-08612-76
001-100-2004-09095-67
001-100-2004-09096-00
001-100-2004-09157-62
001-100-2004-09289-51
001-100-2004-09588-91
001-100-2004-09589-34
001-100-2004-09753-57
001-100-2004-09794-23
001-100-2004-10340-19
001-100-2004-11250-83
001-100-2004-12339-20
001-100-2004-12532-70
001-100-2004-12533-04

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
3,066.66
1,759.59
6,477.65
2,035.19
4,716.48
2,191.03
5,890.07
2,699.72
3,329.19
2,091.88
3,841.59
1,914.34
1,122.01
3,006.91
2,035.65
3,589.35
5,710.90
2,569.77
2,378.45
3,928.20
1,764.25
1,598.22
4,133.82
2,981.26
8,191.35
2,603.34
4,854.43
3,603.18
2,811.85
1,287.61
874.77
2,938.25
7,916.92

หน้าที# : 21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. รุ่ งศิริ ชูสงฆ์
จ.ส.อ. สันติ หมื#นศรี ชยั
จ.ส.อ. อนุวตั ร สมุทรเพ็ชร
จ.ส.อ. สันติ ปะกินงั
จ.ส.อ. เสน่ห์ จันทร
จ.ส.อ. ภพธร แสงจันทร์ฉาย
จ.ส.อ. อาคม อู่เงิน
จ.ส.อ. ปริ ญญา แตงอํ#า
จ.ส.อ. สุรพันธ์ ดนัย
จ.ส.อ. เสรี แจ้วสิ อน
จ.ส.อ. นิรันดร์ ขอร้อง
จ.ส.อ. มณฑวรรษ พันธ์อุดม
จ.ส.อ. ถิรวัฒน์ ดวงดี
จ.ส.อ. จิระปิ ยะ แก้วหน่อ
จ.ส.อ. นราธิป พุม่ ทอง
จ.ส.อ. นาวิน หงส์ทอง
จ.ส.อ. ผดุงศักดิC วิทยารังสิ มนั ต์
จ.ส.อ. สิ รภพ อินหอม
จ.ส.อ. สมชาย นาคแก้ว
จ.ส.อ. ทองพิทกั ษ์ บุญเรื อง
จ.ส.อ. วิทยา จันทร์นอก
จ.ส.อ. วีรพงศ์ จุย้ ด้วง
จ.ส.อ. มีคุณ พิมสิ ม
จ.ส.อ. ยุทธศาสตร์ ลันดา
จ.ส.อ. จิตวิสุทธิC ฤทธิCดีแก้ว
จ.ส.อ. วีระศักดิC พูลทวี
จ.ส.อ. รัตนะ แก้วโภคา
จ.ส.อ. ธีรยุทธ จีนย้าย
จ.ส.อ. นัฐพล คุณยศยิง#
จ.ส.อ. สงกรานต์ ปิ# นเกษ
จ.ส.อ. รัตพงษ์ ไฉนนุช
จ.ส.ท. สิ ทธิประเสริ ฐ อ่อนศรี
จ.ส.ท. อนิวตั เพชรจ้อง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12533-22
001-100-2004-12533-59
001-100-2004-12534-74
001-100-2004-12535-08
001-100-2004-12535-44
001-100-2004-12536-32
001-100-2004-12537-11
001-100-2004-12537-48
001-100-2004-12537-66
001-100-2004-12538-36
001-100-2004-12539-79
001-100-2004-12540-20
001-100-2004-12540-66
001-100-2004-12540-75
001-100-2004-12540-84
001-100-2004-12541-18
001-100-2004-12772-25
001-100-2004-12903-78
001-100-2004-13052-27
001-100-2004-13110-88
001-100-2004-13133-96
001-100-2004-13152-79
001-100-2005-00513-46
001-100-2006-00018-45
001-100-2006-00022-06
001-100-2006-00022-15
001-100-2006-00176-06
001-100-2007-00199-22
001-100-2008-00391-10
001-100-2008-00391-74
001-100-2008-00391-83
001-100-2007-00222-18
001-100-2009-00251-52

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302

จํานวนเงิน
2,585.30
1,851.74
1,195.87
1,952.10
3,118.28
2,752.17
1,449.29
1,359.13
4,877.09
3,130.52
3,072.84
1,141.54
1,230.63
1,150.83
1,572.33
742.00
1,898.61
1,675.03
5,637.21
3,316.89
933.21
1,124.02
1,004.27
2,798.73
1,338.92
1,731.20
4,254.89
4,151.33
1,334.49
962.74
1,056.73
3,273.90
3,533.18

หน้าที# : 22

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.ท. สื บพงษ์ มากบุญ
จ.ส.ต. ทรงยศ ทองเครื อมา
จ.ส.ต. กิตติวฒ
ุ ิ นามะมอญ
จ.ส.ต. ปวิณ เหล่าปั ญญาโชติ
จ.ส.ต. รัฐกรณ์ เปาป่ า
ส.อ. เอกราช ศรี วเิ ชียร
ส.อ. อํานาจ ชุ่มมงคล
ส.อ. วิสวุทธ จุย้ ทรัพย์
ส.อ. พนมพร ทาใจกาศ
ส.อ. ภานุมาส รักษาทรัพย์
ส.อ. นฤนาท ศฤงคาร
ส.อ. ยุทธศาสตร์ พะยอมคง
ส.ท. อําไพ เบาสันเทียะ
พ.ต. ประทีป ไกรศิริ
ร.อ.อดุลย์ การปลูก
ร.อ. ปรี ชา ราวิจิตร
ร.อ. สมพงศ์ เก่งสูงเนิน
ร.อ. อภิเดช ฉิ มณรงค์
ร.ท. พันธวัช เคนหงษ์
ร.ท. บรรดล มหาโยธา
ร.ท.วิรัตน์ ศรี สูงเนิน
ร.ท. พัฒนพงษ์ กุลเซ็นต์
ร.ท. สุวชิ านนท์ กอบัว
ร.ท. สําพรรณ์ เถาทิพย์
ร.ท. อภิสิทธิC วรปิ ยะเศรษฐ์
ร.ท. เกียรติศกั ดิC จิตรซื#อ
ร.ต. ประภากร ริ นลา
ร.ต.ภูชิณ จันทรา
ร.ต.วรเดช พันธ์ภกั ดี
ร.ต. เทวา บุตตะกุล
ร.ต. สมบูรณ์ หมัน# กิจ
ร.ต. พินิจ มากมูล
จ.ส.อ. วิทยา อภิรักษ์โยธิน

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00436-13
001-100-2005-00515-77
001-100-2010-00436-77
001-100-2011-00015-91
001-100-2011-00471-31
001-100-2011-00308-21
001-100-2012-00038-99
001-100-2012-00597-28
001-100-2012-00663-11
001-100-2012-00664-81
001-100-2012-00665-60
001-100-2014-00007-66
001-100-2013-00529-73
001-100-2004-07292-80
001-100-2004-01481-48
001-100-2004-06484-26
001-100-2004-07391-62
001-100-2004-11436-27
001-100-2004-03636-40
001-100-2004-03911-48
001-100-2004-05869-40
001-100-2004-06236-30
001-100-2004-08298-54
001-100-2004-08856-10
001-100-2004-11746-90
001-100-2004-12471-45
001-100-2004-01523-72
001-100-2004-02970-00
001-100-2004-03294-79
001-100-2004-04820-51
001-100-2004-05478-53
001-100-2004-06839-33
001-100-2004-00134-53

ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.3 พัน.302
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3

จํานวนเงิน
1,537.90
1,530.07
1,013.71
2,117.91
1,037.51
1,020.01
1,462.49
553.56
1,305.78
1,131.88
144.33
1,790.76
1,868.48
6,149.81
5,501.12
2,806.29
6,227.24
5,404.48
3,387.09
4,616.57
5,959.88
6,617.71
2,762.34
10,655.73
7,446.53
11,909.65
13,692.39
1,983.46
9,316.92
5,132.78
8,322.43
3,532.72
7,005.96

หน้าที# : 23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ยุทธนา เสนาหาญ
จ.ส.อ. ตระกูล อุ่นแก้ว
จ.ส.อ. สมบัติ กีรัตยากุล
จ.ส.อ. จักรกิจ ด้วงแก้ว
จ.ส.อ.สนิท เพียรเสมอ
จ.ส.อ. ชาญวัฒนา ฟังสูงเนิน
จ.ส.อ. บุญเชิด แก้วมะเริ ง
จ.ส.อ. ศักดา รัตนประทุม
จ.ส.อ. จุมพล หวังไรกลาง
จ.ส.อ. ชาติชาย เฮมกลาง
จ.ส.อ. กิตติพงศ์ แชสังข์
จ.ส.อ.วิวฒั น์ ศรี มนั ตะ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC วิชะพล
จ.ส.อ. มงคล เสลานอก
จ.ส.อ. รักชาติ วงษ์สมบัติ
จ.ส.อ. จงพัฒน์ รัตนอภิสิทธิC
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC ชาญสูงเนิน
จ.ส.อ. นิมิตร์ รอดทรัพย์
จ.ส.อ. ธวัชชัย เกิดเอกี
จ.ส.อ. สาคร ศรี งาม
จ.ส.อ. พัฒน์สณ
ั ห์ นุ่มชัยภูมิ
จ.ส.อ.พงศ์รัตน์ ทวีศรี บ่อคําเกิด
จ.ส.อ. สุวชิ เข็มประสิ ทธิC
จ.ส.อ. สรศักดิC สิ นทิพลา
จ.ส.อ.สุวฒั น์ ดวงมณี
จ.ส.อ. พิชยั ประหยัดทรัพย์
จ.ส.อ. ภานุวตั ร์ ทบด้าน
จ.ส.อ. อนันต์ เสาร์วงษ์
จ.ส.อ. โสดา ศรี จุลลา
จ.ส.ท. สมชาย พงศะพัง
จ.ส.อ. ประยุทธ คําผุย
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ สําราญพงษ์
จ.ส.อ. สุวฒั น์ ภักดีจอหอ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00333-87
001-100-2004-00358-62
001-100-2004-00757-45
001-100-2004-00870-32
001-100-2004-01000-14
001-100-2004-01026-41
001-100-2004-01231-67
001-100-2004-01522-57
001-100-2004-01734-27
001-100-2004-01860-41
001-100-2004-01928-84
001-100-2004-01983-47
001-100-2004-02013-77
001-100-2004-02106-76
001-100-2004-02209-47
001-100-2004-02229-81
001-100-2004-02236-43
001-100-2004-02328-81
001-100-2004-02478-38
001-100-2004-02749-39
001-100-2004-02991-69
001-100-2004-03145-29
001-100-2004-03313-68
001-100-2004-03658-97
001-100-2004-03763-70
001-100-2004-04004-00
001-100-2004-04245-07
001-100-2004-04259-95
001-100-2004-04287-07
001-100-2004-04314-46
001-100-2004-04462-53
001-100-2004-04666-91
001-100-2004-04760-41

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

จํานวนเงิน
2,018.49
9,146.12
10,823.65
4,007.46
2,610.71
3,534.28
9,215.34
5,115.58
2,557.86
6,756.01
2,074.72
3,409.62
4,888.71
23,814.87
2,140.97
4,211.00
3,717.33
7,484.94
6,785.30
21,178.30
3,930.56
3,117.56
2,322.48
3,060.37
1,055.06
5,330.48
3,752.47
3,179.86
15,116.75
4,280.24
6,294.43
15,918.23
1,715.74

หน้าที# : 24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.นภาดล เบ้าคันที
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ เหล่าเขตต์กิจ
จ.ส.อ. เปรมศักดิC ปลืMมใจ
จ.ส.อ. บุญส่ง ทองแดง
จ.ส.อ. โอภาษณ์ พรมเคนสา
จ.ส.อ. อลงกรณ์ สิ นเธาว์
จ.ส.อ. สมยศ พงศาเทศ
จ.ส.อ. เพ็ญศักดิC ปั ตตะ
จ.ส.อ. มนตรี พันธ์ภกั ดี
จ.ส.อ. บุญเลิศ อาษาบาล
จ.ส.อ. บุญร่ วม ศรี สงั ข์
จ.ส.อ.พลรบ ยะประเต
จ.ส.อ. อํานาจ ครองโชค
จ.ส.อ.เฉลิมวุฒิ พัฒนมณี
จ.ส.อ.สมพล ศรี หริ# ง
จ.ส.อ. วิษณุ จีนฉา
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สันตะพันธ์
จ.ส.อ. ปริ ญญา พืMนชมภู
จ.ส.อ. สมร พลอ่อนสา
จ.ส.อ. สมเกียรติ สุสูงเนิน
จ.ส.อ. เรี ยงสาน อุระสนิท
จ.ส.อ.อนุกรานต์ หวังคุม้ กลาง
จ.ส.อ. สุรัช ศิริรักษ์
จ.ส.อ. ยุทธชัย วิเสโส
จ.ส.อ. วัชระ ถอยกระโทก
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร สุวะเลิศ
จ.ส.อ. ไพศาล ศรี โพธิCชยั
จ.ส.อ.ก้าน บุสยาตรัส
จ.ส.อ.รณกร ลับตีพะเนา
จ.ส.อ. พุทธา นาดี
จ.ส.อ. กรัณย์พล สวัสดิCคุณมี
จ.ส.อ. มงคล บุญมี
จ.ส.อ. โผน อุปฮาด

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04932-33
001-100-2004-05253-65
001-100-2004-05321-98
001-100-2004-05364-04
001-100-2004-05407-80
001-100-2004-05464-92
001-100-2004-05564-53
001-100-2004-05667-97
001-100-2004-05699-61
001-100-2004-05825-82
001-100-2004-06002-31
001-100-2004-06291-93
001-100-2004-06435-91
001-100-2004-06678-56
001-100-2004-06766-78
001-100-2004-06924-72
001-100-2004-07054-39
001-100-2004-07276-44
001-100-2004-07946-37
001-100-2004-08077-55
001-100-2004-08266-71
001-100-2004-08294-29
001-100-2004-08365-53
001-100-2004-08515-52
001-100-2004-08531-52
001-100-2004-08531-70
001-100-2004-08612-12
001-100-2004-08805-45
001-100-2004-08933-27
001-100-2004-09054-55
001-100-2004-09073-74
001-100-2004-09168-86
001-100-2004-09189-18

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

จํานวนเงิน
2,945.28
6,786.86
2,432.64
7,887.89
11,111.19
3,375.99
5,567.95
8,677.31
3,064.10
7,038.60
2,505.24
5,819.34
2,797.14
11,123.95
4,244.01
3,095.80
11,440.30
3,017.21
22,583.78
9,015.13
3,217.40
4,045.41
5,467.89
5,473.26
7,973.22
3,988.56
10,085.48
10,052.85
3,001.46
3,324.28
5,414.44
1,455.72
8,475.47

หน้าที# : 25

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. สมเกียรติ กุนอก
จ.ส.อ. สงกรานต์ เทพอินทร์แดง
จ.ส.อ. อภิรักษ์ หมัMนทรัพย์
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ เพียรค้า
จ.ส.อ. นิพฒั น์ ภิญโญยาง
จ.ส.อ. สนิท แช่มเมืองปั ก
จ.ส.อ. มารุ ต สอนสุข
จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ วงษ์ทองดี
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ชัMนกลาง
จ.ส.อ. วีรวัฒน์ พลศรี
จ.ส.อ. สมภาร กล้าหาญ
จ.ส.อ. กิจติ บุตรศรี
จ.ส.อ.สุรศักดิC นิลราช
จ.ส.อ. ยุทธพล แรกสูงเนิน
จ.ส.อ. เฉลิมพล ครองบุญ
จ.ส.อ. ทวีรัช ทวีอิทธิกลุ
จ.ส.อ.สมพร ปาขันตี
จ.ส.อ. ประมวล พันอินจอง
จ.ส.อ. วันชัย พวกกลาง
จ.ส.อ. ทินกร นวลเกษม
จ.ส.อ.พรชัย ราชหงษ์
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ เยินสูงเนิน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ พานิช
จ.ส.อ. สุรพล ซึมกลาง
จ.ส.อ. สุขวิทย์ พงษ์ประเทศ
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ สวัสดี
จ.ส.อ. อาทิตย์ เดิมลา
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ทองใบ
จ.ส.อ. มงคล พุทธชาติ
จ.ส.อ. สมศักดิC รักษ์มณี
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิC ธงสันเทียะ
จ.ส.อ. ปริ ญญา มงคลกุล
จ.ส.อ. เฉลิมชัย ชื#นนอก

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09289-06
001-100-2004-09416-42
001-100-2004-09721-38
001-100-2004-09935-84
001-100-2004-10107-27
001-100-2004-10300-04
001-100-2004-10317-02
001-100-2004-10524-95
001-100-2004-10684-96
001-100-2004-10685-48
001-100-2004-10685-66
001-100-2004-10893-29
001-100-2004-10965-78
001-100-2004-11060-33
001-100-2004-11241-36
001-100-2004-11248-62
001-100-2004-11518-39
001-100-2004-11539-61
001-100-2004-11549-24
001-100-2004-11749-00
001-100-2004-11772-80
001-100-2004-11796-31
001-100-2004-11994-59
001-100-2004-12081-82
001-100-2004-12201-20
001-100-2004-12469-42
001-100-2004-12579-20
001-100-2004-12609-06
001-100-2004-13017-99
001-100-2004-13020-17
001-100-2004-13140-12
001-100-2005-00773-71
001-100-2005-00773-80

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

จํานวนเงิน
10,271.87
10,694.70
2,210.91
4,149.10
7,964.86
19,364.92
4,703.77
983.16
1,469.12
2,682.54
1,977.17
9,455.22
4,381.52
4,830.33
4,221.66
2,522.79
4,051.11
5,243.83
3,740.44
4,019.98
9,896.06
8,812.91
10,240.70
7,080.29
2,441.17
3,621.27
6,577.57
3,486.00
6,156.04
8,046.16
1,587.39
2,022.75
2,756.82

หน้าที# : 26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. กฤษฎา รุ จิภาสพงศ์
จ.ส.อ. ภาสกร ประดิษฐ์ค่าย
จ.ส.อ. เอกราช ชูอิฐจีน
จ.ส.อ. เอนก บุตรวงษ์
จ.ส.อ. โกสิ นทร์ วรรณมหิ นทร์
จ.ส.อ. สันทิ เชืMออินทร์
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิC เก่งสูงเนิน
จ.ส.อ. วิทูร บุญศรี
จ.ส.อ. ศราวุธ มหานิล
จ.ส.อ. บัญชา ม่วงศรี
จ.ส.อ. สงวน คูณเดช
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ชอนจอหอ
จ.ส.อ. เทียนชัย เกีMยวกลาง
จ.ส.อ. ศรายุทธ์ ยุทธยงค์
จ.ส.ท. ประทีป แก้วเพชร
จ.ส.ท. สุทธิวฒั น์ ทรายมูล
จ.ส.ท. ไชยยงค์ ริ นเพ็ง
จ.ส.ท. พงศ์ธนวัช ชะนวนรัมย์
จ.ส.ต. นัฐพงษ์ แกล้วกล้า
จ.ส.ต. พงศ์ภรณ์ สุขบัวใหญ่
ส.อ. กิตติพงศ์ ทองบ้านทุ่ม
ส.อ. องอาจ ถัว# กระโทก
ส.อ. ภานุวฒั น์ ทิพย์รักษ์
ส.อ. มนัสวิน นิลแก้ว
ส.อ. อัครพล หมุนอุดม
ส.อ. นิติกร หารัญดา
ส.อ. ธวัชชัย ดุสิต
ส.อ. ธงชัย นาสูงเนิน
ส.อ. ภุชงค์ ยอดปรางค์
ส.อ.ผณิ นิศร หฤทัยถาวร
ส.อ. อุเทน จิตพรมมา
ส.อ. กฤษดา ฝางคํา
พล.ต. สมชาย เพ็งกรู ด

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00176-33
001-100-2006-00186-41
001-100-2006-00206-55
001-100-2006-00207-43
001-100-2006-00406-04
001-100-2007-00064-96
001-100-2007-00190-74
001-100-2007-00278-33
001-100-2008-00358-59
001-100-2008-00359-10
001-100-2009-00003-75
001-100-2009-00003-93
001-100-2009-00225-44
001-100-2004-04760-32
001-100-2004-05440-05
001-100-2010-00044-47
001-100-2010-00264-67
001-100-2011-00320-96
001-100-2008-00324-72
001-100-2008-00325-15
001-100-2007-00196-67
001-100-2008-00078-01
001-100-2008-00400-37
001-100-2008-00402-68
001-100-2009-00009-68
001-100-2010-00264-76
001-100-2011-00317-41
001-100-2011-00318-66
001-100-2012-00293-92
001-100-2012-00411-54
001-100-2013-00237-22
001-100-2014-00725-50
001-100-2004-11664-88

ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ช.พัน.3 พล.ร.3
ทภ.2

จํานวนเงิน
2,466.42
2,863.38
1,129.08
2,423.88
1,683.88
13,621.08
1,091.84
2,194.30
1,805.86
2,959.65
1,729.27
2,200.26
1,848.54
2,671.98
5,165.43
1,706.20
1,006.72
1,145.01
1,327.05
2,409.50
2,732.28
1,743.22
1,486.20
2,849.16
1,453.70
794.82
1,886.70
1,425.78
1,486.44
1,974.75
1,147.75
627.84
38,812.95

หน้าที# : 27

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
พ.อ.(พิเศษ) สันทัด จันทน์มาลา
พ.อ. ประยุทธ์ จันทรมหา
พ.อ. ไกรเดช คงสนิท
พ.อ. กัมปนาท วาพันสุ
พ.อ. สุทธีร์ ใจจังหรี ด
พ.ท.ยุทธภูมิ กระแสร์
พ.อ. สรพงษ์ ลือขจร
พ.อ. เดชา ไชยมงคล
พ.อ.วทัญUู หลวงเทพ
พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ
พ.อ.กฤษพล แก้วอุ่นเรื อน
พ.อ. ดุลยทรรศน์ อิ#มอ้วน
พ.ท.กฤษฎา ธนรักษ์
พ.ท. เชิดชัย ธรรมวงษ์
พ.ท. อมรเทพ โอรสรัมย์
พ.ท. ณัฐธนินท์ คงเกตุ
พ.ท.ฉัตรเทพ สาตนุรักษ์
พ.ท. สรชัย สังข์กลาง
พ.ท. ตวงสิ ทธิC วงศ์วานิช
พ.ท. ยงยุทธ สาริ โก
พ.ท. อาจชาย บัวทอง
พ.ท. สาคริ น ปิ ยะกุล
พ.ต.. วัชระชัย สกุลรัตน์
พ.ต. ธงชัย สิ งห์เดช
พ.ต. อนุสิทธิC สุระชน
พ.ต. สุทิน ทองอินทร์
พ.ต. คันธสิ ทธิC บุพาโล
พ.ต. อนุลกั ษณ์ เหมวรานนท์
พ.ท. สุรฤกษ์ โคตรชารี
พ.ต. พสิ ษฐ์ วราภัสร์ธีรพร
พ.ต. มนตรี สุริยบุตร
พ.ท. สาคร ธรรมศิลา
พ.ต. นิติภูมิ ทุมขุนทด

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10586-02
001-100-2004-00492-36
001-100-2004-02482-44
001-100-2004-04589-66
001-100-2004-04671-40
001-100-2004-06932-68
001-100-2004-07540-37
001-100-2004-07891-49
001-100-2004-09658-73
001-100-2004-11012-69
001-100-2004-11945-06
001-100-2004-12972-92
001-100-2004-00798-39
001-100-2004-02314-02
001-100-2004-03789-70
001-100-2004-07773-66
001-100-2004-07947-34
001-100-2004-08831-62
001-100-2004-08941-95
001-100-2004-10091-74
001-100-2004-10686-09
001-100-2004-11027-72
001-100-2004-00116-13
001-100-2004-00824-35
001-100-2004-01196-32
001-100-2004-02739-30
001-100-2004-02990-35
001-100-2004-03165-81
001-100-2004-05601-64
001-100-2004-05637-18
001-100-2004-05871-70
001-100-2004-06903-68
001-100-2004-09977-20

ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2

จํานวนเงิน
9,505.31
7,818.40
11,990.89
7,531.81
12,698.43
8,263.17
7,241.40
12,219.28
2,980.05
10,129.89
5,913.35
6,292.83
2,312.85
13,580.13
13,718.14
1,975.85
5,874.60
8,583.31
8,968.15
9,385.26
6,749.58
7,558.35
13,142.55
31,498.04
15,261.77
5,114.72
6,085.25
9,370.86
13,633.68
3,561.86
6,682.96
6,857.66
8,896.65

หน้าที# : 28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
พ.ต.รัตติพงษ์ วรรณพงษ์
พ.ท. ณัฐพงศ์ กฤติธาํ รง
พ.ต.วัลลภ รัตนาพันธุ์
พ.ต. เชาวฤทธิC ทองแสง(อ.)
พ.ท.หญิง รัตตินนั ท์ ธนนฐิติพฒั น์
ร.ท. บัญญัติ รัตนดอน
ร.ท. ภิรมย์ ขําโนนงิMว
ร.อ. อํานวย พันธ์สระน้อย
ร.อ. ปรี ชา ทองบ่อ
ร.ต. สงบ สุตนนท์
ร.ท. ณฐกร ปั งศรี
ร.ต. ประมง คําโพธิC
ร.ต. ประเสริ ฐ แสนสมบัติ
ร.ต. สมคิด บูรณะอุดม
ร.ต.ณฐาพงศ์ กวีณ์วรปรัชญ์
ร.ท. เรวัตร ชุมภักดี
ร.ต. สุรชิต จําปาชัยศรี
ร.ต.หญิง เธียรทอง สี หะวงษ์
จ.ส.อ. มงคล ไขนอก
จ.ส.อ. ชวลิต ออแสงสุวรรณ
จ.ส.อ. บรรจง แสนน้อย
จ.ส.อ. ศักดิCกริ นทร์ พรหมดีสาร
จ.ส.อ. เชาวลิตร พะโยโค
จ.ส.อ. วัชระ รอดสิ น
จ.ส.อ. ประวิทย์ สวัสดิCวงศ์ไชย
จ.ส.อ. สุนนั ท์ ประวันไหว้(อ.)
จ.ส.อ. อรรถดล ปั ญจไชยา
จ.ส.อ. ศุภชัย ตัMงชัยประเสริ ฐ
จ.ส.อ. อนิรุธ อังกนก
จ.ส.อ. บุญฤทธิC ธารสว่าง
จ.ส.อ. ธรรศ์พงษ์ ทองสายจันทร์
ร.ต. สําอางค์ บุญคํา
จ.ส.อ. หาญชัย ทศสูงเนิน

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10190-01
001-100-2004-10686-27
001-100-2004-10963-65
001-100-2004-11483-85
001-100-2004-12513-79
001-100-2004-05893-09
001-100-2004-09981-18
001-100-2004-10708-17
001-100-2004-11995-29
001-100-2004-02705-53
001-100-2004-08766-03
001-100-2004-09697-27
001-100-2004-09697-45
001-100-2004-09699-12
001-100-2004-09699-94
001-100-2004-11814-69
001-100-2004-11825-92
001-100-2004-11389-44
001-100-2004-00596-13
001-100-2004-00651-46
001-100-2004-00884-20
001-100-2004-01135-04
001-100-2004-01291-98
001-100-2004-01657-38
001-100-2004-01757-35
001-100-2004-01826-83
001-100-2004-01902-57
001-100-2004-01907-52
001-100-2004-01910-98
001-100-2004-02230-05
001-100-2004-02913-98
001-100-2004-03015-61
001-100-2004-03055-21

ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2

จํานวนเงิน
4,161.44
10,916.59
7,649.37
5,391.93
3,326.00
12,569.33
12,300.67
11,472.57
5,804.11
13,052.82
7,520.75
3,564.41
8,583.85
7,396.29
2,055.72
13,579.66
8,220.24
10,645.98
11,182.79
2,261.11
46,347.47
3,714.14
6,902.58
12,693.24
2,433.95
3,711.47
5,381.29
2,437.75
2,957.89
2,413.70
5,927.10
5,436.23
2,019.36

หน้าที# : 29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. วิทยา ทองสม
จ.ส.อ.สามารถ เพชรจันทึก
จ.ส.อ. สุขเกษม ทองสุข
จ.ส.อ.ศิริศกั ดิC วรรณรักษ์
จ.ส.อ. อิฐเชษฐ์ อิทธิชวินทร์
จ.ส.อ. ประกายเพ็ชร สาคร
จ.ส.อ. นพดล ยศปั ญญา
จ.ส.อ. ณิ ราวุฒิ เกิดกุรัง
จ.ส.อ. ประสงค์ ขวัญกลาง
จ.ส.อ. เทอดศักดิC ศักดิCจิรานุกลู
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ปั กษา
จ.ส.อ. ปรี ชา มุ่งดี
จ.ส.อ. เอกราช สมัตถะ
จ.ส.อ. นคร มิตรภาพ
จ.ส.อ. บรรเจิด ภักดีจอหอ
จ.ส.อ. ไสว หมัน# ชัย
จ.ส.อ. จรัส ชอบสงวน
จ.ส.อ. อภิสิทธิC บุญมูล
จ.ส.อ. จิระศักดิC แคนตะ
จ.ส.อ. ถาวร เจริ ญวงศ์
จ.ส.อ. วิชิต โพธิCทงั
จ.ส.อ. กฤษณะ จิตธรรม
จ.ส.อ. สุริยา นนทวาสี
จ.ส.อ. สุรินทร์ คํามูล
จ.ส.อ. ฉันทกิต ภาคสุโพธิC
จ.ส.อ. เฉลย สัตยวาที
จ.ส.อ. ธีรภัทร มาสวัสดิC
จ.ส.อ. พัชรพล คล้ายโอภาส
จ.ส.อ. ชนะสงคราม ปะโมนะตา
จ.ส.อ. ธีรนนท์ โปร่ งสันเทียะ
จ.ส.อ. สมนึก บุญนาค
จ.ส.อ.อนุวฒั น์ เอี#ยมนูญ
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ กวานสุพรรณ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03078-75
001-100-2004-03204-05
001-100-2004-03575-88
001-100-2004-04434-50
001-100-2004-04456-70
001-100-2004-04521-75
001-100-2004-04576-57
001-100-2004-04688-57
001-100-2004-04829-45
001-100-2004-04971-50
001-100-2004-05296-71
001-100-2004-05380-77
001-100-2004-05885-77
001-100-2004-06331-05
001-100-2004-06859-22
001-100-2004-07182-02
001-100-2004-07418-11
001-100-2004-07804-58
001-100-2004-07970-05
001-100-2004-08615-22
001-100-2004-08693-93
001-100-2004-08716-26
001-100-2004-08883-07
001-100-2004-08945-39
001-100-2004-08970-31
001-100-2004-09696-02
001-100-2004-09696-84
001-100-2004-09862-74
001-100-2004-10002-43
001-100-2004-10430-26
001-100-2004-10482-89
001-100-2004-10685-93
001-100-2004-10817-98

ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2

จํานวนเงิน
14,114.60
1,516.45
3,014.37
10,879.68
4,008.65
3,216.30
2,534.12
14,081.94
13,524.34
2,704.44
8,953.06
14,264.77
4,274.07
12,779.40
5,808.08
7,849.96
2,761.69
3,959.70
10,860.00
5,057.03
6,949.79
2,571.53
4,310.58
7,015.68
6,220.24
2,194.01
3,526.89
1,346.40
2,002.83
9,989.56
17,472.57
3,041.19
6,074.87

หน้าที# : 30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. โสภณ ใจจุลละ
จ.ส.อ. บุณยฤทธิC วรวิสุทธิวงศ์
จ.ส.อ. พรชัย คําหงษา
จ.ส.อ. สมบัติ แสนช่าง
จ.ส.อ. อุทยั ดวงจิต
จ.ส.อ. เดชชนะ หาพันธ์
จ.ส.อ. สาธร เสาะสมบูรณ์
จ.ส.อ. วีระ ธนะภวา
จ.ส.อ. พรหมพจน์ หัดสิ ม
จ.ส.อ. ปรี ชา ประจญกล้า
จ.ส.อ. หงษ์เทพ จําปาหวาย
จ.ส.อ. ภูมินทร์ สายปาน
จ.ส.อ. ศักดิCชยั การิ นทร์
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ คําทองทิพย์
จ.ส.อ. ศรัญUู สุวรรณ์ดวง
จ.ส.อ. อดิศร เมืองโคตร
จ.ส.อ.พัสกร ไพศาลธรรม
จ.ส.อ. พีรพัฒน์ งามสง่า
จ.ส.อ. ถนัด นุรักรัมย์
จ.ส.อ.หญิง สุจิตรา แผ่นงา
จ.ส.ท. ปรี ชา เหลืองอ่อน
จ.ส.ท. เด่นชัย หัสดรกิ#ง
จ.ส.ท. กฤช วิสุนี
จ.ส.ท. เอกสิ ทธิC กฤษณสุวรรณ
จ.ส.ท. ธรรมณุ อรรถเนตร
จ.ส.ท. ประสิ ทธิC บึกสันเทียะ
จ.ส.ท. ธีระศักดิC จันทนิภามาศ
จ.ส.ต. อนุภทั ร ปะเสระกัง
จ.ส.ต. นิคม คําหงษา
จ.ส.ต. จารุ วรรฒ เกตุชาติ
จ.ส.ต.รัฐสรณ์ ควบพิมาย
จ.ส.ต. รุ่ งโรจน์ เพ็ญพักตร์
ส.อ. กฤษณ เสตะรุ จิ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11046-00
001-100-2004-11270-27
001-100-2004-11694-85
001-100-2004-11873-57
001-100-2004-11919-16
001-100-2004-12019-58
001-100-2004-12189-03
001-100-2004-12443-97
001-100-2004-12670-60
001-100-2004-12692-26
001-100-2004-13142-16
001-100-2005-00152-01
001-100-2005-00350-92
001-100-2005-00826-01
001-100-2007-00092-17
001-100-2007-00096-24
001-100-2007-00258-80
001-100-2007-00295-76
001-100-2009-00447-13
001-100-2005-00823-82
001-100-2004-00825-23
001-100-2004-10591-51
001-100-2005-00282-14
001-100-2006-00143-80
001-100-2006-00401-45
001-100-2007-00383-70
001-100-2008-00215-91
001-100-2004-06703-00
001-100-2006-00508-96
001-100-2008-00397-76
001-100-2009-00317-28
001-100-2010-00165-21
001-100-2004-09946-80

ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2

จํานวนเงิน
8,239.70
9,317.86
5,211.31
13,777.22
6,436.74
6,304.67
7,888.71
3,365.33
5,065.86
5,474.96
4,179.42
2,446.60
3,769.89
2,159.74
6,372.47
4,523.09
2,691.99
6,606.07
2,254.09
4,511.17
2,529.32
4,441.01
1,026.59
2,543.61
1,736.76
4,241.23
1,806.97
3,146.31
2,423.70
3,647.20
2,171.89
1,731.17
3,915.23

หน้าที# : 31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. นราศักดิC รชตะปรี ชา
ส.อ. วีระศักดิC วงศ์คาํ จันทร์
ส.อ. ฐิติพงษ์ น้อยเอีMยง
ส.อ. นวพล ม้วนโคกสูง
ส.อ. มานะ ปรางค์นอก
ส.อ. นพดล ดิษตะคุ
ส.อ. อดิศร แพทย์กระโทก
ส.อ. ศรายุทธ พิมสิ ม
ส.อ. อมรเดช เจริ ญชัย
ส.อ. ธีรภัทร วันชยานนท์
ส.อ. ณัฐสิ ทธิC แสนทวีสุข
ส.อ. วิษกรณ์ มานะดี
ส.อ. ศุภกิจ แสงสุขวาว
ส.อ. เชิดชัย คําโพธิC
ส.อ. บัณฑิต ชุนครบุรี
ส.อ. ศิริพงษ์ แก้วมี
ส.อ. ปรี ชานล บุญไตรรัตน์
ส.อ.เอกพงศ์ ปานหมื#นไวย
ส.อ. บรรลือศักดิC บํารุ งฤทธิC
ส.อ.รัตนภูมิ แฝงกระโทก
ส.อ.อุดมศักดิC ทักขิน
ส.อ.ณรงค์ฤทธิC คะศรี ทอง
ส.อ.พัฒนพล ค้าสบาย
ส.อ. ลิขิต แสนมณี
ส.อ.หญิง โสมสุภางศ์ สุวรรณทา
ส.ท.หญิง วชิราพรรณ บุญเลิศ
ส.ท.หญิง ปริ ศนา งิMวกลาง
ร.ท. มนตรี ง้าวไข่นM าํ
ร.ท. ประดิษฐ ธุระพันธุ์
ร.ท. สมบูรณ์ จันทร์เปล่งแจ้ง
ร.ท. ธาตรี เอี#ยมละออ
ร.ท. สมบัติ แก้วผลึก
ร.ต. ชูพนั ธ์ ไชยวงษ์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13220-57
001-100-2006-00497-02
001-100-2008-00217-22
001-100-2008-00359-38
001-100-2009-00185-96
001-100-2009-00355-93
001-100-2009-00447-31
001-100-2010-00295-89
001-100-2010-00298-62
001-100-2010-00363-67
001-100-2010-00403-24
001-100-2010-00403-88
001-100-2011-00303-35
001-100-2011-00446-39
001-100-2011-00503-66
001-100-2012-00092-19
001-100-2012-00239-45
001-100-2012-00240-14
001-100-2012-00240-96
001-100-2012-00584-73
001-100-2012-00659-87
001-100-2013-00085-56
001-100-2013-00085-74
001-100-2013-00498-54
001-100-2012-00182-08
001-100-2012-00583-94
001-100-2014-00179-60
001-100-2004-02348-07
001-100-2004-06421-12
001-100-2004-07240-45
001-100-2004-12453-78
001-100-2004-12970-16
001-100-2004-05209-35

ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ทภ.2
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.

จํานวนเงิน
2,037.04
4,044.25
1,045.26
1,036.87
1,492.18
1,415.04
1,224.61
1,987.41
1,790.14
3,373.52
7,010.07
2,660.62
1,226.34
710.07
1,132.91
517.20
2,220.40
3,142.07
1,388.70
595.30
1,741.18
938.98
1,476.46
1,024.36
1,797.00
998.18
1,096.34
3,824.92
7,636.27
4,050.58
2,785.86
1,684.90
4,451.90

หน้าที# : 32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ธเนตร อยูเ่ ย็น
ร.ต. ราชัน จันทร์สิงห์
ร.ต. เชาวรัตน์ พุม่ เกตุ
จ.ส.อ. สมศักดิC สุวรรณรัตน์
จ.ส.อ. ปรัชญา สุขพูล
จ.ส.อ. สุริยา ระน้อย
จ.ส.อ. ธนพล ทองนุช
จ.ส.อ. เชิดศักดิC นวนสาลี
จ.ส.อ.สิ รภพ กิ#งก้าน
จ.ส.อ. สามารถ เลียมตะคุ
จ.ส.อ. วชร คงเจริ ญ
จ.ส.ต. ประจวบ ศรี นวลสลุง
จ.ส.อ. สุริยา เสมาทอง
จ.ส.อ. จรัญ ภู่อยู่
จ.ส.อ. โรจน์ โรจโนภาส
จ.ส.อ. สมนึก กลัดอยู่
จ.ส.อ. ธงชัย วงศ์สุวรรณ
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ พงษ์ภู
จ.ส.อ. อนุชิต เสื อกูล
จ.ส.อ. เอกชัย เนียมทัง
จ.ส.อ. เจษฎา อ้วนอินทร์
จ.ส.อ. ปิ ยะ นิลธรรม
จ.ส.อ. วรากรณ์ ผาสุข
จ.ส.อ. สมโชค นารี นนท์
จ.ส.อ. สิ ทธิพงศ์ โนราช
จ.ส.อ. อนุชา วรจันทรา
จ.ส.อ. อภิศกั ดิC กระจายศรี
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ใช้เจริ ญ
จ.ส.อ. ขวัญเมือง โสกาญจน์(อ.)
จ.ส.อ. อดินนั ท์ สิ งหฬ
จ.ส.อ. นพพร สายพิมพ์
จ.ส.อ. คมสัน ทาแป้ ง
จ.ส.อ. ปั ญญา โพธิCแสง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07671-56
001-100-2004-07671-92
001-100-2004-08524-09
001-100-2004-01932-09
001-100-2004-02221-12
001-100-2004-02348-61
001-100-2004-02348-70
001-100-2004-02348-89
001-100-2004-02348-98
001-100-2004-02349-22
001-100-2004-02349-31
001-100-2004-02349-40
001-100-2004-02349-59
001-100-2004-02350-00
001-100-2004-02511-96
001-100-2004-03371-86
001-100-2004-06652-10
001-100-2004-07413-98
001-100-2004-07480-81
001-100-2004-07670-40
001-100-2004-07671-29
001-100-2004-07671-74
001-100-2004-07672-08
001-100-2004-07672-35
001-100-2004-07672-44
001-100-2004-08056-32
001-100-2004-08056-87
001-100-2004-08473-55
001-100-2004-08523-75
001-100-2004-08543-91
001-100-2004-08950-88
001-100-2004-09265-91
001-100-2004-09325-65

ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.

จํานวนเงิน
2,336.48
7,902.82
2,856.85
3,847.13
4,101.46
4,187.22
1,817.59
2,467.20
2,032.43
1,446.69
4,035.34
2,084.86
4,751.24
3,468.51
2,531.71
4,691.40
8,843.82
580.33
5,213.92
2,484.86
5,659.88
2,665.10
7,358.45
4,836.98
2,679.24
5,926.93
2,598.52
3,334.20
6,189.12
1,874.62
1,366.22
1,244.04
4,496.08

หน้าที# : 33

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ศราวุธ พันลํา
จ.ส.อ. อุทยั บุปผา
จ.ส.อ. วิลยั ณ์ จันทรประทักษ์
จ.ส.อ. มานะ อินทรฤทธิC
จ.ส.อ. เทพฤทธิCไพรี ศรี วชิ า
จ.ส.อ. ทินกร สระทองเยาว์
จ.ส.อ. กิตติกานต์ หาญปราบ
จ.ส.อ. สมชาย อิ#มด้วยบุญ
จ.ส.อ. ชาตรี รุ กขชาติ
จ.ส.อ. ชิตณรงค์ สุดชัย
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ เดชศิริ
จ.ส.อ. วิชยั ชัยธีระสุเวท
จ.ส.อ. บรรจบ ทะริ นทร์
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ กํายาน
จ.ส.ท. ทนงศักดิC ชมภูนอ้ ย
จ.ส.ท. ประสิ ทธิC ตุม้ เรื อง
จ.ส.ท. สมโภช โตชม
จ.ส.ต. วชิระ กํ#าเสริ ฐ
จ.ส.ต. สัญชัย ภูยาธร
จ.ส.ต. จิรศักดิC มาโต
จ.ส.ต. สุขสันต์ พันธ์สีมา
จ.ส.ต. สุเมธ คล้ายสุขพงษ์
จ.ส.ต. พรชัย รอดคํา
จ.ส.ต. วิษณุ แก้วหอม
จ.ส.ต. วัฒนชัย จันต๊ะวงค์
จ.ส.ต. สุรชัย ใบศรี
จ.ส.ต. พัชรพงษ์ กําลังพืช
จ.ส.ต. วุฒิศกั ดิC องอาจ
จ.ส.ต. ประชา สุบรรณ ณ อยุธยา
ส.อ. ปรี ดา สี ดาพงษ์
ส.อ. สมมาศ โจทจันทร์
ส.อ. เดชณรงค์ วงค์อามาตย์
ส.อ. วิเชียร ปั กกัง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09330-32
001-100-2004-09518-61
001-100-2004-10581-07
001-100-2004-10957-73
001-100-2004-11460-95
001-100-2004-12076-79
001-100-2004-12307-10
001-100-2004-12896-46
001-100-2004-12993-79
001-100-2004-12993-97
001-100-2005-00340-57
001-100-2005-00352-69
001-100-2005-00354-27
001-100-2006-00238-83
001-100-2006-00236-16
001-100-2007-00014-91
001-100-2008-00273-73
001-100-2004-02349-86
001-100-2004-13118-11
001-100-2006-00236-61
001-100-2006-00240-68
001-100-2006-00418-34
001-100-2006-00418-43
001-100-2007-00139-91
001-100-2007-00141-67
001-100-2007-00380-51
001-100-2008-00170-02
001-100-2008-00170-75
001-100-2009-00033-54
001-100-2004-01866-34
001-100-2004-02349-77
001-100-2004-03043-28
001-100-2004-13109-28

ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.

จํานวนเงิน
4,780.56
7,738.45
5,486.73
4,148.34
4,172.65
2,963.74
8,174.64
4,077.88
6,423.99
2,069.08
2,101.41
2,853.01
3,090.76
5,356.99
1,925.06
2,852.80
4,606.05
419.66
2,416.53
1,342.30
1,480.81
2,086.34
3,996.18
2,512.96
675.17
4,604.31
1,242.75
278.03
782.88
552.50
2,266.91
1,874.88
1,293.59

หน้าที# : 34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ศุภชัย ธนะสังข์
ส.อ. มานะ ครรไลลักษ์
ส.อ. พิสิทธิC สุวรรณมาโจ
ส.อ. ดอกรัก เผื#อนทิม
ส.อ. ชานนท์ พึ#งภักดิC
ส.อ. ภูมินทร์ เริ งพจน์
ส.อ. บัญชา นัยวิรัตน์
ส.อ. ทัศพล คําเคน
ส.อ. อิทธิพล ร่ มโพธิC
ส.อ. จีระพงษ์ เขียนเจริ ญ
ส.อ. ศิริพล ทานสัมฤทธิC
ส.อ. วาทิตย์ กึมขุนทด
ส.อ. ชัยวัฒน์ มิ#งขวัญ
ส.อ. พัชรพล เต็มเปี# ยม
ส.อ. มารุ ต ชุ่มมา
ส.อ. ทรงวุฒิ สําลี
ส.ท. ธีรภัทร์ สุทธิจนั ทร์
ส.อ. ชัชวาลย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ส.อ. นฤเทพ อ้วนพรมมา
ส.อ. ศาสตรา ร่ มเย็น
ส.อ. ธรรมรงค์ ทีฆาวงษ์
ส.อ. ภัทรพล ชัยชนะ
ส.อ. วิรัฎฐา แก้วศักดิC
ส.อ. ฉลาด ชมภูวเิ ศษ
ส.อ. สันติ ฤกษ์งาม
ส.ท. ธวัชชัย ศรี กลัด
ส.ท. วรากร ธนัญชัย
ส.ต. ชูเดช ศรี อินทร์
ร.อ. พกร เอี#ยมไพฑูรย์
ร.ท.มานิด สละทาน
ร.ท. สุขสันต์ บุญโท
ร.ต. สุวรรณ์ พรมมานิน
ร.ต. วิทูล ครองสระน้อย

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00342-24
001-100-2005-00351-35
001-100-2005-00356-03
001-100-2007-00138-30
001-100-2007-00378-58
001-100-2007-00415-69
001-100-2008-00170-11
001-100-2008-00170-66
001-100-2008-00353-45
001-100-2009-00033-63
001-100-2009-00033-90
001-100-2010-00030-59
001-100-2010-00031-56
001-100-2010-00314-78
001-100-2010-00394-16
001-100-2010-00394-89
001-100-2010-00396-29
001-100-2011-00028-73
001-100-2011-00034-92
001-100-2011-00225-30
001-100-2011-00326-52
001-100-2011-00462-11
001-100-2011-00522-85
001-100-2012-00133-73
001-100-2012-00318-38
001-100-2013-00347-82
001-100-2015-00261-70
001-100-2014-00688-76
001-100-2004-10449-82
001-100-2004-07105-38
001-100-2004-11123-99
001-100-2004-00853-08
001-100-2004-02482-62

ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.1 พัน.31 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.

จํานวนเงิน
390.90
4,288.45
1,395.74
1,339.94
1,755.11
1,430.31
868.28
1,242.75
731.12
3,012.71
948.04
2,983.32
617.78
720.31
347.97
206.01
1,887.06
1,853.54
641.05
3,023.30
790.06
173.66
370.34
161.40
472.85
623.50
785.27
682.63
3,233.14
5,744.71
4,185.59
2,396.83
2,713.32

หน้าที# : 35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155

ชื#อบัญชี
ร.ท. อนุสรณ์ ดาราย
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ กุลศรี
จ.ส.อ. บัญชา จันทร์ทอง
ร.ต. สุวฒั น์ วังกลาง
จ.ส.อ. สมศักดิC สกุลแตร
จ.ส.อ. สมชาย คําแสนเดช
จ.ส.อ. วีระศักดิC ภู่สมัย(อ.)
จ.ส.อ. อธิคม เพียรสมผล
จ.ส.อ. ทฤษฎี ทับโพธิC(อ.)
จ.ส.อ. สมบุญ จันทร์ชาญ
จ.ส.อ. กฤษณ์ ประสิ ทธิCนอก
จ.ส.อ. ธวัชชัย สัตย์สม
จ.ส.อ. บุญลุ คําอุดม
จ.ส.อ. นภาพล นาคะปั กษิณ
จ.ส.อ. กิตติพนั ธ์ บุญอร่ าม
จ.ส.อ. สุรสิ ทธิC ใยยะผลสุข
จ.ส.อ. ธวัชชัย พิมจุฬา
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ จวนจรู ญ
จ.ส.อ. สมบัติ จันทร์ศิริ
จ.ส.อ. ถวิล สุริยะวงค์
จ.ส.อ. พีระ รอบคอบ
จ.ส.อ. นิธิวทิ ย์ ลาลด
จ.ส.อ. อาทิตย์ ธิยาโน
จ.ส.อ. สามารถ แจ่มศรี
จ.ส.อ. สุรศักดิC สมสกุล
จ.ส.อ. อมฤทธิC เมืองอําพัน
ส.อ. ทองไสย ก้อนวิมล
จ.ส.อ. สุทธินนั ต์ สุวดิษฐ์
จ.ส.อ. เวธิน ชูศรี พฒั น์
จ.ส.อ. โชคชัย กําเหนิดสิ งห์
จ.ส.อ. อนุศร สุนทรชัย
จ.ส.อ.วิชิต อ่างมัจฉา
จ.ส.อ. วุฒิชยั ขันตรี คาํ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11692-36
001-100-2004-00256-61
001-100-2004-00419-15
001-100-2004-00556-99
001-100-2004-01029-33
001-100-2004-01219-92
001-100-2004-02656-94
001-100-2004-02972-95
001-100-2004-03048-78
001-100-2004-03473-78
001-100-2004-03474-02
001-100-2004-03474-20
001-100-2004-04203-43
001-100-2004-05227-02
001-100-2004-06122-45
001-100-2004-06743-51
001-100-2004-06996-06
001-100-2004-08775-96
001-100-2004-09456-57
001-100-2004-09951-48
001-100-2004-10123-27
001-100-2004-10123-54
001-100-2004-10124-06
001-100-2004-11191-98
001-100-2004-11468-46
001-100-2004-11843-41
001-100-2004-13116-17
001-100-2005-00312-72
001-100-2005-00352-78
001-100-2005-00816-48
001-100-2005-00816-75
001-100-2006-00246-60
001-100-2006-00248-82

ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.

จํานวนเงิน
4,875.53
2,121.70
2,980.76
1,976.62
6,979.15
2,945.71
4,159.59
5,499.47
2,084.17
3,402.70
3,094.16
600.56
3,665.95
6,307.75
7,238.08
1,830.78
3,106.60
16,756.15
4,056.78
1,447.26
3,243.23
3,028.76
3,483.48
4,766.68
1,914.74
3,099.00
3,249.58
1,549.75
4,482.11
979.79
971.82
2,339.38
2,822.57

หน้าที# : 36

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. วราวุธ แก้วเกิด
จ.ส.อ. กฤษณพงษ์ แนบกลาง
จ.ส.อ. จิรายุ เพ่งสุวรรณ
จ.ส.อ.พีรพล ชอบทวี
จ.ส.อ. อนุชิต แสงทอง
จ.ส.อ. สําเภา พรชุบ
จ.ส.อ. วโรดม สิ ทธิสุวรรณ
จ.ส.ท. จารุ วฒั น์ แสนสุรินทร์
จ.ส.อ. นพรัตน์ ฉันทะกลาง
จ.ส.อ. สิ ริพงษ์ เดชสุภา
จ.ส.อ. ศรายุทธ บุตรเจริ ญ
จ.ส.ต. ไพศาล ยะคุณเขตต์
ส.อ. อุปพัฒน์ บัณฑุวรรณ
จ.ส.อ. เธียรธาวิน ทํามิ
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิC ไผ่จนั ทร์
จ.ส.ต. หัสนัย ไกรลาส
จ.ส.อ. นิกร กันธิยะ
จ.ส.อ. สราวุธ ทองจับหลัก
ส.อ. วิษณุพงษ์ พรมนนท์
จ.ส.ท. ธวัชชัย วัยนุศร
ส.อ. อาทิตย์ ชัยยนต์
ส.อ. นเรศ พิละกันทา
จ.ส.ต. พัทธนันท์ มาดี
จ.ส.ต. พรหมลิขิต หอดขุนทด
ส.อ. สุทธินนั ท์ จันทร์หอม
ส.อ. อุทิตย์ กําลังดี
จ.ส.ต. สุทธิพงษ์ ลาเบาะ
จ.ส.ต. ทรงลักษณ์ นาคคํา
ส.อ. วรุ ตร์ บุญโกมุต
ส.อ. ฐานิส สุขเกษม
ส.อ. สถาพร พรมมา
ส.ท. นัฐพงศ์ สุนทร
ร.อ. ประทีป วงศ์พิริยโยธา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00501-42
001-100-2007-00136-81
001-100-2007-00138-67
001-100-2004-09326-62
001-100-2005-00816-66
001-100-2006-00433-82
001-100-2006-00501-79
001-100-2010-00088-14
001-100-2004-04042-84
001-100-2004-10123-90
001-100-2004-12689-35
001-100-2011-00065-05
001-100-2004-03473-50
001-100-2006-00246-24
001-100-2006-00501-60
001-100-2009-00217-76
001-100-2009-00326-84
001-100-2009-00327-63
001-100-2010-00130-01
001-100-2010-00228-32
001-100-2011-00519-30
001-100-2012-00008-10
001-100-2012-00073-54
001-100-2012-00078-40
001-100-2012-00678-15
001-100-2010-00130-38
001-100-2011-00223-45
001-100-2012-00073-90
001-100-2012-00417-01
001-100-2013-00360-18
001-100-2014-00724-17
001-100-2016-00316-58
001-100-2004-02182-25

ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.2 พัน.102 รอ.
ป.3 พัน.8

จํานวนเงิน
1,429.24
2,132.19
1,582.38
549.43
3,066.35
1,384.81
1,363.11
978.25
1,565.63
3,463.29
2,508.58
904.09
4,986.56
355.73
2,771.55
1,395.78
1,746.22
1,692.83
1,002.26
2,346.66
725.26
1,441.69
1,431.16
1,359.43
773.04
931.14
479.56
1,407.33
888.94
582.55
167.83
156.84
7,294.91

หน้าที# : 37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.อ. ชาติชาย แคว้นคอนฉิ ม
ร.ท. เฉลิม ขันวิชยั
ร.ท. สุริยา ยืนสุข
ร.ท. ไกรวุฒิ คําศรี พล
ร.ต. วัลลภ เนาวรัตนาวนิช
ร.ต. วิมุต ประทีปเมือง
ร.ต.จักรพงศ์ ศิริพนั ธ์
ร.ต. สุภจิตร สาพรมมา
ร.ต. คงเดช คําจุฬา
ร.ต.วิชยั แก่นนาค
ร.ต. สมบูรณ์ ชัยพล
ร.ต. เพลิงสุริยา เปรมประโยชน์
ร.ต. วิชยั กลิ#นสวัสดิC
จ.ส.อ. อนุช อุตราชา
จ.ส.อ. จรู ญ กุณชนะรงค์
จ.ส.อ. อดุลย์ ผดุงกิจ
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ลอยนอก
จ.ส.อ. นิพล ดวงแสงเหล็ก
จ.ส.อ. โยธิน ประทุมทอง
จ.ส.อ. มงคลชัย โอฬาร
จ.ส.อ. วรพล แสงภักดี
จ.ส.อ. สมพร อินทิแสน
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ วรรณปะเก
จ.ส.อ. ประหยัด นิลจําเริ ญ
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC ดงอุทิศ
จ.ส.อ. ธนสาร บุตรศรี
จ.ส.อ. พิกลุ เคนเหลื#อม
จ.ส.อ. อูด๊ ดีตะนะ
จ.ส.อ. ทรงศักดิC ผ่องกลาง
จ.ส.อ. มาโนช ตินตะรสาละ ณ ราชสี มา
จ.ส.อ. มนพันธ์ พลซา
จ.ส.อ. ธนกร ศรี รัตน์
จ.ส.อ.สุวทิ ย์ อาคะจักร์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11634-81
001-100-2004-01011-29
001-100-2004-01801-17
001-100-2004-10125-76
001-100-2004-01122-04
001-100-2004-01388-40
001-100-2004-02580-65
001-100-2004-04031-24
001-100-2004-05457-30
001-100-2004-06472-32
001-100-2004-06539-78
001-100-2004-10780-77
001-100-2004-10935-71
001-100-2004-00804-73
001-100-2004-01437-45
001-100-2004-01526-64
001-100-2004-02238-83
001-100-2004-02567-93
001-100-2004-02651-53
001-100-2004-03098-91
001-100-2004-05543-67
001-100-2004-08758-80
001-100-2004-08787-26
001-100-2004-09358-81
001-100-2004-09622-65
001-100-2004-09798-49
001-100-2004-10787-85
001-100-2004-11916-15
001-100-2004-12660-70
001-100-2004-13086-40
001-100-2007-00146-53
001-100-2010-00076-20
001-100-2004-03947-01

ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8

จํานวนเงิน
4,173.74
5,930.37
7,786.28
1,715.69
1,600.52
9,182.51
1,338.32
2,792.30
5,739.66
6,543.37
9,572.71
9,302.02
5,039.78
2,334.42
6,898.86
3,497.90
8,779.49
8,256.31
5,189.05
712.35
2,082.25
3,969.18
7,981.99
3,318.98
8,779.54
2,223.94
8,849.82
9,510.12
1,912.58
19,538.91
1,202.66
1,156.33
7,183.24

หน้าที# : 38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. ทรงศักดิC เฮมเขียว
ส.อ. ภาณุวฒั ณ์ เจริ ญคุณ
ส.อ. วีระพร แสงหา
ส.อ. ทวีทรัพย์ ซอสูงเนิน
ส.อ.อนาวิล นามตะ
ส.ท. นิพนธ์ งามเลิศ
ส.ท. จิรศักดิC ศรี สารคาม
ร.ท. สมหวัง คุณสมบัติ
ร.ท. สนัน# ทานะสิ งห์
ร.ท. ทวี วิลามาศ
ร.ท. ชลธิวฒั น์ หย่องตระกูล
ร.ต. พิสุทธิC โพธิCแก้ว
ร.ต. อุดม หงษ์คาํ
ร.ต. ณัฐพงษ์ ประเทภา
ร.ต. ยงยุทธ เผ่าภูรี
ร.ต. ศักดา มากดี
ร.ต. ไพทูล วรพันธ์
ร.ต. คําพันธ์ มะลิวงค์
ร.ต. เศรษฐ์สิริ อินพรหมมา
ร.ต. ยุทธนา ทาระหอม
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิC กองพันธ์
จ.ส.อ. ทูลฉลอง กอแก้ว
จ.ส.อ. สุริยนั จันทเนตร
จ.ส.อ. คําจันทร์ สุขเลิม
จ.ส.อ. เทพรังสรรค์ ศักดิCศินานนท์
จ.ส.อ. ธฤษณัช มณี สาย
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ ถนัดทาง
จ.ส.อ. วีระพันธ์ จันมาทูล
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC สารการ
จ.ส.อ. ประศาสน์ สุทศั นาราม
จ.ส.อ. สถาพร อุ่นคํา
จ.ส.อ. ชลิต กาฬบุตร
จ.ส.อ. ธนกร กัลยามาตร์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00250-03
001-100-2011-00299-77
001-100-2012-00024-29
001-100-2013-00029-78
001-100-2013-00456-63
001-100-2014-00358-32
001-100-2015-00019-04
001-100-2004-00738-62
001-100-2004-09422-98
001-100-2004-12489-40
001-100-2012-00620-14
001-100-2004-00681-07
001-100-2004-07100-88
001-100-2004-08475-04
001-100-2004-10894-35
001-100-2004-10994-41
001-100-2004-11196-84
001-100-2004-11917-67
001-100-2004-12947-90
001-100-2006-00244-75
001-100-2004-00369-22
001-100-2004-01605-66
001-100-2004-02538-48
001-100-2004-02572-88
001-100-2004-03142-19
001-100-2004-03207-42
001-100-2004-04006-04
001-100-2004-04420-62
001-100-2004-06221-18
001-100-2004-06461-36
001-100-2004-07388-99
001-100-2004-08215-79
001-100-2004-08312-57

ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.3 พัน.8
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6

จํานวนเงิน
767.52
1,846.33
1,188.67
1,948.83
1,134.93
314.22
910.29
3,387.28
6,102.81
5,431.25
2,436.69
2,971.12
10,229.36
4,542.70
2,852.16
3,727.65
5,625.28
3,903.46
6,634.26
1,253.46
10,217.95
3,736.22
5,452.91
8,915.90
3,403.43
3,561.94
11,132.45
2,715.88
8,304.02
7,006.21
5,181.78
2,332.06
1,514.22

หน้าที# : 39

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. พิฑูรย์ คําวงค์
จ.ส.อ. นิคม สี ลามน
จ.ส.อ. ทรงศักดิC บุญสอน
ั หวังดี
จ.ส.อ. สุกณ
จ.ส.อ. อังกูร อูปแก้ว
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC ศรี ธญ
ั รัตน์
จ.ส.อ. วีระพงษ์ แววดี
จ.ส.อ. หนูไพร สิ งหะดี
จ.ส.ท. ธวัชชัย สายแวว
จ.ส.อ. พิสิทธิC จําปาขีด
จ.ส.อ. สานิตย์ จันทร์นอ้ ย
ส.อ. รัตนโกสิ น แซมสี ม่วง
จ.ส.ต. ชินกร ธานี
จ.ส.อ. ประภาส อนุพนั ธ์
ส.อ. นรา เวฬุวนารักษ์
ส.อ. สันติราษฎร์ บรรเทา
จ.ส.ต. ปิ ยะวัจน์ ถนอมลาภ
ส.อ. ศิริยศ เศษขุนทด
ส.อ. วัชราวุธ รู ปเหลี#ยม
ส.อ. ธนารัตน์ บุญยก
จ.ส.ท. คมกริ ช แสนนาม
ส.อ. โกวิทย์ พันธ์คาํ
ส.อ. วุฒิชยั สระแผง
ส.อ. อธิบดี สาหร่ าย
ส.อ. ศิวพงษ์ มะนัส
ส.ท. รณกร เอกศิริ
ส.ท. พัฒนา หอมหวล
ส.อ. วรเทพ จันทร์จาํ รัส
ส.ท. ธนานันท์ แสนหล้า
ส.อ. อดิศกั ดิC นาคสุด
พ.อ.หญิง วิไลลักษณ์ รัตนเศรษฐ
ส.ต. อนุวตั ร ผลโพธิC
ร.ท. ไตรมาศ วงษ์ครุ ฑ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08922-76
001-100-2004-09568-48
001-100-2004-09615-67
001-100-2004-10195-60
001-100-2004-11052-10
001-100-2004-11395-54
001-100-2004-11779-43
001-100-2004-12375-73
001-100-2008-00203-61
001-100-2004-04359-74
001-100-2004-07765-07
001-100-2005-00823-55
001-100-2004-09569-18
001-100-2004-11018-34
001-100-2004-12489-04
001-100-2005-00489-71
001-100-2007-00154-49
001-100-2007-00174-47
001-100-2007-00375-39
001-100-2008-00206-08
001-100-2009-00238-53
001-100-2009-00305-70
001-100-2011-00489-90
001-100-2011-00538-13
001-100-2012-00582-88
001-100-2011-00489-45
001-100-2013-00194-19
001-100-2013-00349-31
001-100-2014-00367-16
001-100-2014-00537-40
001-100-2004-04276-74
001-100-2016-00239-23
001-100-2004-05813-61

ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
ป.6 พัน.6
พบ.
พบ.
พล.ร.4

จํานวนเงิน
6,442.92
5,458.59
3,995.72
6,151.32
1,056.33
4,634.42
4,770.14
5,498.52
2,063.21
1,942.39
7,540.68
3,326.18
3,231.49
4,789.17
1,939.66
3,512.02
3,004.43
2,482.58
1,115.75
1,668.02
1,977.85
1,157.25
1,267.34
2,492.66
1,908.02
3,121.75
1,020.26
2,562.59
922.92
1,477.44
624,958.25
4,145.79
12,482.77

หน้าที# : 40

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ร.ท. พงษ์พิษณุ จันทรมณี
พ.ต. ศุภชาติ ศุภสาร
ร.อ. อัทคพล มลอา
ร.ท. วีระ คําละมัย
ร.ท. ประจวบ โตสุข
ร.ต. รงรัชฎ์ สังเกตการณ์
ร.ต. สวาท สิ งห์มหาพรหม
ร.ต. ประทิน มัง# คัง#
จ.ส.อ. ทรงสิ ทธิC เกษแก้ว
จ.ส.อ. เกรี ยงไกร เกิดนพคุณ
จ.ส.อ. โฆสิ ต ภูมี
จ.ส.อ. วสันต์ ขันโสม
จ.ส.อ. รังพล ถิ#นจอม
จ.ส.อ. เฉลย วัจนลักษณ์
จ.ส.อ. ประชุม วงศ์เพชรชัย
จ.ส.อ. พิชยั ปางแก้ว
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ กล้าการขาย
จ.ส.อ. ไกรลาศ แจ่มใส
จ.ส.อ. สนธยา หมื#นเฮ้า
จ.ส.อ. อนุรักษ์ สุขสวย
จ.ส.อ. สมหมาย ผลบุตร
จ.ส.อ. สมหวัง โสรธร
จ.ส.อ. สายันต์ นนทะชัย
จ.ส.อ. จีระศักดิC ภู่กนั
จ.ส.อ. วีระ อินเติมมา
จ.ส.อ. นนทนันท์ บูรณ์โภคา
จ.ส.อ.. ภูริชยั อนุเคระห์
จ.ส.อ. พงศ์ศิริ ประเทือง
จ.ส.อ. พิษณุ สุขสมบูรณ์
จ.ส.อ. กริ ชติกรณ์ วัฒนสิ งห์
จ.ส.อ. ชาญ ทองชมภู
จ.ส.อ.สุทธิพร แก้วรัตน์
จ.ส.ท. สันติ ภูแล่นคู่

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06781-35
001-100-2004-03970-81
001-100-2010-00179-46
001-100-2004-11516-35
001-100-2004-12737-42
001-100-2004-00875-19
001-100-2004-01760-99
001-100-2004-02814-34
001-100-2004-00692-30
001-100-2004-00946-61
001-100-2004-02145-20
001-100-2004-02814-52
001-100-2004-03141-12
001-100-2004-05037-70
001-100-2004-05844-74
001-100-2004-05944-17
001-100-2004-07414-95
001-100-2004-07823-04
001-100-2004-07958-67
001-100-2004-08403-16
001-100-2004-08869-47
001-100-2004-09537-99
001-100-2004-09631-67
001-100-2004-10400-56
001-100-2004-10401-26
001-100-2004-12261-06
001-100-2007-00130-61
001-100-2008-00069-27
001-100-2008-00070-05
001-100-2009-00039-38
001-100-2009-00171-17
001-100-2009-00193-73
001-100-2009-00201-02

พล.ร.4
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.8

จํานวนเงิน
2,309.84
5,542.07
7,241.56
27,836.63
11,305.57
7,069.28
22,432.57
1,164.16
2,526.42
2,807.95
4,726.26
6,757.18
8,692.08
9,738.51
4,202.58
1,539.07
5,074.95
5,834.78
4,952.17
10,691.89
1,280.59
5,111.91
9,870.40
5,612.63
3,994.61
8,144.67
1,235.79
2,190.87
1,404.91
2,219.04
1,171.02
484.35
1,509.20

หน้าที# : 41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. พิชUุตม์ พิสิฐเมธา
ส.อ. ชาญชัย สิ วะโพนงาม
พ.ท. สุขสถิตย์ เงินทองกระจ่าง
พ.ต. แสงศิลป์ นาคพุฒ
ร.อ. จาตุรนต์ วงศ์ทองดี
ร.อ. อดิศร สายศร
ร.อ. ทะวรรตสิ นธ์ พจนา
ร.อ. บรรจง ทองแผ่น
ร.ท. บรม บุญธรรม
ร.ต. อนุรักษ์ หัสดีผง
ร.ต. ประสิ ทธิC วงษ์ประเสริ ฐ
ร.ต.วอน เพ็ชรจรู ญ
ร.ต.สราวุฒิ สุขสอาด
ร.ต. วอน ภารกิจโกศล
ร.ต. รัชต์ธนันชัย ปากอุตสาห์
ร.ต. ไพเราะ ปรี กราน
ร.ต.ฤทธิเดช กันธิวา
จ.ส.อ. สมานมิตร เข็มมี
จ.ส.อ. แวดาโอ๊ะ ยีตา
จ.ส.อ. สมศักดิC ไชยมณี
จ.ส.อ. วนศักดิC ต้นกล(อ.)
จ.ส.อ. พิฆเนศ อินการทุม
จ.ส.อ. ฐิติวฒั น์ ซื#อตรง
จ.ส.อ. ปฎิมากร สวัยษร
จ.ส.อ. ชวฤทธิC วิเชียรดี
จ.ส.อ. ชาติชาย โสมา
จ.ส.อ. ธวัช ไชยมงคล
จ.ส.อ. ศรายุธ พิลาวอน
จ.ส.ท. กิตติพงษ์ ไพรเนา
จ.ส.ท. ประชา วงษาปั ตนา
จ.ส.ท. อรรถโกวิทย์ โพธิCนาค
จ.ส.ท. นัฐวุธ ไตรยราช
จ.ส.ต. วิษณุ มากระจันทร์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00194-03
001-100-2012-00287-82
001-100-2004-12646-10
001-100-2004-05733-62
001-100-2004-00542-83
001-100-2004-02644-82
001-100-2004-03411-61
001-100-2004-06589-00
001-100-2004-05157-20
001-100-2004-01293-65
001-100-2004-01739-31
001-100-2004-04233-86
001-100-2004-04637-64
001-100-2004-07253-72
001-100-2004-08455-33
001-100-2004-11151-47
001-100-2008-00066-35
001-100-2004-02834-50
001-100-2004-03654-08
001-100-2004-04434-32
001-100-2004-05439-09
001-100-2004-08881-21
001-100-2008-00064-22
001-100-2008-00069-90
001-100-2009-00172-14
001-100-2009-00173-02
001-100-2009-00179-31
001-100-2009-00198-87
001-100-2010-00145-78
001-100-2010-00148-06
001-100-2010-00150-90
001-100-2010-00154-34
001-100-2010-00151-24

พัน.สร.8
พัน.สร.8
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15

จํานวนเงิน
553.92
780.30
12,042.09
5,214.56
17,392.47
9,222.42
6,951.15
9,606.15
5,615.56
2,446.80
24,668.74
6,536.35
5,700.19
4,520.86
4,876.63
5,509.98
2,275.27
5,794.24
4,538.25
17,857.25
5,672.27
4,751.70
2,978.41
1,398.84
666.12
1,967.39
4,947.45
800.08
1,024.93
1,417.04
1,618.93
1,618.65
946.88

หน้าที# : 42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. กฤษฎา มินชัย
ส.อ. ฉัตรชัย พูลเพียร
ส.อ. โชคชัย เจริ ญรอด
ส.อ. ธงชาติ ทองธวัช
ส.อ. สราวุธ แสนสุข
ส.อ. วิศรุ ทธ์กรณ์ หนองเป็ ด
ส.ท. จักรพร สุวรรณ
ส.ท. นัยสิ ทธิC วัดฟุ้ งเฟื# อง
ส.ท. นพรัตน์ ทองอยู่
ร.ท. อนุง โพงไชยราช
ร.ท. สมทรง ชูเสื อหึ ง
ร.ต. จีรวัฒน์ สลีอ่อน
ร.ท. หัสนัย วงศ์สุทศั น์
ร.ต. ดอก ฟุ่ มเฟื อย
ร.ต. เสกสรร บัวอิ#น
จ.ส.อ. พงศ์สวัสดิC เขื#อนพันธ์โชค
จ.ส.อ. วิทูรย์ ปั นยศ
จ.ส.อ. ประนมยงค์ กองแก้ว
จ.ส.อ.พรประเสริ ฐ เจริ ญขึMน
จ.ส.อ.นเรศ ผูกจิต
จ.ส.อ. ธนพงษ์ ทองแก้ว
จ.ส.อ. ธรรมวัชญ์ คงเสมา
จ.ส.อ. วีรศักดิC ริ ตตะนันท์
จ.ส.อ. นคร จันทร์อ่อน
จ.ส.อ. นัฐพงษ์ สุโรพันธ์
จ.ส.อ. เอนก เทพจันตา
จ.ส.อ. อดุลย์ พุทธิสอน
จ.ส.อ. เผด็จ เดชรัตน์
จ.ส.อ. จิรวัฒน์ รังษีสุวรรณ
จ.ส.อ. ภคิน คําวรรณะ
จ.ส.อ. ยุทธนา สังข์ชาวนา
จ.ส.อ. ณรงค์ สิ นสกุลวิวฒั น์
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ จริ ยา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00168-80
001-100-2009-00171-35
001-100-2009-00173-48
001-100-2009-00175-06
001-100-2009-00198-69
001-100-2009-00199-66
001-100-2014-00486-87
001-100-2015-00613-31
001-100-2015-00618-18
001-100-2004-09437-92
001-100-2004-00724-47
001-100-2004-01730-74
001-100-2004-04226-15
001-100-2004-10834-59
001-100-2007-00219-90
001-100-2004-01417-10
001-100-2004-01436-93
001-100-2004-01712-16
001-100-2004-02845-38
001-100-2004-04139-54
001-100-2004-04313-30
001-100-2004-04372-73
001-100-2004-04373-89
001-100-2004-04421-41
001-100-2004-04705-51
001-100-2004-05438-02
001-100-2004-05546-13
001-100-2004-05973-26
001-100-2004-08976-51
001-100-2004-08978-19
001-100-2004-08983-95
001-100-2004-09250-15
001-100-2004-09459-76

พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10

จํานวนเงิน
4,397.92
1,277.70
5,348.01
1,984.31
1,088.41
2,089.52
706.02
121.49
210.97
8,514.46
13,583.49
5,233.98
7,564.91
3,545.02
2,890.18
3,139.39
5,274.93
3,525.36
3,733.88
3,986.95
4,912.36
6,270.62
2,098.78
4,342.24
2,604.14
2,048.53
5,240.59
715.62
2,747.54
1,425.46
3,153.49
9,804.60
3,121.61

หน้าที# : 43

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ธีรศักดิC สมสนุก
จ.ส.ท.สุพฒั ดวงตา
จ.ส.อ. สราวุธ ธุระจริ ง
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC ขําฉา
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิC ทิพย์สิงห์
จ.ส.อ. สมพร แสนใหญ่
จ.ส.อ. สายัณห์ ทากะถา
จ.ส.อ. เกียรติชาย ตนะทิพย์
จ.ส.อ. จักกฤษณ์ สมัครไร่
จ.ส.อ. ธัญญสิ ทธิC แก่นจันทร์
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ หมอนคุด
จ.ส.อ. กฤษฎา ไชยโย
จ.ส.อ. กรุ งไกร ดีอุด
จ.ส.อ. ภาณุพงษ์ พันธจักร
จ.ส.อ. วสันต์ ทานัน
จ.ส.อ. นัฐพงศ์ จักริ ลา
จ.ส.อ. ปฎิภาณ ผาแก้ว
จ.ส.อ. ปรเมศร์ สวนกัน
จ.ส.อ. กิตติชยั รัตนอนันต์
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ อินทํา
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC วรรณโกฎิ
จ.ส.อ. ศรศิษฏ์ เคร่ งครัด
จ.ส.อ. วรเดช เพชรบัว
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ศรี เทพ
จ.ส.อ. วิทวัส จันทร์สม
จ.ส.ท. ชัยรัตน์ จันทร์ปิยรัตน์
จ.ส.ท. จตุภูมิ พรมสาร
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ มุขเพชร
จ.ส.อ. สวาท ทาเครื อ
จ.ส.ต. สุพจน์ บัวกลม
จ.ส.ท.กาณฑ์ ไทยช้อย
จ.ส.อ. ก้องนภา ก๋ าวงค์
จ.ส.ต. พรศักดิC ทองแก้ว

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09508-62
001-100-2004-10030-19
001-100-2004-10090-13
001-100-2004-10427-17
001-100-2004-10737-71
001-100-2004-11399-16
001-100-2004-11448-11
001-100-2004-12064-94
001-100-2004-12127-41
001-100-2004-12592-10
001-100-2005-00166-35
001-100-2006-00272-50
001-100-2006-00272-87
001-100-2006-00281-34
001-100-2006-00284-35
001-100-2006-00286-48
001-100-2006-00287-36
001-100-2006-00288-33
001-100-2007-00245-62
001-100-2007-00252-24
001-100-2009-00099-50
001-100-2010-00206-21
001-100-2004-07482-12
001-100-2007-00248-27
001-100-2008-00160-58
001-100-2008-00326-67
001-100-2008-00334-17
001-100-2004-08977-85
001-100-2004-12047-24
001-100-2006-00489-52
001-100-2007-00320-02
001-100-2009-00278-13
001-100-2009-00278-68

ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10

จํานวนเงิน
6,064.16
2,200.56
4,950.87
4,000.46
6,184.44
4,489.33
12,501.84
2,708.19
7,533.60
3,337.46
1,645.07
1,709.08
3,173.33
1,090.61
1,776.89
1,965.31
1,492.05
2,600.83
459.06
1,442.08
2,533.12
1,926.55
2,446.12
3,868.00
1,134.91
2,494.30
2,420.78
2,214.14
3,129.62
1,700.47
1,125.53
2,602.43
3,070.59

หน้าที# : 44

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ธีรวัฒน์ ใจการ
จ.ส.อ. ภูวดล จิตอารี
จ.ส.อ. รณชัย มาน้อย
ส.อ. ธัชพล ผึMงโสภา
ส.อ. อัษฎาวุธ ส่างกอน
ส.อ. คีตวัจน์ กีวฒั นา
ส.อ. ณัฐพล คําน้อย
ส.อ. ภานุพงศ์ แก้วตุย้
ส.อ. เชาวลิต จิตต์ประจง
ส.อ. ศรัญUู เสี ยงกอง
ร.อ.สุรศักดิC ปั ญญาคํา
ร.อ. ปกาศิต โพธิชยั
ร.ท. กองจันทร์ แสงสี ดา
ร.ท. สิ ทธิชยั ซุยรัมย์
ร.ต. ประกาศิต บุญกิจ
ร.ต. ไพรบูรณ์ ปะนามเก
จ.ส.อ.พรเทพ วงศ์เพ็ชรชัย
จ.ส.อ. สุรศักดิC กิ#งโก้
จ.ส.อ. นิคม แสงจันทร์
ร.ต. ไพรัช ดิษฐ์แย้ม
จ.ส.อ. สมพงษ์ วันศรี รัตน์
จ.ส.อ. กฤษฎา แสงสงคราม
จ.ส.อ.ฐานิกร คําพร
จ.ส.อ. บุญเทียม คําสี เขียว
จ.ส.อ. จรู ญศักดิC ขุนทอง
จ.ส.อ. อุทยั ครองประจิตร
จ.ส.ท. ดี นีลพันธ์
จ.ส.อ. สิ นชัย สมศรี
จ.ส.อ. คมคิด อนุไพรพฤกษ์
จ.ส.อ. ระดม ดลประสิ ทธิC
จ.ส.อ. ทศพร หิ รัญวรรณ
จ.ส.อ. จังกร บุญจันทร์
จ.ส.อ.ไกรฤทธิC ขันธะเกษ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00057-91
001-100-2004-12073-87
001-100-2009-00186-11
001-100-2011-00396-73
001-100-2011-00396-82
001-100-2012-00081-13
001-100-2012-00083-99
001-100-2013-00086-80
001-100-2009-00278-77
001-100-2013-00086-17
001-100-2004-02380-52
001-100-2004-12624-09
001-100-2004-04494-54
001-100-2004-07767-56
001-100-2004-01303-25
001-100-2004-04367-97
001-100-2004-05210-04
001-100-2004-05406-65
001-100-2004-09082-30
001-100-2004-09236-73
001-100-2004-00142-03
001-100-2004-00536-46
001-100-2004-00803-76
001-100-2004-00832-21
001-100-2004-01485-00
001-100-2004-01672-95
001-100-2004-02070-89
001-100-2004-02133-81
001-100-2004-02215-66
001-100-2004-02314-93
001-100-2004-02338-53
001-100-2004-02502-85
001-100-2004-02680-08

ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21

จํานวนเงิน
2,384.44
4,894.81
1,646.67
1,487.52
1,666.27
938.94
2,281.99
1,098.35
1,082.77
1,090.65
11,505.18
5,465.82
4,384.48
8,894.77
7,859.91
15,724.95
29,943.98
6,275.45
7,270.84
7,461.38
2,822.35
4,073.78
3,812.88
5,964.99
7,727.72
9,724.80
5,046.61
6,027.69
4,817.47
8,636.37
2,517.43
3,460.24
6,279.92

หน้าที# : 45

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.อ.สํารวย คูนาแก
จ.ส.อ. นฤพงษ์ ไชยสี ทา
จ.ส.อ. ณรงค์ พิลุน
จ.ส.อ. ทิวากร จอมขวัญ
จ.ส.อ. วีระยุทธ วันนิตย์
จ.ส.อ. เตียง นาเมือง
จ.ส.อ. ไพบูลย์ แสนชนะ
จ.ส.อ. กฤษฎา หาระพันธ์
จ.ส.อ. สง่า ศรี ดว้ ง
จ.ส.อ.บรรหาญ พุทธจักร์
จ.ส.อ. กิติพนั ธ์ วันเพ็ญ
จ.ส.อ. อติชาติ สี หะวงษ์
จ.ส.อ. อุดม เกืMอกูล
จ.ส.อ.อวยพล ดาผา
จ.ส.อ. สมบัติ ปาปะแพ
จ.ส.อ. ศุภชัย ดวงเพชรแสง
จ.ส.อ. สุริยา ภาระโข
จ.ส.ต. พยุงศักดิC ทองบุรี
จ.ส.อ.สมชาย พลหาญ
จ.ส.อ. ชัยพร จันทร์ลุน
จ.ส.อ.สุเนตร ดาศรี
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สมบูรณ์
จ.ส.อ. อลงกรณ์ ขันแก้ว
จ.ส.อ. รัฐเขตต์ รัชธานี
จ.ส.อ.สมชาย ชมเชย
จ.ส.อ.อาทิตย์ สื บศรี
จ.ส.อ.ธนกฤต ศรี วชิ ยั
จ.ส.อ.ศุภรัตต์ จันทะเลิศ
จ.ส.อ. พลอย นนทะ
จ.ส.อ.ทวีวฒั น์ แฝงสมศรี
จ.ส.อ.พิทกั ษ์ โยธามาตย์
จ.ส.อ. ชาญชัย ศรี ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. เดวิทย์ พรมดวง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03605-37
001-100-2004-03619-34
001-100-2004-03872-60
001-100-2004-03937-93
001-100-2004-04146-43
001-100-2004-04250-56
001-100-2004-04541-91
001-100-2004-04588-14
001-100-2004-05024-43
001-100-2004-05052-37
001-100-2004-05343-81
001-100-2004-05598-76
001-100-2004-05721-87
001-100-2004-05816-99
001-100-2004-05907-21
001-100-2004-05989-90
001-100-2004-06096-49
001-100-2004-06139-34
001-100-2004-06303-20
001-100-2004-06336-46
001-100-2004-06377-12
001-100-2004-08763-93
001-100-2004-09027-31
001-100-2004-09462-30
001-100-2004-09919-11
001-100-2004-09924-51
001-100-2004-11345-22
001-100-2004-11786-50
001-100-2004-11804-06
001-100-2004-11816-81
001-100-2004-11994-86
001-100-2004-12211-29
001-100-2004-12259-67

ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21

จํานวนเงิน
5,176.39
3,374.11
2,800.48
5,724.27
4,040.56
4,840.18
9,665.09
2,534.15
4,599.20
3,900.71
1,215.22
7,722.53
3,965.69
26,312.11
3,302.62
5,823.44
7,587.65
4,111.62
9,763.91
2,846.73
5,346.40
5,449.85
2,881.18
4,510.55
7,580.81
13,044.09
5,284.28
22,274.49
2,735.18
2,468.23
5,083.80
4,737.36
5,039.35

หน้าที# : 46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภูมมณัติ พลปฐม
จ.ส.อ.นิติพล ยาทาเปีM ย
จ.ส.อ. พีระยุทธ โนนสังข์
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ แสนเกษม
จ.ส.อ.นพรัตน์ พิมพิลา
จ.ส.ท. สมชาติ สุ่มมาตย์
จ.ส.ท. ธนากร ขันขวา
จ.ส.ท.จิราวัฒน์ ศิลป์ ประกอบ
จ.ส.อ. วชิรา ชาตา
จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ศรี ขาว
จ.ส.อ.สิ ทธิสอง สี ลาพัฒน์
จ.ส.อ. โสภณ จําปาทอง
จ.ส.ท. จงรักษ์ ธรรมสาร
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ บุตรปราบ
จ.ส.อ. รัฐศาสตร์ สุ่มมาตย์
จ.ส.ท. วิษนุกร สุขยิง#
จ.ส.อ. สุทศั น์ เจียมรัมย์
ส.อ. นฤพล มูลวันดี
จ.ส.ต. นัฐวุฒิ พันธชุม
จ.ส.ต. นัฐพล จันทร์คูเมือง
จ.ส.ต.วรุ ต วงค์คาํ
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ เพ็งปอภาร
จ.ส.ต. สุภาพชาย ไพศาล
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ สุทธิไชยา
จ.ส.ต. รณยุทธ คําภูษา
จ.ส.ต. สมโภชน์ อามัสสา
จ.ส.ต. สราวุฒิ คํายอด
จ.ส.ต. ธีระศักดิC สมควร
ส.อ. อัครเดช จันละคร
ส.อ. ธนากร กุลวงศ์
ส.อ. กิตติวฒ
ุ ิ ขันทะชา
ส.อ. วิชยั ภูยดื
ส.อ. อาทิตย์ บุญตาแสง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12626-12
001-100-2004-12805-11
001-100-2005-00254-39
001-100-2006-00285-87
001-100-2006-00287-27
001-100-2006-00290-09
001-100-2007-00055-94
001-100-2007-00232-35
001-100-2007-00236-42
001-100-2007-00238-73
001-100-2007-00240-67
001-100-2007-00251-18
001-100-2008-00182-69
001-100-2008-00214-58
001-100-2008-00225-45
001-100-2009-00108-68
001-100-2009-00265-13
001-100-2010-00102-08
001-100-2008-00225-18
001-100-2009-00259-67
001-100-2010-00101-92
001-100-2010-00116-05
001-100-2010-00116-14
001-100-2011-00226-55
001-100-2011-00227-98
001-100-2011-00327-22
001-100-2012-00004-12
001-100-2012-00004-30
001-100-2004-06764-74
001-100-2009-00107-16
001-100-2009-00385-45
001-100-2010-00084-89
001-100-2010-00115-80

ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21

จํานวนเงิน
2,452.16
6,717.29
2,676.95
1,233.99
1,822.31
4,099.47
2,325.99
2,148.96
804.09
1,987.80
5,297.20
1,932.14
1,817.06
1,457.88
1,063.57
1,989.55
1,957.97
1,386.62
1,937.62
3,014.24
1,861.74
1,816.18
2,060.28
4,576.57
1,588.96
1,588.60
1,298.30
3,047.83
3,880.61
2,047.22
2,242.43
1,956.87
1,864.92

หน้าที# : 47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. สุรัตน์ บุญเพิ#ม
ส.อ. ปิ ยะราช แฮดเมย
ส.อ. วัลลภ เขมาตย์โพธิC
ส.อ. ธงไชย มูลอําคา
ส.อ. สุธรรม วงค์สุเพ็ง
ส.อ. ชัยรัก เหมือนเหลา
ส.อ. ไชยา รองจัตตุ
ส.อ. พิทกั ษ์ บุรีรัตน์
ส.อ. กฤษฎา พงอุดทา
ส.อ. เอกพันธ์ ศรี วรรณะ
ส.อ. ประทวน ฉิ มกลางดอน
ส.อ. ธนาวุฒิ นิลทองหลาง
ส.ท. อนุลกั ษณ์ คชสี ห์
ส.อ. กฤศ ศรี วชิ ยั
ส.อ. ทศพล พันพลู
ส.ต. ไพฑูรย์ จันทร์แก้ว
ส.ท. ปฐมพงษ์ บุญยงค์
ส.อ. เกียรติศกั ดิC ประทุมวัน
ส.อ. วัชระกร สุระมณี
ส.ท. กรวิทย์ ซึมกลาง
ส.ท. นฤชา จันไชยชิต
ส.ต. ศิรสิ ทธิC คําตะพันธ์
ส.ต. วีระชัย จันทร์ศิลา
ร.อ. วิรัตน์ ปั จจัยโค
ร.อ. กําพล เผ่าเพ็ง
ร.อ. สําเริ ง ดวงใจ
ร.ท. สุธีรพงษ์ เหมือนโพธิC
ร.ท. เสถียร เสวกจินดา
ร.ต. สันติภาพ สมบูรณ์
ร.ต. สมชาย กอแก้ว
ร.ต. ประดิษฐ์ ดวงดี
ร.ต. สมคิด อ่อนตา
ร.ต. กิตติชยั กาญจนาภา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00117-75
001-100-2011-00007-14
001-100-2011-00224-97
001-100-2011-00226-46
001-100-2011-00226-73
001-100-2011-00268-55
001-100-2011-00268-64
001-100-2011-00360-01
001-100-2012-00003-88
001-100-2012-00003-97
001-100-2012-00125-32
001-100-2012-00242-18
001-100-2012-00243-15
001-100-2012-00274-19
001-100-2013-00067-25
001-100-2013-00726-94
001-100-2013-00727-28
001-100-2014-00255-70
001-100-2014-00696-62
001-100-2013-00247-94
001-100-2013-00572-24
001-100-2014-00536-34
001-100-2016-00423-08
001-100-2004-07015-12
001-100-2004-08221-70
001-100-2004-09460-72
001-100-2004-01555-82
001-100-2004-07936-92
001-100-2004-00267-94
001-100-2004-01138-78
001-100-2004-02405-16
001-100-2004-04401-70
001-100-2004-04743-62

ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.6 พัน.21
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
980.56
1,327.37
1,282.96
1,619.39
1,619.39
1,040.79
1,307.86
1,750.55
2,000.57
1,298.30
1,032.11
1,840.70
1,020.81
1,279.55
986.32
579.66
732.21
464.73
561.89
1,079.16
937.05
810.86
112.59
34,843.50
10,654.63
9,534.71
7,137.53
9,065.89
3,705.72
8,179.20
1,703.64
2,319.10
5,083.91

หน้าที# : 48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ร.ต. วิชา นาชัยโชติ
ร.ต. ประเชิญ พงษ์ภู
ร.ต. สุรชัย กล่อมใจ
ร.ต. สุมิตร มะโนสา
จ.ส.อ. จิตกร บุตรศรี
จ.ส.อ. ณรงค์ศกั ดิC สิ ทธิจนั ทร์เสน
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC เชืMอจันทึก
จ.ส.อ. สุรกิจ มะยมทอง
จ.ส.อ. เพียร เลิศนา
จ.ส.อ.วิจิตร เนาวโรจน์
จ.ส.อ. ชาติชาตรี ทําขุรู
จ.ส.อ. พนม จันทร์กระจ่าง
จ.ส.อ. แพรพนา นนท์ตุลา
จ.ส.อ.พุทธชาติ เพชรงาม
จ.ส.อ. สุทิน อํานักขันธ์
จ.ส.อ. สุชานนท์ เชืMอสอน
จ.ส.อ. ประกอบ สุดหล้า
จ.ส.อ.กิตติศกั ดิC ควรตะขบ
จ.ส.อ. สุรศักดิC อํานักขันธ์
จ.ส.อ.ไพบูรณ์ คิอินธิ
จ.ส.อ. อนุชา จันดาเบ้า
จ.ส.อ. ทองทิพย์ มะโนดุลย์
จ.ส.อ. ขันตรี วงชารี
จ.ส.อ. วิรัต คําเคน
จ.ส.อ. เกษม เทียบแก้ว
จ.ส.อ.ภิศณุ ถวิลเครื อ
จ.ส.อ. เอกพล ลินลาด
จ.ส.อ. ยุทธนา ครุ ฑบุญ
จ.ส.อ. วิกิต สงวนสุทธิC
จ.ส.อ. วรรธน์ธนะ เจริ ญ
จ.ส.อ. ทรงพล พุม่ พวง
จ.ส.อ. สุพจน์ สันโดษ
จ.ส.อ. อดุล แก้ววิชยั

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-06962-29
001-100-2004-08758-53
001-100-2004-09141-89
001-100-2004-10633-30
001-100-2004-00019-44
001-100-2004-00251-02
001-100-2004-00389-84
001-100-2004-00513-56
001-100-2004-00541-31
001-100-2004-00620-97
001-100-2004-01154-50
001-100-2004-01257-12
001-100-2004-01259-52
001-100-2004-01265-17
001-100-2004-01426-30
001-100-2004-01489-71
001-100-2004-01533-17
001-100-2004-01568-00
001-100-2004-02124-07
001-100-2004-02193-67
001-100-2004-02805-96
001-100-2004-03434-60
001-100-2004-03595-77
001-100-2004-03669-66
001-100-2004-03679-65
001-100-2004-04556-86
001-100-2004-04684-04
001-100-2004-04823-61
001-100-2004-04842-62
001-100-2004-04980-16
001-100-2004-05051-12
001-100-2004-05140-22
001-100-2004-05530-03

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
6,585.74
13,881.77
14,200.61
3,654.47
4,783.15
3,791.33
6,101.36
7,291.36
3,452.93
2,078.21
3,303.83
5,577.74
5,460.92
1,506.71
2,386.87
3,995.26
2,275.12
7,087.16
1,542.29
2,344.21
6,705.84
2,540.35
2,394.94
5,841.52
1,661.84
1,375.51
3,588.35
9,198.77
5,069.38
1,693.93
2,868.24
4,479.30
4,413.77

หน้าที# : 49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. อากร ไวยฤทธิC
จ.ส.อ. ธวัชชัย ตุรงค์เรื อง
จ.ส.อ. ชาติชาย เศษวิสยั
จ.ส.อ. รุ่ งอรุ ณ หาญสุวรรณ์
จ.ส.อ. วัตนิกร พรมดี
จ.ส.อ. สมชาย แจ่มด้วง
จ.ส.อ. จริ ญญา ชุมมุง
จ.ส.อ. สุเทพ อินเพ็ง
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ศรี ศิลา
จ.ส.อ.สําราญ แก่นหล่า
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ โพธิCแท่น
จ.ส.อ. อดิศร เต่ามี
จ.ส.อ. ไกรวิชาติ ชมชื#น
จ.ส.อ. ฉกาจ กระดังงา
จ.ส.อ. ชะเวงศักดิC ดีนวล
จ.ส.อ. เด่นฟ้ า แพทย์ประทุม
จ.ส.อ. ธีระยุต สุขโข
จ.ส.อ. รงค์ระวี สิ ทธิเสนา
จ.ส.อ. วิริยะ สุระมานนท์
จ.ส.อ. วิโรจน์ มากด่านกลาง
จ.ส.อ.สวาท ทองหล่อ
จ.ส.อ.สุพจน์ คําใสย์
จ.ส.อ. เสกสรร สาชนะ
จ.ส.อ. กัมปนาท พรรัตน์
จ.ส.อ.โชคชัย ปะกายะ
จ.ส.อ. อุทยั หิ ตายะ
จ.ส.อ. เอก สลุงอยู่
จ.ส.อ. ธรรมศักดิC นุชดี
จ.ส.อ. วีระยุทธ สัตบุตร
จ.ส.อ. ปรัชญา ชาญอนงค์สุข
จ.ส.อ. มนูรัตน์ รัตนกุล
จ.ส.อ. ประวิทย์ พรหมจันทร์
จ.ส.อ. นุกลู ดาษดา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05900-22
001-100-2004-05900-68
001-100-2004-05900-77
001-100-2004-05900-86
001-100-2004-05996-43
001-100-2004-06496-92
001-100-2004-07011-87
001-100-2004-07226-67
001-100-2004-07431-01
001-100-2004-07439-61
001-100-2004-07585-01
001-100-2004-07685-71
001-100-2004-07933-64
001-100-2004-07933-73
001-100-2004-07933-82
001-100-2004-07934-16
001-100-2004-07934-43
001-100-2004-07934-98
001-100-2004-07935-13
001-100-2004-07935-22
001-100-2004-07936-29
001-100-2004-07936-74
001-100-2004-07936-83
001-100-2004-07937-17
001-100-2004-07937-44
001-100-2004-07937-53
001-100-2004-07937-62
001-100-2004-07937-99
001-100-2004-07938-23
001-100-2004-08146-85
001-100-2004-08259-64
001-100-2004-08526-12
001-100-2004-08552-57

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
6,855.93
2,964.66
5,657.88
3,724.21
1,701.06
7,983.59
2,678.19
3,229.44
2,444.17
3,316.90
3,911.92
2,256.87
1,065.73
3,713.91
1,980.06
1,829.46
1,696.27
6,244.22
2,710.19
5,711.64
3,911.17
2,627.46
2,014.00
3,807.88
3,339.01
4,025.15
6,637.76
3,352.76
1,587.37
4,412.75
793.72
1,648.71
5,502.68

หน้าที# : 50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ศุภโชค วิเศษทอง
จ.ส.อ. วีระยุทธ แบสิ# ว
จ.ส.อ. ณัฐกรณ์ ศรี ม่วง
จ.ส.อ. วิเชียร มีจีน
จ.ส.อ.ไพโรจน์ อ้อมแก้ว
จ.ส.อ. อนุภาพ สิ นรา
จ.ส.อ. เกตุ วิยาสิ งห์
จ.ส.อ. กฤษณ์ ฉิ มพลี
จ.ส.อ.ปฏิพทั ธ์ เต็งน้อย
จ.ส.อ. คําสี แก้วพรมภักดี
จ.ส.อ.บรรดล บุญคํ#า
จ.ส.อ. ไพบูลย์ ทองเกษม
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC ยศรุ่ งเรื อง
จ.ส.อ. เชาวรัตน์ วัฒนคุม้
จ.ส.อ. สมปอง ชํานาญจิตร
จ.ส.อ.วิเชียร สุระสิ ทธิC
จ.ส.อ. อนุชิต นามนิตย์
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ สังเมฆ
จ.ส.อ. สุทธิศกั ดิC บูชาทิพย์
จ.ส.อ. โกวิทย์ พันธ์คาํ ภา
จ.ส.อ.วงตรี สุขบุตร
จ.ส.อ. วสันต์ กาลสุข
จ.ส.อ. ชนะพันธ์ ศาลางาม
จ.ส.อ. สุริยนั ต์ อุตธัง
จ.ส.อ. สุบิน ปาระมี
จ.ส.ท. ดํารงค์ สุตญั ตัMงใจ
จ.ส.อ. นริ นทร์ นดประโคน
จ.ส.อ.พิทูน เขื#อนเพชร
จ.ส.อ. ภูวดล สี ประหลาด
จ.ส.ท.ประเสริ ฐ เจ้าสม
จ.ส.ท. เจษฎา ผิวผา
จ.ส.ท. นคร ชุมสิ งห์
จ.ส.ท. ไพรวรรณ บุญสว่าง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08592-26
001-100-2004-08757-92
001-100-2004-08801-92
001-100-2004-08832-78
001-100-2004-08858-87
001-100-2004-09113-40
001-100-2004-09348-46
001-100-2004-09772-12
001-100-2004-10248-90
001-100-2004-10257-92
001-100-2004-10428-05
001-100-2004-10500-08
001-100-2004-11017-28
001-100-2004-11147-31
001-100-2004-11217-40
001-100-2004-11254-72
001-100-2004-11263-83
001-100-2004-11512-64
001-100-2004-11706-58
001-100-2004-11808-22
001-100-2004-12041-95
001-100-2004-12090-02
001-100-2004-12156-50
001-100-2004-12303-30
001-100-2004-12354-41
001-100-2005-00249-08
001-100-2005-00250-95
001-100-2005-00254-57
001-100-2006-00281-43
001-100-2004-04034-52
001-100-2004-07888-49
001-100-2005-00251-29
001-100-2005-00254-20

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
2,484.49
4,232.15
2,553.22
2,339.20
4,453.31
3,713.22
4,085.71
4,713.40
11,901.56
7,493.75
2,211.95
2,196.72
3,987.05
9,770.52
4,297.18
6,488.73
2,751.15
1,546.27
1,189.89
2,246.79
3,099.76
3,871.05
3,081.38
3,622.31
5,630.04
1,016.64
1,930.67
4,711.42
1,748.59
2,604.65
2,029.68
2,243.90
1,822.62

หน้าที# : 51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

ชื#อบัญชี
จ.ส.ท. ศิวาวุธ จ๋ าพิมาย
จ.ส.ท. นเรศ อนันตโรจน์
จ.ส.ท. คมสันต์ แสงจินดา
จ.ส.ต. กิติพงษ์ เนตรยอง
จ.ส.ต. จักรี นาสมภักดิC
จ.ส.ต. พัฒนพงษ์ บัวหาร
จ.ส.ต. เจษฎา พุม่ ชะเอม
จ.ส.ต. ธีรศักดิC จงกลาง
ส.อ. ภาณุวชิ ญ์ อินต๊ะภา
จ.ส.ต. ปราโมทย์ คนตรง
จ.ส.ต. สรศักดิC คําดวง
ส.อ. ขวัญชัย ทองกําเนิด
ส.อ. วินยั หิ นนอก
ส.อ. ประสพ อ่อนบัวขาว
ส.อ. อภิชาติ ไชยรักษ์
ส.อ. วสันต์ ศรี สมุทร
ส.อ. สงกรานต์ สารมโน
ส.อ. สิ ทธิพงษ์ นาชาว
ส.อ. วรวุฒิ ล้วนดี
ส.อ. ศักดิCชยั นุเงิน
ส.อ. สุเมธ อินต๊ะแปง
ส.อ. ยุทธพันธ์ ศรี ไข่มุกข์
ส.อ. เมืองสิ งห์ อยูส่ ุข
ส.ต. สุทธิศกั ดิC วงศ์แสน
ส.อ. ศักดา สายรัตน์
ส.อ. เชษฐา แสนหล้า
ส.อ. ณัฐพล ขําวงษ์
ส.อ. กฤษติน ศรี ประไหม
ส.อ. วิทยา ปลายขอก
ส.อ. โสพล พลเยีย# ม
ส.อ. เสกสรร หยดย้อย
ส.อ. อดิศร ชะนู
ส.อ. ปั ญญา คุณากร

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00260-58
001-100-2005-00744-62
001-100-2005-00750-45
001-100-2005-00241-20
001-100-2005-00244-30
001-100-2005-00252-71
001-100-2006-00274-81
001-100-2006-00279-22
001-100-2006-00285-14
001-100-2006-00288-51
001-100-2006-00291-51
001-100-2006-00274-18
001-100-2006-00282-22
001-100-2006-00287-54
001-100-2006-00293-82
001-100-2007-00239-52
001-100-2007-00240-12
001-100-2007-00240-21
001-100-2007-00242-70
001-100-2007-00249-88
001-100-2007-00251-45
001-100-2007-00292-11
001-100-2007-00422-76
001-100-2008-00045-03
001-100-2009-00344-24
001-100-2009-00344-33
001-100-2009-00344-42
001-100-2010-00052-33
001-100-2010-00196-25
001-100-2010-00196-89
001-100-2010-00263-24
001-100-2010-00263-88
001-100-2010-00393-91

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

จํานวนเงิน
1,586.88
3,629.41
1,386.50
3,432.52
2,031.91
2,034.85
3,726.13
2,903.37
3,048.90
2,892.88
2,314.86
2,447.41
1,315.59
2,152.66
1,708.79
2,080.02
4,897.69
2,467.05
1,362.86
2,054.84
2,648.23
1,634.81
1,072.87
3,425.62
955.20
2,613.54
549.11
1,321.41
561.98
1,070.42
2,435.60
578.30
2,540.71

หน้าที# : 52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

ชื#อบัญชี
ส.อ. ทิวา โพธิCศรี
ส.อ. วิทวัท สมัญญา
ส.อ. สมชาย บุญนํา
ส.อ. นริ นทร์ ฝักแต้
ส.อ. ธวัชชัย ไกรแก้ว
ส.อ. อานนท์ ส่งแสง
ส.อ. วิสิษฎ์ นาคแก้ว
ส.อ. ชัชนันท์ ทาปลัด
ส.อ. วุฒิพงษ์ แย้มมูล
ส.อ. สุริยาวุธ เหมืองสอน
ส.อ. ทศพร พูนพิพฒั น์
ส.อ. สิ ทธิชยั เชาว์โน
ส.อ. ภาสกร เรื องทอง
ส.อ. ชูติพนั ธ์ ชัยสุรสิ นทวี
ส.อ. หิ รัญ แก้วถาวร
ส.อ. ศักดิCสิทธิC ตะกรุ ดแจ่ม
ส.อ. โกวิทย์ อินอ่อน
ส.อ. กิตติพงษ์ ศรี สงั ข์
ส.อ. ศักดิCสิทธิC พูลมาศ
ส.อ. จิตติพงษ์ ถวิลรักษ์
ส.อ. บรรลือ โพธิCศาล
ส.ท. ผดุงเกียรติ ทองพายัพ
ส.ท. สิ ริศกั ดิC รัตนวิชยั
ส.ท. วีรพงษ์ พลบุตร
ส.ท. รุ่ งโรจน์ พาลีขนั ธ์
ส.ท. ธเนศพล พูลสมบัติ
ร.อ. อัศวิน บุญช่วยสุข
ร.อ. มานะชัย พงษ์เสน่ห์
ร.ท. สุเทพ เทศมี
ร.ท. สุรพล นามวงษ์ศรี
ร.ท. อภิสิทธิC เสริ มศรี
ร.ท. พิสิษฐ์ พระเรี ยง(อ.)
ร.ท. สุธิชยั จันทรา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00394-25
001-100-2010-00394-70
001-100-2010-00395-77
001-100-2011-00083-45
001-100-2011-00084-15
001-100-2011-00084-42
001-100-2011-00264-75
001-100-2011-00265-09
001-100-2012-00109-14
001-100-2012-00109-78
001-100-2012-00232-46
001-100-2012-00333-40
001-100-2012-00357-55
001-100-2012-00513-00
001-100-2012-00516-38
001-100-2014-00033-92
001-100-2014-00036-84
001-100-2014-00163-87
001-100-2014-00165-90
001-100-2014-00548-91
001-100-2015-00115-21
001-100-2013-00571-09
001-100-2014-00124-15
001-100-2014-00211-21
001-100-2014-00212-82
001-100-2014-00538-47
001-100-2004-04376-08
001-100-2004-06905-53
001-100-2004-04374-86
001-100-2004-04375-38
001-100-2004-04375-83
001-100-2004-05251-16
001-100-2004-07360-77

ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1

จํานวนเงิน
861.14
1,448.45
1,313.89
1,203.58
615.84
380.14
1,288.14
1,744.81
1,295.11
1,230.10
786.90
1,236.58
614.91
2,506.74
1,377.38
1,064.03
1,343.10
804.32
515.90
1,171.49
1,501.50
708.67
493.81
107.88
462.84
451.80
1,911.16
6,443.52
7,850.81
5,921.55
9,564.49
3,396.70
912.35

หน้าที# : 53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ร.ต. จิรทีปต์ เผ่าแจ้
ร.ต. เอกชัย ดอนกาวิน
ร.ต. วราพงศ์ อุ่นเรื อน
ร.ต. ชัยณรงค์ ทิพย์มณี
ร.ต. พีรยศ บัญชาจารุ ภรณ์
ร.ต. เชิดชู ศรี แถลง
ร.ต. สมบัติ อ่อนนิ#ม
ร.ต. ประดิษฐ์ สี มาก
ร.ต. กาวิน บัวอินทร์
ร.ต. ชํานาญ บุดตัสสะ
จ.ส.อ. เหี ยม วงเหิ ม
จ.ส.อ. เสกสรรค์ ปั ญญาปลิว
จ.ส.อ. สมพงษ์ สะพานทอง
จ.ส.อ. พงษ์เทพ โพธิCกลาง
จ.ส.อ. ปราโมทย์ หี บแก้ว
จ.ส.อ. สมาน พระเงิน
จ.ส.อ. ศิริพงษ์ ภูพนั นา
จ.ส.อ. ฉกาส งานไว
จ.ส.อ. พงศ์พนั ธุ์ ผาผง
จ.ส.อ. โสภา ลีปอพาน
จ.ส.อ. สมเจตน์ ผ่านชมภู
จ.ส.อ. ชัยมงคลพร จันทร์ดี
จ.ส.อ. เสน่ห์ หลวงพรม
จ.ส.อ. ต่อศักดิC กมลเพ็ชร์
จ.ส.อ. ไชยา พิทกั ษ์
จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สุดวิเวก
จ.ส.อ. นิคม คชรี
จ.ส.อ. ธนภัทร คลังคนเก่า
จ.ส.อ. จุติภูมิ มณี เขียว
จ.ส.อ. ชัชวาลย์ รอดทับ
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ หาโชค
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ อุตชี
จ.ส.อ. โชคชัย ศรี จนั ทร์หอม

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00870-78
001-100-2004-00894-47
001-100-2004-02608-39
001-100-2004-03238-19
001-100-2004-04377-14
001-100-2004-07445-53
001-100-2004-08096-92
001-100-2004-08342-81
001-100-2004-09026-52
001-100-2004-10958-34
001-100-2004-00145-40
001-100-2004-00174-13
001-100-2004-00917-07
001-100-2004-02099-71
001-100-2004-02112-13
001-100-2004-02148-03
001-100-2004-02193-30
001-100-2004-02438-14
001-100-2004-02502-58
001-100-2004-02666-93
001-100-2004-02860-59
001-100-2004-02980-81
001-100-2004-03172-61
001-100-2004-03331-80
001-100-2004-03626-41
001-100-2004-03653-56
001-100-2004-03745-49
001-100-2004-04096-96
001-100-2004-04370-42
001-100-2004-04370-60
001-100-2004-04370-88
001-100-2004-04370-97
001-100-2004-04371-12

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1

จํานวนเงิน
3,311.36
2,549.08
1,646.40
3,949.47
5,386.17
2,634.74
5,419.31
3,689.77
2,528.25
18,839.95
3,685.26
1,726.80
6,032.31
1,005.09
13,711.18
3,626.08
906.49
3,297.29
1,248.27
4,428.24
1,478.44
1,858.15
3,241.31
1,639.81
3,962.19
1,013.51
2,748.60
724.58
1,111.02
4,443.71
1,705.61
3,466.52
3,947.47

หน้าที# : 54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

หน่วย

จ.ส.อ. ณรงค์ บุญเรื อง
จ.ส.อ. ณรงค์ มะจินะ
จ.ส.อ. ทองคํา สี เงินดี
จ.ส.อ. ทิพย์วฒั เหมมัน#
จ.ส.อ. ประกาษิต นันติดอย
จ.ส.อ. ตุลย์เมธี เพิ#มทรัพย์
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ไกรฤทธิC
จ.ส.อ. วิจิตร เพ่งพิศ
จ.ส.อ. สมคิด รุ่ งสว่าง
จ.ส.อ. สุนทร เศรษฐาวงษ์
จ.ส.อ. อภิวฒั นากร คําแก้ว
จ.ส.อ. อภิศกั ดิC คําวันดี
จ.ส.อ. อาคม ฮอพิมาย
จ.ส.อ. โสภณ จุมรี
จ.ส.อ. สุระภักดิC โม่งปราณี ต
จ.ส.อ. วิทูรย์ บัวโฮม
จ.ส.อ. ธราพงศ์ จันทร์ทรงสว่าง
จ.ส.อ. วิเศษ กุดตุ่ย
จ.ส.อ. มีชยั เศรษฐวิทยา
จ.ส.อ. อุทยั กองศิลา
จ.ส.อ. ภัทรพล ศรี สวรรค์ศกั ดิC
จ.ส.อ. ชูชาติ คล่องดี
ส.อ. วรรณจักร คล้ายกรุ ด
จ.ส.อ. เอกสิ ทธิC พรหมสาขา ณ สกลนคร
จ.ส.อ. วีระพงศ์ ญาณะ
จ.ส.อ. สุทิน ยางชัยภูมิ
จ.ส.อ. สุเนตร เขียวศรี
จ.ส.อ. ขวัญทอง ตันเยีย# น
จ.ส.อ. ปาราเมศ สี พรม
จ.ส.อ. รัฐพล กาทุ่ง
จ.ส.อ. โชคอนันต์ สายสุด
จ.ส.อ. ปริ ญญา เนติปรี ชา
จ.ส.อ. สําเนียง จันทวงศ์

001-100-2004-04371-21
001-100-2004-04371-30
001-100-2004-04371-76
001-100-2004-04371-94
001-100-2004-04372-55
001-100-2004-04372-64
001-100-2004-04373-61
001-100-2004-04373-70
001-100-2004-04373-98
001-100-2004-04375-10
001-100-2004-04375-65
001-100-2004-04375-74
001-100-2004-04376-17
001-100-2004-04376-53
001-100-2004-04376-62
001-100-2004-04376-80
001-100-2004-04377-23
001-100-2004-04994-95
001-100-2004-05125-01
001-100-2004-05163-85
001-100-2004-05357-24
001-100-2004-05729-74
001-100-2004-06174-17
001-100-2004-06815-91
001-100-2004-07035-01
001-100-2004-07247-17
001-100-2004-08367-93
001-100-2004-09647-68
001-100-2004-09921-05
001-100-2004-10151-11
001-100-2004-10647-82
001-100-2004-10887-82
001-100-2004-10891-25

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1

จํานวนเงิน
2,580.90
5,121.76
4,359.54
866.06
2,553.74
4,476.57
1,797.19
3,578.16
3,575.04
14,039.05
1,505.53
2,780.73
7,437.67
3,447.64
2,066.38
1,315.99
3,788.56
2,817.60
2,575.47
2,456.37
1,267.12
1,529.77
2,396.77
3,794.68
2,837.91
2,411.07
5,637.11
6,678.42
2,693.54
2,021.25
1,179.88
2,350.15
1,241.60

หน้าที# : 55

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. สุนนั ท์ บุญจรัส
จ.ส.อ. กษิภณ ทองทิพย์
จ.ส.อ. สัญญา ธรรมสละ
จ.ส.อ. รัชตพล มังคละแสน
จ.ส.อ. กิตนัย หมื#นสุวรรณ์
จ.ส.อ. กรุ งศรี พิบูลย์
จ.ส.อ. ชาติชาย จันคํา
จ.ส.อ. ปรี ชา ดวงจันทร์
จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชอบใจ
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สิ งห์สา
จ.ส.อ. ขวัญชัย พรมโพธิC
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ศรี ดาว
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC แสนทวีสุข
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ แจ่มฟ้ า
จ.ส.อ. นิรุต จันทคุณ
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC หอมดอก
จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ใบยา
จ.ส.อ. นพพร เดชพงษ์
จ.ส.อ. อมร ทีทา
จ.ส.อ. สายชล ทองนึก
จ.ส.ท. ภาสกร บํารุ งรัตน์
จ.ส.ท. ไพรศาล นันติ
จ.ส.ท. สุรชัย บุตรเมือง
จ.ส.ต. ธนกฤษ กันตู่ม
จ.ส.ต. อธิพงษ์ มะลิตน้
จ.ส.ต. พร้อมพงษ์ ขันตี
จ.ส.ต. สุรศักดิC นาคเพชร
จ.ส.ต. ไพรโรจน์ เตชัย
จ.ส.ต. กิตติศกั ดิC เปีM ยอ่อน
จ.ส.ต. ณัฐพล ยาใจ
จ.ส.ต. คําตัน ลาดทอง
จ.ส.ต. เอกพจน์ ศรี วะรมย์
ส.อ. ณัฐนภ เพ็งเรื อง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11024-35
001-100-2004-11061-21
001-100-2004-11162-52
001-100-2004-11199-85
001-100-2004-11540-58
001-100-2004-11962-30
001-100-2004-11976-55
001-100-2004-12289-28
001-100-2004-12493-56
001-100-2004-12744-22
001-100-2004-12769-61
001-100-2004-12906-60
001-100-2004-13059-44
001-100-2005-00253-50
001-100-2006-00370-44
001-100-2007-00236-06
001-100-2007-00242-52
001-100-2007-00244-29
001-100-2009-00096-13
001-100-2004-04374-40
001-100-2006-00280-91
001-100-2007-00455-47
001-100-2008-00274-52
001-100-2006-00277-28
001-100-2009-00094-73
001-100-2009-00364-86
001-100-2009-00407-62
001-100-2010-00096-64
001-100-2011-00408-91
001-100-2012-00136-83
001-100-2012-00137-80
001-100-2012-00138-05
001-100-2008-00028-97

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1

จํานวนเงิน
2,396.83
837.96
3,779.38
1,704.88
1,029.39
9,965.09
1,121.11
5,260.25
1,243.23
2,542.00
2,738.09
3,331.33
13,752.78
2,700.32
1,573.89
1,856.80
789.35
2,297.99
468.33
1,961.00
466.61
2,486.76
260.00
623.84
430.07
701.35
770.52
311.92
833.45
1,638.59
622.84
822.93
830.55

หน้าที# : 56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. วรากร ครบุรี
ส.อ. หิ รัญ วงศ์คง
ส.อ. ณัฐวุฒิ ภูอาบอ่อน
ส.อ. ธีรพงศ์ มาชมภู
ส.อ. จิรเดช แน่นอุดร
ส.อ.ไพรัตน์ น้อยลา
ส.อ. สุรัตน์ ศรี สลุง
ส.อ. ณัฐวัฒน์ เครื# องพาที
ส.อ. ยุทธภูมิ ขอบแก้ว
ส.อ. ศราวุธ เขียวสิ งห์
ส.อ. พลากร เค้าแคน
ส.อ. ขจรศักดิC จันติ`บ
ส.อ. อิสระพงศ์ เครื อหงษ์
ส.ท. พงษ์ศิริ ทวีชยั
ส.ท. ศิริวฒ
ุ ิ ทองปลิว
ส.ท. พงษ์สิทธิC สุดแสง
ส.ท. เกรี ยงไกร เขียวทอง
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ แดงน้อย
จ.ส.ท. ธนศักดิC แก่นทา
จ.ส.ต. จตุรพล เมฆโพธิC
พ.อ.บัลลังก์ วัชระคุปต์
พ.อ. สุธนณ์ เต็มตํานาน
ร.ต. เสริ มพงษ์ อุดมศักดิC
จ.ส.อ. เดชาพนธ์ ถนัดทาง
จ.ส.อ. วชิรวิชญ์ เดิมสันเทียะ
จ.ส.อ.หญิง รัตนา หงอกพิไล
พ.อ. ชูชาติ อุปสาร
พ.อ. ชนัฐนิวฒั น์ เฟื# องงาม
พ.อ. ชวาลา บุญวานิตย์
พ.อ. ธีรพงษ์ โอวาท
พ.อ. พัชรวัฒน์ นนท์ธีระจรู ญ
พ.ท. จุมพล อัญชันภาติ
พ.ท. เกรี ยงเดช ปั ญจกนกกุล

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2011-00080-44
001-100-2011-00266-88
001-100-2011-00339-07
001-100-2011-00433-39
001-100-2012-00137-62
001-100-2012-00137-99
001-100-2012-00138-14
001-100-2012-00497-58
001-100-2012-00566-88
001-100-2013-00159-90
001-100-2014-00213-98
001-100-2015-00112-57
001-100-2015-00119-92
001-100-2013-00553-87
001-100-2014-00533-88
001-100-2015-00318-62
001-100-2015-00748-58
001-100-2004-11252-96
001-100-2011-00091-40
001-100-2012-00072-93
001-100-2004-11876-03
001-100-2004-09864-14
001-100-2009-00458-46
001-100-2004-00390-26
001-100-2004-08759-69
001-100-2004-03913-06
001-100-2004-01616-99
001-100-2004-02550-40
001-100-2004-03707-38
001-100-2004-08187-79
001-100-2004-11984-96
001-100-2004-01202-58
001-100-2004-02109-04

ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.28 พล.ม.1
ม.พัน.9 พล.ร.4
ม.พัน.9 พล.ร.4
ม.พัน.9 พล.ร.4
มทบ.11
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.21
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22

จํานวนเงิน
529.99
644.81
1,306.97
2,549.36
3,188.61
717.03
1,206.21
1,016.01
2,331.42
492.37
129.98
433.13
411.49
165.59
283.04
119.52
108.94
3,494.96
2,288.94
1,031.71
304,587.44
23,565.86
1,728.05
8,763.99
3,557.94
3,689.91
18,201.04
5,230.02
12,440.16
3,421.78
3,444.00
18,847.04
8,012.07

หน้าที# : 57

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
พ.ท. กองภพ ตลับทอง
พ.ท. กิติศกั ดิC ภักดีวงศ์
พ.ท. บุญจันทร์ บุบผาถา
พ.ท. ศักดิCสิทธิC เพชรไกร
พ.ท.หญิง วรรณรัตน์ คลํMามีศรี
พ.ต. ประยูร แก่นธาตุ
พ.ต. ถาวร แก้วม่วง
พ.ต. อดิศกั ดิC ธารพันธุ์
พ.ท. ธัชชัย โสดาพรม
พ.ต. พิเชษฐ์ จันทรนุช
พ.ต. วันชัย คณานันท์
พ.ต. พลพัฒน์ แสงสว่าง
พ.ต. ธนภณ พงษ์เสื อ
พ.ต. เรื องชัย มะอาจเลิศ
พ.ท. สมเกียรติ แก่นคํา
พ.ต. จิรเดช ทองสา
พ.ต.หญิง ชลทิพย์ สายงาม
พ.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์ รักษาเคน
ร.อ. บุญลือ ราชมณเฑียร
ร.อ. สุวจิ กั ขณ์ เพชรภาภรณ์
ร.อ.ชลากร ชัยมีเขียว
ร.อ. รณรงค์ คําเพราะ
ร.อ. อัครพงษ์ ประเสริ ฐศรี
ร.ท. พจน์ ท้าวฬา
ร.ท. อนุสิทธิC วงศ์ษา
ร.ท. รัฐพล อินทร์กลัน#
ร.ท. ราชัญ ยาวะโนภาส
ร.ท. เหยีย# วราตรี สี ทาน้อย
ร.ท. ยรรยง ทองบุราณ
ร.ท. อาทิตย์ แก้วดี
ร.ท. จําเนียร คําวงษ์
ร.ท. สมจิตร ทองโชติ
ร.ต. สรพงษ์ งอกศรี

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02686-91
001-100-2004-07484-52
001-100-2004-08062-42
001-100-2004-12734-96
001-100-2005-00187-21
001-100-2004-01528-68
001-100-2004-01822-94
001-100-2004-03104-08
001-100-2004-04220-59
001-100-2004-06988-10
001-100-2004-07491-96
001-100-2004-08698-07
001-100-2004-10670-99
001-100-2004-11839-62
001-100-2004-12103-18
001-100-2004-12854-91
001-100-2004-09779-66
001-100-2004-11950-64
001-100-2004-05807-60
001-100-2004-08064-37
001-100-2004-08702-92
001-100-2004-10707-47
001-100-2008-00019-40
001-100-2004-01074-97
001-100-2004-03375-11
001-100-2004-03457-69
001-100-2004-03516-90
001-100-2004-06448-00
001-100-2004-07815-18
001-100-2004-10057-25
001-100-2004-11211-39
001-100-2004-11670-52
001-100-2004-00024-39

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

จํานวนเงิน
8,120.46
8,310.51
7,870.00
10,080.40
2,656.93
27,349.61
8,240.65
16,404.35
5,599.97
10,566.64
3,925.79
10,272.71
3,925.03
16,819.91
4,407.33
10,290.49
6,202.70
10,389.49
7,668.65
4,491.42
5,589.25
4,800.01
2,829.81
6,207.97
4,236.60
8,095.50
3,649.11
9,113.80
7,567.51
4,004.83
7,283.66
2,353.26
5,250.92

หน้าที# : 58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

ชื#อบัญชี
ร.ต. ศราวุธ อรรคบุตร
ร.ต. กัมปนาท ไชยจันทร์
ร.ต. จิระ รื# นนุสาน
ร.ต. นิรันดร กันทะเชียร
ร.ต. คึกฤทธิC ประเสริ ฐศรี
ร.ต. อนันต์ แรงรายบุญ
ร.ต.สมพร มะลิพรทองทา
จ.ส.อ. ทวีสุข พาผล
จ.ส.อ. สุรพล สี ลามน
จ.ส.อ. ภาณุ บุญสัตย์
จ.ส.อ. วิเชียร ภูผา
จ.ส.อ. วันชัย คําสุข
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิC สันเทียะ
จ.ส.อ. สุทธินนั ท์ แสงทอง
จ.ส.อ. รังสรรค์ แสนทวีสุข
จ.ส.อ. ศราวุธ สง่าจิตร
จ.ส.อ. ณรงค์ยทุ ธ สาลีงาม
จ.ส.อ. ทรงพล บุตรมะณี
จ.ส.อ. จํานง พึ#งภพ
จ.ส.อ. สุรพินธ์ จําปาแดง
จ.ส.อ. วงศกร โยรี พนั ธ์
จ.ส.อ. สมศักดิC โยธะมาตย์
จ.ส.อ. อภิชาติ พรหมศรี
จ.ส.อ. อนันต์ ไชยกุมาร
ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจรักษ์
จ.ส.อ. ทองใส แก้วกํ#า
จ.ส.อ. ธนโยธิน สายทอง
จ.ส.อ. เฉลิมชัย บุญเติม
จ.ส.อ. สนิท บุญธรรม
จ.ส.อ. สมบัติ ทองลาด
จ.ส.อ. สมร บุญประครอง
จ.ส.อ. นพดล ต้นสาย
จ.ส.อ. ประวิช อุ่นตา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01547-41
001-100-2004-03803-00
001-100-2004-04598-86
001-100-2004-11119-56
001-100-2004-11717-09
001-100-2004-11781-73
001-100-2004-12202-81
001-100-2004-00043-30
001-100-2004-00046-31
001-100-2004-00155-85
001-100-2004-00347-75
001-100-2004-00569-71
001-100-2004-01531-04
001-100-2004-01555-73
001-100-2004-01764-60
001-100-2004-01917-79
001-100-2004-02499-51
001-100-2004-02543-60
001-100-2004-02791-29
001-100-2004-02791-38
001-100-2004-03057-52
001-100-2004-03144-95
001-100-2004-03597-17
001-100-2004-03725-87
001-100-2004-03808-50
001-100-2004-03825-75
001-100-2004-03897-90
001-100-2004-03939-15
001-100-2004-03963-83
001-100-2004-04424-51
001-100-2004-04446-17
001-100-2004-04472-34
001-100-2004-04481-18

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

จํานวนเงิน
4,011.95
14,118.98
5,863.26
4,149.88
8,570.80
7,267.27
17,813.25
10,628.25
4,287.71
3,080.15
5,252.28
2,256.05
6,078.47
3,247.15
1,950.37
1,957.60
5,859.30
7,338.86
4,642.55
3,878.73
2,318.10
10,467.57
2,488.01
11,841.63
4,184.76
3,665.16
2,613.63
2,367.25
5,494.19
2,152.01
9,215.83
5,922.72
6,826.73

หน้าที# : 59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สันติชยั บุญเรื อง
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC อาจหาญ
จ.ส.อ. หนูสิน ดอกแก้ว
จ.ส.อ. ธีร์ดนัย สะค้าน
จ.ส.อ. จักรกฤษ อกนิษฐานนท์
จ.ส.อ. รองรัตน์ พรหมลักษณ์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ราษฎรดี
จ.ส.อ. สมคิด นามสี อ่นุ
จ.ส.อ. สมหมาย จิตรมัน#
จ.ส.อ. จักริ น ทองวร
จ.ส.อ. บรรพต เฉื# อยฉํ#า
จ.ส.อ. มานิจ ชะลูด
จ.ส.อ. ก้องชายแดน พินธุรักษ์
จ.ส.อ. สันติ สุกใส
จ.ส.อ. เด่น ปั ชชา
จ.ส.อ. เสกสิ ทธิC สิ งหนาค
จ.ส.อ. สําเนียง วามสิ งห์
จ.ส.อ. ณฐกร สิ ทธิธรรม
จ.ส.อ. ทนงศักดิC บุญแล
จ.ส.อ. ฉลอง บุญชิต
จ.ส.อ. ชาญชัย ทาทะสุทธิC
จ.ส.อ.แดนชัย ขจัดมลทิน
จ.ส.อ. สมบูรณ์ จันทร์ผอง
จ.ส.อ. สมจิตร ใจเต็ม
จ.ส.อ. ตรี ภพ บัวหอม
จ.ส.อ. สมชาย ภูมีคาํ
จ.ส.อ. คนองเดช อิสาร
จ.ส.อ. ไกรมิตร เฉื# อยฉํ#า
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ วงศ์วรรณ
จ.ส.อ. อลงกรณ์ แก่นจันทร์
จ.ส.อ. อนุศกั ดิC แสงกล้า
จ.ส.อ. บัญหาร บุญช่วย
จ.ส.อ. ประดิษฐ์ คนเที#ยง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04682-19
001-100-2004-04731-78
001-100-2004-05006-67
001-100-2004-05028-05
001-100-2004-05075-54
001-100-2004-05307-83
001-100-2004-05342-39
001-100-2004-05342-48
001-100-2004-05503-34
001-100-2004-05540-66
001-100-2004-05776-41
001-100-2004-06206-15
001-100-2004-06241-98
001-100-2004-06360-69
001-100-2004-06688-55
001-100-2004-06763-86
001-100-2004-06926-12
001-100-2004-07367-30
001-100-2004-07609-04
001-100-2004-07636-19
001-100-2004-07830-84
001-100-2004-07903-67
001-100-2004-07919-40
001-100-2004-08094-61
001-100-2004-08153-01
001-100-2004-08554-33
001-100-2004-08657-31
001-100-2004-08691-62
001-100-2004-08716-62
001-100-2004-08732-62
001-100-2004-08841-07
001-100-2004-09078-79
001-100-2004-09117-84

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

จํานวนเงิน
2,073.84
8,610.36
4,213.71
5,240.40
3,556.77
4,021.45
7,485.57
2,647.54
2,365.05
8,264.71
5,599.98
3,280.20
2,540.97
7,268.27
8,975.49
11,764.17
4,779.95
2,863.36
2,748.59
4,564.73
3,477.60
1,669.57
9,607.75
5,133.79
5,083.97
5,683.12
1,388.02
9,592.55
5,219.43
9,059.12
4,811.56
6,570.95
3,535.30

หน้าที# : 60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ชาติชาย ทองเฉลิม
จ.ส.อ. พิจิตร พุฒโสม
จ.ส.อ. คําพัน กลางกัMน
จ.ส.อ. พรชัย ผูกพันธ์
จ.ส.อ. นมาซ คณะบุตร
จ.ส.อ. แสวง ศิริวงศ์
จ.ส.อ. มณี จวบกระโทก
จ.ส.อ. ราชันย์ พูลเพิ#ม
จ.ส.อ. สัมฤทธิC โคตะ
จ.ส.อ. สงคราม ไกยสิ ทธิC
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC สมหอม
จ.ส.อ. สรไกร พวงศรี
จ.ส.อ. อนุชา นิลพัฒน์
จ.ส.อ. ตระกูล หงษ์สุข
จ.ส.อ. อนุรักษ์ สาริ บุตร
จ.ส.อ. กฤษณะ ศรี ขาว
จ.ส.อ. ธนรัชต์ สกุลไทย
จ.ส.อ. มณฑล รามัญวงศ์
จ.ส.อ. ศรี ธนต์ ส่งเสริ ม
จ.ส.อ. สุรชัย ทาศิลา
จ.ส.อ. พัสกร อุ่นตา
จ.ส.อ. ประชานาถ ตรี วาณิ ชย์
จ.ส.อ. ชัยชนะ พึ#งโพธิC
จ.ส.อ. จารึ ก ธรรมสาร
จ.ส.อ. ฉลอง ราชริ นทร์
จ.ส.อ.พิสิษฐ์ ทองแสง
จ.ส.อ. ธีรภาพ คงธาดากุล
จ.ส.อ. ณัฐพล แสนทวีสุข
จ.ส.อ. วิทยา ยืนสุข
จ.ส.อ. สันติ อรรคธรรม
จ.ส.อ. มนตรี สุรภี
จ.ส.อ. ณัฐพล บุญมัน#
จ.ส.อ. กิตติพนั ธ์ แก้วจันทร์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09127-47
001-100-2004-09589-43
001-100-2004-09748-62
001-100-2004-09802-16
001-100-2004-09855-76
001-100-2004-09900-82
001-100-2004-10058-86
001-100-2004-10062-56
001-100-2004-10063-53
001-100-2004-10065-66
001-100-2004-10292-75
001-100-2004-10378-12
001-100-2004-10639-05
001-100-2004-10726-66
001-100-2004-10771-02
001-100-2004-10891-52
001-100-2004-10968-24
001-100-2004-11228-19
001-100-2004-11361-95
001-100-2004-11652-21
001-100-2004-11812-83
001-100-2004-11845-18
001-100-2004-12474-82
001-100-2004-12506-71
001-100-2004-12688-92
001-100-2004-13218-09
001-100-2005-00299-85
001-100-2005-00506-84
001-100-2006-00193-67
001-100-2006-00330-57
001-100-2006-00378-77
001-100-2006-00383-26
001-100-2006-00387-15

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

จํานวนเงิน
3,643.28
3,482.36
7,732.39
5,965.01
5,179.76
8,118.43
15,046.74
5,496.50
18,339.97
3,522.23
11,668.36
1,432.91
3,243.96
8,149.77
10,057.61
3,464.97
6,266.59
4,128.93
4,319.94
4,649.86
4,123.75
2,825.91
5,195.00
2,218.93
17,292.76
3,217.99
2,527.50
2,809.11
2,434.12
2,616.44
4,194.79
1,527.02
7,321.68

หน้าที# : 61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. บรรลือ เทียนทอง
จ.ส.อ. จัตุพล จําเริ ญเนาว์
จ.ส.อ. วิวฒั น์ คําอ่าง
จ.ส.อ. อนุชา ศรี โคตร
จ.ส.อ. อภิชาติ ประทุมพันธ์
จ.ส.อ. ประวัติ อุปมะโท
จ.ส.อ.วชิระ สมบูรณ์
จ.ส.อ.หญิง บุณยดา มิ#งขวัญ
จ.ส.อ.หญิง ประภาวดี ทองสา
จ.ส.ท. เติมศักดิC หิ นแก้ว
จ.ส.ท. พงษ์พนั ธ์ วันทาดา
จ.ส.ท. วรชัย ปลุกใจ
จ.ส.ท. สะอาด สมาทอง
จ.ส.ท. ธวัชชัย ท่อนเงิน
จ.ส.ท. องอาจ นาคํา
จ.ส.ท.ทรงเกียรติ สารสี
จ.ส.อ. พลรักษ์ บุดดาวงค์
จ.ส.ท. อาทิตย์ นิยม
จ.ส.อ. พายัพ บุญปก
จ.ส.ท.หญิง เกิดพันธ์ นิลภูมิ
ส.อ. มนู ศรี แสวง
จ.ส.อ. ชาญชัย พรานไพร
จ.ส.ต. เผด็จ เด่นดวง
จ.ส.ต. สุริยนั ต์ บุตรี
จ.ส.ต. ทรงวุฒิ ศรี ดาคุณ
จ.ส.ต. สุรศักดิC สาสาร
จ.ส.ต. รัชชาพงษ์ เหล่าบุตรดี
จ.ส.ต. พีระพงษ์ ชมภูจนั ทร์
จ.ส.ต. วิทยา สิ ทธิสาตร์
จ.ส.อ.สุทศั น์ การุ ณย์
จ.ส.ต. ธนเทพ ประไพ
ส.อ. สงวน ทางชอบ
ส.อ. จักรเพชร สุนินทบูรณ์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00390-51
001-100-2006-00530-15
001-100-2007-00227-68
001-100-2007-00372-29
001-100-2007-00404-63
001-100-2008-00170-39
001-100-2008-00171-09
001-100-2004-02367-35
001-100-2004-04823-16
001-100-2004-01300-42
001-100-2004-02372-66
001-100-2004-02404-64
001-100-2004-02502-67
001-100-2004-07075-16
001-100-2004-10967-27
001-100-2006-00019-42
001-100-2006-00174-48
001-100-2007-00410-19
001-100-2008-00287-25
001-100-2004-12608-27
001-100-2004-02069-29
001-100-2004-03442-47
001-100-2004-05155-99
001-100-2004-05977-60
001-100-2004-06588-30
001-100-2004-08225-05
001-100-2004-09916-47
001-100-2004-10174-01
001-100-2004-12363-16
001-100-2006-00498-45
001-100-2011-00086-82
001-100-2004-00127-64
001-100-2004-00762-49

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

จํานวนเงิน
7,545.10
4,231.60
2,083.06
2,700.35
1,020.21
1,766.59
1,835.86
2,816.64
25,157.15
4,096.36
5,740.96
6,330.96
5,124.60
1,241.86
2,343.42
2,708.09
2,214.07
3,870.82
6,105.26
4,348.07
3,951.53
2,680.35
8,325.61
2,655.66
2,708.83
4,309.54
2,539.32
2,106.41
2,925.12
1,854.43
490.55
2,111.96
8,184.42

หน้าที# : 62

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046

ชื#อบัญชี
ส.อ. ประพจน์ พากเพียร
ส.อ. อภิศกั ดิC พิมพ์วงศ์
ส.อ. ปฏิวตั ิ ทศกรรณ์
ส.อ. เอกริ นทร์ ดวงดี
จ.ส.อ. สถาพร คําศรี
ส.อ. โอภาส นูกอง
ส.อ. ถาวร สะอาด
ส.อ. พีรวัส ชัยโก
ส.อ. วสันต์ พรหมจรรย์
จ.ส.อ. จีรภัทร์ หงษ์ทอง
ส.อ. เอกริ นทร์ ผุดผ่อง
ส.อ. อภัย พรพรหม
ส.อ. ไชยา ใจภพ
ส.อ. บุญมี แสงตะวัน
ส.อ. นิติศกั ดิC เมืองเหนือ
ส.อ. สุวทิ ย์ ถาวรบุญ
ส.อ. กิติศกั ดิC บุญครอง
ส.อ. ไมตรี นูกอง
ส.อ. ทวีศกั ดิC บุตรรัตน์
ส.อ. บุญดี ทันวิมา
ส.อ. มณเทียร พรรณาภพ
ส.อ.รังสันต์ ชํานาญ
ส.อ. ธีรพงศ์ แก้วพรหม
ส.อ. ปกาศิต ร่ วมศรี
ส.อ. ธีรวัฒน์ เนียมศรี
ส.อ. เทวินทร์ คําภาทู
ส.อ. ทัศนัยน์ สารพัฒ
ส.อ. ยอดธง ธรรมเจริ ญ
ส.อ. ศิรวิชญ์ ศรี ภกั ดี
ส.อ. อัศวเดช ศุภโกศล
ส.อ. วุฒิชยั มะลีจนั ทร์
ส.อ. อรรคเดช ฮงสี
ส.อ. อดิพงค์ แก้วทอง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01033-67
001-100-2004-01151-68
001-100-2004-01340-57
001-100-2004-01579-51
001-100-2004-03203-99
001-100-2004-03356-01
001-100-2004-03520-15
001-100-2004-04710-46
001-100-2004-04773-05
001-100-2004-06145-80
001-100-2004-06196-00
001-100-2004-06226-04
001-100-2004-06374-93
001-100-2004-07025-02
001-100-2004-07804-03
001-100-2004-08951-58
001-100-2004-09202-69
001-100-2004-09534-98
001-100-2004-10909-36
001-100-2004-11041-96
001-100-2004-12080-03
001-100-2004-12639-85
001-100-2005-00502-04
001-100-2006-00026-22
001-100-2006-00454-50
001-100-2007-00146-08
001-100-2007-00212-64
001-100-2007-00225-55
001-100-2007-00303-41
001-100-2007-00405-33
001-100-2008-00227-30
001-100-2008-00231-46
001-100-2008-00372-46

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

จํานวนเงิน
2,477.54
13,407.36
3,131.65
2,369.05
2,079.30
1,754.89
5,944.22
2,953.68
1,435.48
6,905.29
2,231.71
9,739.91
6,853.07
4,457.50
3,054.02
1,800.15
2,557.28
5,665.96
2,329.57
4,330.41
7,800.29
1,202.24
3,808.29
1,942.28
3,217.08
829.48
2,521.62
3,812.89
991.99
1,806.50
2,589.50
1,421.98
1,937.05

หน้าที# : 63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079

ชื#อบัญชี
ส.อ. คมสันต์ วรรณลี
ส.อ.วุธิชยั สื# อสวน
ส.อ. ยุทธนา วงศ์เคน
ส.อ. สราวุธ กิ#งคํา
ส.อ. ธวัชชัย ทองจันทร์
ส.อ. อิสระ ภักดีโชติ
ส.อ. ธีะรพงษ์ ห่อสี
ส.อ อรรคราวุฒิ กาญจนกูล
ส.อ. ปิ ยะพงษ์ พันเดช
ส.อ. ผดุงสิ ทธิC แสงตะวัน
ส.อ. พงษ์พิทกั ษ์ ไตรยมาตย์
ส.อ. ปิ ยวัฒน์ ใจซื#อ
ส.อ. อัมพร จิตแก้ว
ส.อ. อาทิตย์ ประหยัดยา
ส.ต. ณัฐพล วารสุข
ส.อ. แกล้วกล้า ชาบุญเรื อง
ส.อ.หญิง บุญมี โพธิจกั ร
ส.ท. ณัฐวิทย์ บังศรี
ส.อ. สุริยา วิษาพรม
ส.ท. ณรงค์ ทูลศิลป์
ส.ท. วิทยา ชนะกุล
ส.ท. คณิ ศร หงษา
ส.ท. นิวฒั น์ ไชยชาติ
ส.ท. จักรี โคตพงษ์
ส.ท. พุฒ ทองอ่อน
ส.อ. สุรศักดิC นิระพันธ์
ส.ท. อิฐิพงษ์ วงษาลี
ส.ท. จักรี บุญเททิม
ส.ต. ประวิทย์ จันทนะชาติ
ส.ต. ปราโมทย์ ลครวงษ์
ส.ต. รัฐพล ปั จฉิ มาเอกพล
ส.ต. สมเกียรติ เมฆวิมล
ส.ต. ไชโย บุญชิต

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00389-80
001-100-2009-00014-35
001-100-2009-00020-63
001-100-2009-00259-85
001-100-2009-00267-35
001-100-2009-00463-31
001-100-2010-00027-22
001-100-2010-00094-97
001-100-2010-00334-12
001-100-2010-00446-67
001-100-2011-00240-51
001-100-2012-00196-78
001-100-2012-00426-67
001-100-2012-00472-46
001-100-2013-00182-34
001-100-2015-00377-14
001-100-2007-00146-44
001-100-2004-00532-57
001-100-2004-01286-67
001-100-2004-01838-59
001-100-2004-03764-77
001-100-2004-08440-39
001-100-2004-10097-30
001-100-2004-11051-59
001-100-2004-13210-49
001-100-2012-00252-80
001-100-2013-00606-53
001-100-2014-00467-77
001-100-2004-06313-47
001-100-2004-06668-57
001-100-2004-09088-23
001-100-2004-12381-92
001-100-2010-00440-56

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

จํานวนเงิน
720.48
3,560.46
2,805.37
673.27
2,880.97
1,487.07
1,646.50
1,374.64
1,237.33
1,467.64
1,837.57
2,465.28
767.15
2,778.81
603.07
532.85
8,131.98
2,218.51
1,756.73
3,105.03
1,538.21
3,987.64
2,939.81
1,138.56
2,661.80
2,367.21
532.90
7,391.40
3,762.37
2,542.62
2,265.60
905.78
708.17

หน้าที# : 64

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.ต. ยศ พุทธรักษา
พล.อส. วิษณุ เจริ ญวัย
พล.อส. สุทธิชยั โมฬีชาติ
พล.อส. ชัยอนันต์ จําปารัตน์
พล.อส. ปรี ชา ปานเจริ ญ
พล.อส. ภานุชิต ทองหอม
พล.อส. ไพฑูรย์ ศิริจนั ทร์
พล.อส. ทองจันทร์ สื บเนื#อง
พล.อส. ปองภพ ณะวงษา
พล.อส. สิ ทธิศกั ดิC ภักดีลน้
พล.อส. กิตติพล บุญจรัส
พล.อส. โสภณ คําพูล
พล.อส. ภูวเดช ธัญญะพรหม
พล.อส. พินิจ เผ่าศิริ
พล.อส. วิมล หว่างเค็ง
พล.อส. ชัยสิ ทธิC บุระสี
พล.อส. ยุทธการ ดุจดา
พล.อส. เฉลิมพล ขันโท
พ.อ.(พิเศษ) นิติวฒั น์ พงษ์ศรี
พ.อ.(พิเศษ) พิทกั ษ์ จันทร์เขียว
พ.อ.ภาณุพงศ์ พุทธิภาพ
พ.อ. ธนาวีร์ วิชาชัย
พ.อ.วุฒิชยั สุคนธวัฒน์
พ.อ.สุนยั แย้มแสงสังข์
พ.อ.หญิง สมพร สุธิราวุธ
พ.ท. จักรภัณฑ์ โพธิจกั ร์
พ.ท. สุรศักดิC ศรี อุดม
พ.ท. ไตรภพ มณี
พ.ท.ไพฑูรย์ คํายอง
พ.ท. ไวยภาษ ศรี หริ# ง
พ.ท.หญิง นาตยา เสนาพล
พ.อ.หญิง ขนิษฐา แก้วกัลยา
พ.ท.หญิง วงษ์ทอง เต็มเมธาวิทยาเลิศ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2014-00705-98
001-100-2004-02204-88
001-100-2004-05342-66
001-100-2004-05764-57
001-100-2004-06374-48
001-100-2004-07508-28
001-100-2004-08557-98
001-100-2004-08647-14
001-100-2004-09399-57
001-100-2004-12051-58
001-100-2004-12615-34
001-100-2004-12717-53
001-100-2004-12879-94
001-100-2006-00458-49
001-100-2007-00409-86
001-100-2010-00195-00
001-100-2013-00019-88
001-100-2013-00020-39
001-100-2004-04600-13
001-100-2004-04997-96
001-100-2004-04005-98
001-100-2004-07058-46
001-100-2004-10838-75
001-100-2004-12649-93
001-100-2004-11802-75
001-100-2004-00383-46
001-100-2004-01478-75
001-100-2004-04985-66
001-100-2004-05383-96
001-100-2004-10770-69
001-100-2004-07078-17
001-100-2004-07845-60
001-100-2004-08147-37

มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.22
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24

จํานวนเงิน
447.44
3,188.94
7,555.31
6,675.18
1,998.56
708.93
1,579.83
3,895.01
1,336.24
3,715.80
1,555.07
1,298.26
3,184.83
1,344.54
1,156.81
906.43
655.75
504.33
10,593.01
11,755.10
9,082.41
10,270.78
4,955.09
22,044.06
3,610.61
7,041.94
4,819.73
20,792.58
5,279.00
16,483.98
10,072.34
6,946.31
27,043.55

หน้าที# : 65

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
พ.ต.บุญสื บ แสนจําลา
พ.ต. เตชิต เยีย# มรัมย์
พ.ต. ปฏิวตั ิ สวนสี ดา
พ.ท. ณัฐวัฒน์ วงศ์วฒ
ุ ิตุลาการ
พ.ต. สุริยา พรมพิมพ์
พ.ท. สุริยา บุตรวงศ์
พ.ต.หญิง สุรัตนา ศรี ดามาตย์
ร.อ. ไพฑูรย์ โคตรแสนลี
ร.อ. สมเกียรติ หนูพวก
ร.อ.ขัติยะ คําวันดี
ร.อ.หญิง ฌัชชานันท์ จันทโสภณ
ร.ท.วิทยา โพธิCคาํ มา
ร.ท. บุญช่วย ติวสร้อย
ร.ท. บุญอิ#ม เถาว์อว้ น
ร.ต. วัฒนา เหมะธุลิน
ร.ท. เทอดทอง แก้วทอง
ร.ต.นคริ นทร์ โสมกุล
ร.ต. รังสรรค์ สาวงศ์นาม
ร.ต.กีลอน โคตรวงศ์
ร.ต. ชาญชัย เครื อแสง
ร.ต. จักรพันธ์ เดชไกร
ร.ต.สมจิตร เวชภัณฑ์
จ.ส.อ.(พิเศษ)ไทยรัตน์ ภาษี
จ.ส.อ. สัญชัย แฝงทรัพย์
จ.ส.อ. วิทยา ภาคพรหม
จ.ส.อ. เอกชัย สมสิ น
จ.ส.อ.ฉัตรชัย โพธิCผอ่ ง
จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ศรี โสดาพล
จ.ส.อ.ศักดิพฒั น์ อุประ
จ.ส.อ. เจริ ญ เลิศคอนสาร
จ.ส.อ.คนอง เป้ าชัยภูมิ
จ.ส.อ.ไชยยศ ปะจะนัง
จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิC อุดเทพ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00018-83
001-100-2004-00522-58
001-100-2004-06778-62
001-100-2004-08803-96
001-100-2004-09045-80
001-100-2004-12842-25
001-100-2004-06856-94
001-100-2004-04567-00
001-100-2004-12327-81
001-100-2007-00424-98
001-100-2009-00392-16
001-100-2004-01554-58
001-100-2004-06905-08
001-100-2004-10552-61
001-100-2004-01311-93
001-100-2004-01562-71
001-100-2004-05800-25
001-100-2004-05941-52
001-100-2004-06277-88
001-100-2004-07430-22
001-100-2004-08105-82
001-100-2004-12180-91
001-100-2004-07003-28
001-100-2004-00140-90
001-100-2004-00381-24
001-100-2004-00520-81
001-100-2004-00720-21
001-100-2004-01244-76
001-100-2004-01262-70
001-100-2004-01886-96
001-100-2004-01934-03
001-100-2004-02215-39
001-100-2004-02486-06

มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24

จํานวนเงิน
7,906.03
7,119.73
11,129.43
2,211.63
5,194.72
7,766.03
13,000.07
5,798.77
5,510.86
706.57
782.23
2,263.94
9,228.10
3,534.89
14,251.21
6,657.00
2,406.12
5,035.91
4,606.39
7,245.12
4,281.72
4,389.55
3,976.86
7,483.39
1,992.94
3,524.33
1,536.99
3,250.79
1,778.97
13,011.31
3,012.61
5,232.55
4,539.63

หน้าที# : 66

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. อําพร พลศรี
จ.ส.อ. สวัสดิC อรุ ณรัตน์
ร.ต.สังวาลย์ ภิรมย์รักษ์
จ.ส.อ.ศิริพงศ์ ทิพย์ชยั เมธา
จ.ส.อ.สิ ทธิพล ธาตุไชย
ร.ต.ไพบูลย์ ยอดจันทร์
จ.ส.อ. ชนะชัย เกิดทองคํา
จ.ส.อ. บพิธ อินทรประเสริ ฐ
จ.ส.อ. นพดล รวมสิ ทธิC
จ.ส.อ. เชิดวิทย์ คําวันดี
จ.ส.อ.สุพฒั น์ แก้วพิมพ์พา
จ.ส.อ.ปิ ยวิทย์ แคว้นคอนฉิ ม
จ.ส.อ.ประเสริ ฐศักดิC วรบุตร
จ.ส.อ.ธาวิน เมืองพุทธ
จ.ส.อ. อนันต์ พงษ์เพชร
จ.ส.อ.สัมพันธ์ โคตรสุโน
จ.ส.อ.กิตติชยั ฤทธิCเดช
จ.ส.อ.เกียรติรัตน รัตนะ
จ.ส.อ. วุฒิชยั ชนะสะแบง
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ศรี ระวรรณ
จ.ส.อ. เจมชรัตน์ โสหา
จ.ส.อ. ยุทธนานนท์ อุตโรกุล
จ.ส.อ. สมบัติ สมศรี
จ.ส.อ.ณัฐพล แสนสง่า
จ.ส.อ.ทรงศักดิC ภูดินดาน
ร.ต. กฤษณะ ตรี กลุ
จ.ส.อ.วิระวงษ์ ศรี สง่า
จ.ส.อ. ปรัชญา นามนิตย์
จ.ส.อ.ปฏิการ ทาสี แสง
จ.ส.อ. ปรี ชา ชัยสุข
ร.ต. วัชรพงษ์ คุตพันธ์
จ.ส.อ.วีระชัย อุศยา
จ.ส.อ. ณรงค์พนั ธ์ คํMาชู

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02668-15
001-100-2004-02669-76
001-100-2004-02697-51
001-100-2004-02840-79
001-100-2004-02869-25
001-100-2004-02954-55
001-100-2004-03087-95
001-100-2004-03205-20
001-100-2004-03292-11
001-100-2004-03605-91
001-100-2004-03853-32
001-100-2004-03954-27
001-100-2004-03993-99
001-100-2004-04006-13
001-100-2004-04209-36
001-100-2004-04278-05
001-100-2004-04364-78
001-100-2004-04459-99
001-100-2004-04470-03
001-100-2004-04591-05
001-100-2004-04653-37
001-100-2004-04793-76
001-100-2004-04905-64
001-100-2004-05043-53
001-100-2004-05213-41
001-100-2004-05314-72
001-100-2004-05457-76
001-100-2004-05933-57
001-100-2004-06170-82
001-100-2004-06334-42
001-100-2004-07135-08
001-100-2004-07425-00
001-100-2004-07605-24

มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24

จํานวนเงิน
3,643.85
6,926.10
8,014.49
6,403.06
5,055.55
4,287.98
2,808.96
1,742.36
10,566.62
4,015.65
2,196.39
4,319.61
3,316.31
6,634.63
3,679.33
2,266.21
3,321.89
1,550.66
3,204.46
6,564.06
7,582.36
5,991.45
7,527.20
1,319.08
2,622.11
1,904.80
9,180.27
1,447.66
2,114.69
2,400.49
5,621.46
6,184.35
2,947.27

หน้าที# : 67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อนุชา วิชาธร
จ.ส.อ. จตุพร ประยูรเจริ ญ
จ.ส.อ. วีรพัฒน์ สวยรู ป
จ.ส.อ. สงกรานต์ เชิดในเมือง
จ.ส.อ.ปิ ยะ กลึงในเมือง
จ.ส.อ. อลงกต พิมพา
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ เมาะราษี
จ.ส.อ.(พิเศษ) ประกาศ ห่วงแก้ว
จ.ส.อ. อรรคเดช พรมสถาน
จ.ส.อ.วรุ ตม์ อินทกมลชัย
จ.ส.อ. จอมชัย อุประ
จ.ส.อ.สัมฤทธิC ดอกบัวเผื#อน
จ.ส.อ.ทีรศักดิC กวนหลวง
จ.ส.อ. วิบูลย์ สิ มสา
จ.ส.อ.สุวทิ ย์ บุญสิ ทธิC
จ.ส.อ.สวาท สาริ วงษา
จ.ส.อ. ธงชัย จิกจักร
จ.ส.อ. สุริยา โคตรมงคล
จ.ส.อ. วรวิทย์ บุญกระจ่าง
จ.ส.อ. โกวิทย์ นาไชย
จ.ส.อ.ประยูรเวช จันดาเบ้า
จ.ส.อ.วิเศษ ทองประสานต์
จ.ส.อ. หาญชนะ จันทะดี
จ.ส.อ.อุดม พงษาเทศ
จ.ส.อ. อินทรา พังน้อย
จ.ส.อ.ถนอม ชินวงค์
จ.ส.อ.อุดร ฆ้องลา
จ.ส.อ. ไกรเพชร รักกลัด
จ.ส.อ. มาโนช เรื องเดช
จ.ส.อ. วิวฒั นไชย ชัยคํา
จ.ส.อ. ดํารงค์ศกั ดิC สิ งห์โต
จ.ส.อ. สัญญา สิ งห์เสนา
จ.ส.อ. ศักดิCบณ
ั ฑิต คําประชา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08281-65
001-100-2004-08382-69
001-100-2004-08585-55
001-100-2004-08632-47
001-100-2004-08795-76
001-100-2004-08799-29
001-100-2004-08822-06
001-100-2004-09499-45
001-100-2004-09637-41
001-100-2004-09937-88
001-100-2004-10056-37
001-100-2004-10592-03
001-100-2004-10611-38
001-100-2004-10673-54
001-100-2004-10903-34
001-100-2004-11246-77
001-100-2004-11441-49
001-100-2004-11843-50
001-100-2004-11980-25
001-100-2004-12027-08
001-100-2004-12221-82
001-100-2004-12415-85
001-100-2004-12435-83
001-100-2004-12618-17
001-100-2004-12641-33
001-100-2004-12753-60
001-100-2004-12920-75
001-100-2004-13107-06
001-100-2006-00184-10
001-100-2006-00257-75
001-100-2007-00164-48
001-100-2008-00073-24
001-100-2008-00160-03

มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24

จํานวนเงิน
4,872.65
727.88
10,442.56
1,922.99
2,313.35
1,645.35
2,135.04
5,179.29
992.29
5,409.59
5,746.50
2,527.80
2,668.92
7,970.11
2,563.31
4,307.38
1,579.72
5,258.99
1,228.17
5,168.79
3,942.85
3,843.54
18,179.88
1,310.66
1,082.09
4,572.99
3,608.07
1,270.31
3,404.04
2,268.99
8,766.89
4,985.91
1,731.54

หน้าที# : 68

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. รุ่ งทวี ราชบุญคุณ
จ.ส.อ.หญิง พิมผการัง ทุมรี
จ.ส.อ.หญิง เพียงพอ กุดกางวน
จ.ส.อ.หญิง สุดารัตน์ ทาทอง
จ.ส.ท.จิตรกร วรรณสาร
จ.ส.อ. อดิเรก นิคม
จ.ส.อ.ประทีป โพธิCชยั ยา
จ.ส.อ. ก้องนภา หาระคุณ
จ.ส.อ. วีระกาญจน์ นิจโชติ
จ.ส.ท.พงษ์สนั ติC พรมสอน
จ.ส.ต. เชิดพงษ์ มีชยั
จ.ส.ท.ณัฏฐชัย ชมชัย
จ.ส.ท.ชัยวิชิต ทองจุ่น
จ.ส.ท.จิราวุฒิ เหนือจําทิศ
จ.ส.ต. ธีรพงษ์ พุทธน
จ.ส.ท.สมัคร สิ ทธิชาคํา
จ.ส.ท.เสถียร ผาจันดา
จ.ส.อ. อัมพัน ดีพา
จ.ส.อ.พนม อัคนิจ
จ.ส.ท.มรกต ศรี หาบุตร
จ.ส.ท. ทศพิธ ไชยยงค์
จ.ส.ท.บัญชา วุฒา
จ.ส.ท. เมธี สุวรักษ์
จ.ส.อ. วิสิทธิC สังคะโห
จ.ส.ต. อนันตโชค แสนโพธิC
จ.ส.ต.พีระพงค์ กาวไธสง
จ.ส.ต. ชัทภากร ศิริพฤกษ์
จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ จันทะสงคราม
ส.อ. วัฒนา มีสิงห์
จ.ส.อ. บัณฑิต ทีทะใหล
จ.ส.ท.ศิริศกั ดิC โพธิCทรัพย์
ส.อ. รุ่ งสุริยา เหื อดไธสงค์
ส.อ. ศาสตรวุธ แก้วก่า

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00221-01
001-100-2004-01937-86
001-100-2004-03603-60
001-100-2004-08445-52
001-100-2004-01565-36
001-100-2004-02974-53
001-100-2006-00298-32
001-100-2006-00382-74
001-100-2009-00019-12
001-100-2004-00156-82
001-100-2004-01461-77
001-100-2004-01533-62
001-100-2004-03440-89
001-100-2004-04865-52
001-100-2004-06171-61
001-100-2004-07011-32
001-100-2004-07100-60
001-100-2004-07213-67
001-100-2004-08387-91
001-100-2004-09787-70
001-100-2004-11464-48
001-100-2004-13036-18
001-100-2006-00476-70
001-100-2009-00040-43
001-100-2009-00204-21
001-100-2004-01937-68
001-100-2004-04608-91
001-100-2004-06963-35
001-100-2004-08645-56
001-100-2004-09383-38
001-100-2004-12962-93
001-100-2005-00177-31
001-100-2006-00029-41

มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24

จํานวนเงิน
1,515.51
2,555.44
3,950.34
721.87
3,446.50
882.54
2,353.10
13,138.72
3,291.56
2,818.59
3,441.17
2,282.13
10,796.02
1,512.99
6,740.81
2,010.11
3,609.98
2,243.50
2,615.18
2,514.72
4,171.27
1,343.34
2,525.34
2,524.12
2,057.37
2,182.11
1,099.05
2,198.40
2,461.90
1,542.95
3,082.37
828.55
2,667.59

หน้าที# : 69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ.เมธังกร เชิญกลาง
ส.อ. สุรสิ ทธิC พิมพ์โคตร
ส.อ. สุรชาติ วารุ กะกุล
จ.ส.ต. สุทธิชาติ จันทร์เพ็ญ
จ.ส.ต.บุญลือ ดวงจุด
ส.อ. วชิรพล คําสอน
จ.ส.ต. ชัยภัทร เกียรติรักษ์
ส.อ. วัฒนชนม์ ผดุงญาติ
จ.ส.ต. ธนารักษ์ ลองจํานงค์
ส.อ. วรพล วัชรเตชวานิช
ส.ต. วิระศักดิC พรหมบุตร
ส.อ. ณัฐพล ไชยยา
ส.อ. ศิวพงศ์ แก้วแสงใส
ส.อ.หญิง ชลาลัย สนิทชน
ส.อ.หญิง วาริ น ดีแป้ น
ส.อ. องอาจ สี ขาว
ส.ท. ศักดิCสิทธิC ศรี พทุ ธา
ส.อ. กิตติพงษ์ คํายอง
ส.อ. อุปพงษ์ ใจทน
ส.ท. วนิช พรหมเศรษฐา
ส.ท. มนตรี มาตา
พล.อส. สานิตย์ สุริยพัฒน์
พล.อส. ลิขิต อุปสิ ทธิC
ส.ต. กิตติศกั ดิC ศรี นา
ส.ต. เรื องยศ อุตรนคร
พล.อส. วิเชียร พฤพล
พล.อส. ชัยยา แสนงาม
พล.อส. ทองสุข สอนเมือง
พ.อ.(พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์
พ.อ.(พิเศษ)วินยั เจริ ญศิลป์
พ.อ.ชินวิช เจริ ญพิบูลย์
พ.อ. ภูวเดช อุทยั พรหม
พ.อ. จิตรกร จันทร์สว่าง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00346-30
001-100-2007-00217-14
001-100-2008-00047-61
001-100-2008-00155-36
001-100-2008-00285-21
001-100-2008-00397-49
001-100-2008-00408-51
001-100-2009-00416-82
001-100-2010-00010-42
001-100-2010-00012-19
001-100-2010-00422-25
001-100-2012-00115-42
001-100-2012-00415-70
001-100-2010-00026-25
001-100-2013-00268-08
001-100-2004-05881-42
001-100-2004-08188-30
001-100-2012-00514-52
001-100-2013-00150-79
001-100-2004-12239-69
001-100-2015-00670-43
001-100-2004-01673-47
001-100-2004-06171-70
001-100-2004-06752-80
001-100-2004-08138-35
001-100-2004-08526-30
001-100-2004-11679-46
001-100-2013-00396-17
001-100-2004-06436-07
001-100-2004-09499-27
001-100-2004-01133-55
001-100-2004-03862-07
001-100-2004-06196-46

มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.24
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
653.58
892.64
1,281.91
348.12
2,764.47
340.59
2,330.47
500.07
1,596.00
784.32
557.08
3,021.29
303.64
695.20
457.83
3,470.90
4,654.34
224.85
630.40
2,476.96
403.21
1,154.23
988.53
3,352.26
1,778.77
4,714.33
2,052.67
2,415.94
5,595.22
11,546.96
8,771.47
11,270.71
3,617.60

หน้าที# : 70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
พ.อ. สุเทพ ลานํMาเที#ยง
พ.อ. รัตนศักดิC สิ งห์สนัน#
พ.อ. อภิชาติ นิตุธร
พ.ท.ดุสิต บุญดาราช
พ.ท. สุรัช จันทร์พวง
พ.ท. สุรชัย สาริ นทร์
พ.ท. บุญมา บุญไชย
พ.ท. ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ
พ.ท.วิทยา สุขนํMาคํา
พ.ท.หญิง จรัลรัตน์ กลิ#นศรี สุข
พ.ต. สมพล โสดก
พ.ต. ยงยุทธ งวดชัย
พ.ต. รัชเมศฐ์ บุญนิธิวชั รภาคย์
พ.ต. รัชพล วงษ์หาญ
พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว
พ.ต. ยศวัจน์ มณี เรื องโกมล
พ.ต. ถนอม หาญสุโพธิC
ร.อ.จําลอง สมฤาแสง
พ.ต. สมเกียรติ ถือมาลา
ร.อ. ทศพร ภูมิสาขา
ร.อ.เฉลิมมุข คุณากร
พ.ต. อาคม สระมัวมืด
ร.อ. มนตรี โพนทัน
ร.อ.ตระกูล ไพสี ขาว
ร.อ. สมบัติ รจพจน์
ร.อ. บุญล้วน อาวรณ์
ร.ท. ธรรมรงค์ กันนิกา
ร.ท.ภิรมย์ ขจรฤทธิC
ร.ท. เนมิราช จันทะวงศ์
ร.ท.ปุริมพัฒน์ จันทร์ศิริวรา
ร.ท.ชารี กิจกันยา
ร.อ.มานะศักดิC ภิรมย์
ร.ท.ทวีศกั ดิC รู ้ยนื ยงค์

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06789-68
001-100-2004-12778-09
001-100-2004-01861-20
001-100-2004-02346-03
001-100-2004-02987-80
001-100-2004-06719-74
001-100-2004-06791-34
001-100-2004-06792-68
001-100-2004-08103-24
001-100-2004-09419-07
001-100-2004-00676-12
001-100-2004-02555-63
001-100-2004-03785-09
001-100-2004-04599-29
001-100-2004-06187-62
001-100-2004-06806-80
001-100-2004-11362-10
001-100-2004-12473-94
001-100-2004-12508-20
001-100-2004-12855-70
001-100-2004-01317-77
001-100-2004-02152-00
001-100-2004-04578-06
001-100-2004-05843-77
001-100-2004-06734-86
001-100-2004-07095-14
001-100-2004-00256-52
001-100-2004-02079-64
001-100-2004-02787-22
001-100-2004-03791-55
001-100-2004-04510-79
001-100-2004-04900-05
001-100-2004-05266-92

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27

(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
61,825.54
3,811.89
6,993.32
23,291.32
5,453.77
9,471.59
13,158.53
10,812.93
15,346.30
7,604.44
2,383.05
6,544.42
7,525.15
9,732.71
20,061.37
8,778.13
5,732.24
6,347.36
9,279.30
5,794.16
4,450.78
5,346.40
12,512.95
14,901.22
10,309.07
3,636.83
1,574.52
7,177.94
3,075.93
2,783.94
4,871.15
5,590.66
5,913.14

หน้าที# : 71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343

ชื#อบัญชี
ร.ท. อุทิศ ขันเงิน
ร.ต. เทอดเกียรติ บุญทศ
ร.ท. ธนพล ภูชมศรี
ร.อ. ไพวรรณ์ ปั ดภัย
ร.ต. วิทวัส โสภารักษ์
ร.ต.นาวี นิติวฒั นะ
ร.ต. คําพันธ์ มังสุไร
ร.ต. สมยศ ผลินยศ
ร.ท. บุญเพ็ญ ประทุมชาติ
ร.ต. อาคม ชาชิโย
ร.ต. นิรัตน์ มองเพชร
ร.ต. ทองดี ตรี กลุ
ร.ต. พหล พรมโคตร
ร.ต. แสวง สุวรรณ์
ร.ต. กาวิน ลือกลาง
ร.ต. สมคิด สื บชมภู
จ.ส.อ. ดวงตาม ศรี จนั ทร์
ร.ต. อภินนั ท์ พลเยีย# ม
ร.ท. พัฒนศักดิC ศรี ธาตุ
ร.ต. ไชยยงค์ สังฆะมณี
ร.ต. ณัฏฐกิตติC นาเมือง
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ วงษ์ระบิลนาม
จ.ส.อ. สิ ทธิC สี ดามล
จ.ส.อ. อนันต์ มงคลชู
จ.ส.อ. วสันต์ จันทร์สว่าง
จ.ส.อ. อภิชยั เทียนพิมาย
จ.ส.อ. เกียรติณรงค์ สมภักดี
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ กวัติภา
จ.ส.อ. สมศรี เมาะราษี
จ.ส.อ. ยุทธนา สิ ทธิศาสตร์
จ.ส.อ. วิชยั ชาละมาลย์
จ.ส.อ. ไมตรี รู ตงั ติ
จ.ส.อ. กฤษกร มุขพรหม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-06038-30
001-100-2004-08948-58
001-100-2004-11049-29
001-100-2004-11139-63
001-100-2004-01147-70
001-100-2004-02444-24
001-100-2004-02818-05
001-100-2004-03532-18
001-100-2004-03540-86
001-100-2004-03879-50
001-100-2004-04247-10
001-100-2004-04655-04
001-100-2004-06401-87
001-100-2004-06627-63
001-100-2004-07746-33
001-100-2004-08423-14
001-100-2004-08451-62
001-100-2004-08748-81
001-100-2004-09795-93
001-100-2004-11264-35
001-100-2010-00416-88
001-100-2004-00059-95
001-100-2004-00341-00
001-100-2004-00698-87
001-100-2004-00706-70
001-100-2004-00962-61
001-100-2004-01222-47
001-100-2004-01272-33
001-100-2004-01526-91
001-100-2004-01807-00
001-100-2004-01815-23
001-100-2004-02043-92
001-100-2004-02297-08

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27

(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
7,982.95
5,722.64
10,174.08
6,476.39
8,726.58
9,152.06
15,773.15
7,973.12
24,315.39
6,143.04
6,102.05
3,211.40
15,196.18
3,822.94
2,281.28
6,217.61
2,863.59
4,547.65
12,831.10
7,587.41
1,263.85
1,886.07
6,202.20
2,623.67
5,180.56
1,553.57
5,907.57
1,128.29
7,710.18
3,074.16
7,656.69
4,916.12
3,049.62

หน้าที# : 72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. วิบูลย์ ปิ# นแก้วน้อย
จ.ส.อ. สัมฤทธิC แสงสุรินทร์
จ.ส.อ. สุรชัย รฤกชาติ
จ.ส.อ. เรื องศิลป์ ภูแก้ว
จ.ส.อ. อนุชา แก้วลําโกน
จ.ส.อ. สังคม พันธ์ทอง
จ.ส.อ. มนตรี กัMวพิสมัย
จ.ส.อ. ทองดี โพชนะจิต
จ.ส.อ. สิ นธุ์ อินทร์นอก
จ.ส.อ. กิติพงษ์ อุดมทวี
จ.ส.อ. นิวฒั น์ จันทองทิพย์
จ.ส.อ. ชินกร บับพาน
จ.ส.อ. ทวี แก้วขอนแก่น
จ.ส.อ. ยอด ศรี สวัสดิC
จ.ส.อ. พิเชตร ธิภาศรี
จ.ส.อ. นิรุทธ์ สนิทนวน
จ.ส.อ. เพิ#มศักดิC วิชยั
จ.ส.อ.ชัยวุฒิ ภูนาเมือง
จ.ส.อ. สมบัติ เฉลิมแสน
จ.ส.อ. พรศักดิC ตราตรี
จ.ส.อ. สมประสงค์ โภคาเทพ
จ.ส.อ. คมสรรค์ รัตนพร
จ.ส.อ. สุพี เศษบุบผา
จ.ส.อ. ประนอม นริ นยา
จ.ส.อ.บรรจง วาพันสุ
จ.ส.อ. จิธคุณ ไชยหงษ์
จ.ส.อ.สุไชยา นาถํMาเงิน
จ.ส.อ. ธานี นามศักดิC
จ.ส.อ. แสวง ขอพิมาย
จ.ส.อ. พิทธิพร พลลือ
จ.ส.อ. เอ็ด สิ ทธิจนั ทร์
จ.ส.อ. การเวก สุนทรชัย
จ.ส.อ. อาทิตย์ จันทุดม

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02610-96
001-100-2004-02880-39
001-100-2004-03049-02
001-100-2004-03168-73
001-100-2004-03343-01
001-100-2004-03446-09
001-100-2004-03563-30
001-100-2004-03691-12
001-100-2004-03744-97
001-100-2004-03783-96
001-100-2004-03784-20
001-100-2004-03784-39
001-100-2004-04672-56
001-100-2004-05032-93
001-100-2004-05038-04
001-100-2004-05051-30
001-100-2004-05060-96
001-100-2004-05064-49
001-100-2004-05205-28
001-100-2004-05254-62
001-100-2004-05537-48
001-100-2004-05580-53
001-100-2004-06110-42
001-100-2004-06169-04
001-100-2004-06542-96
001-100-2004-06591-76
001-100-2004-06652-83
001-100-2004-06700-09
001-100-2004-06789-13
001-100-2004-06789-40
001-100-2004-07040-87
001-100-2004-07145-89
001-100-2004-07337-79

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27

(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
4,055.22
2,316.58
4,554.68
4,123.39
946.88
7,394.32
2,415.27
5,620.99
5,648.21
3,462.53
1,351.97
2,305.41
6,877.59
20,472.03
4,417.27
3,659.45
3,196.90
1,645.31
1,462.29
8,150.31
5,367.87
3,470.99
10,294.71
5,595.39
4,796.26
2,938.68
8,189.00
4,433.55
3,023.16
3,171.73
6,417.26
3,084.05
6,489.19

หน้าที# : 73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
จ.ส.อ. ชาตรี ทรงศิลป์
จ.ส.อ. สมควร เฮ้าจันทร์
จ.ส.อ.วสันต์ แหลมกี#ก#าํ
จ.ส.อ. อดิศร คําสวัสดิC
จ.ส.อ. ประกอบ คณะแพง
จ.ส.อ. ชัชวาล สอนนํา
จ.ส.อ. เจนวิทย์ นาคีสงั ข์
จ.ส.อ.สุวทิ ย์ จิตรักษ์
จ.ส.อ. กิ#งไผ่ คําภา
จ.ส.อ. รณจักร์ นนตะพันธุ์
จ.ส.อ. อําพัน หนูยมิM ซ้าย
ร.ต. สุพรรณ ลุนบุตร
จ.ส.อ. มานิตย์ ชนใฮ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ บัวรักษา
จ.ส.อ. สัมฤทธิC โลเกตุ
จ.ส.อ. สมศรี แก้วไพรวัลย์
จ.ส.อ. ยุทธนา ประมวล
จ.ส.อ. ประสพ ชูรัตน์
จ.ส.อ. ศิริเทพ น้อยก้อม
จ.ส.อ. อมตะ วงศ์ลุน
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ วุฒิงาม
จ.ส.อ.ขวัญพิทกั ษ์ พิชยั ภูสิตกุล
จ.ส.อ.สุวทิ ย์ ทานให้
จ.ส.อ. ปริ ญญา สุดาทิพย์
จ.ส.อ. พีระพล เรื องฤทธิไกร
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ บุญสอน
จ.ส.อ. ชัย มหานาม
จ.ส.อ. วัชระ ศิรินนท์
จ.ส.อ. ชัยชนะ พฤฒิสาร
จ.ส.อ. จิรกร เทพจันทร์
จ.ส.อ.พนิต คุณากร
จ.ส.อ. เรื องวุฒิ พรรณสมัย
จ.ส.อ. ไกรสรณ์ ดวงสูงเนิน

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-07716-27
001-100-2004-07717-24
001-100-2004-08376-22
001-100-2004-08475-95
001-100-2004-08486-00
001-100-2004-08532-13
001-100-2004-08532-31
001-100-2004-08532-77
001-100-2004-08532-86
001-100-2004-08637-60
001-100-2004-08664-20
001-100-2004-09050-11
001-100-2004-09356-41
001-100-2004-09658-00
001-100-2004-10081-11
001-100-2004-10173-13
001-100-2004-10354-25
001-100-2004-10826-36
001-100-2004-10869-60
001-100-2004-10953-39
001-100-2004-10959-04
001-100-2004-11293-44
001-100-2004-11594-24
001-100-2004-11981-86
001-100-2004-12382-44
001-100-2004-12500-15
001-100-2004-12580-71
001-100-2004-12739-73
001-100-2004-12747-23
001-100-2004-12980-42
001-100-2004-12984-22
001-100-2005-00817-09
001-100-2006-00323-59

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27

(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
1,614.70
6,011.97
9,911.91
1,854.69
9,031.68
2,363.22
1,928.22
5,767.26
2,359.97
2,565.42
755.52
4,268.87
2,347.48
3,482.35
7,747.75
7,830.01
3,285.75
6,224.54
4,883.83
11,796.73
3,619.85
3,560.23
3,264.14
10,854.97
4,589.49
7,918.37
10,283.57
7,432.72
4,371.14
11,395.99
4,209.22
2,412.15
4,508.28

หน้าที# : 74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. วีระวุธ วินทะไชย
จ.ส.อ. จักรพงษ์ สิ งห์โพนงาม
จ.ส.อ. ภาสกรณ์ วิเชียรศรี
จ.ส.อ. ไมตรี อินอ่อน
จ.ส.อ. จิตติลกั ษณ์ หมัน# เก็บ
จ.ส.ท. ศักดิCประสิ ทธิC เวียงอินทร์
จ.ส.อ. นพพร สดมพฤกษ์
จ.ส.อ. มงคล สุวรรณเพ็ง
จ.ส.อ. พรชัย แก้วพันธ์ทูล
จ.ส.อ. วรากรณ์ สารี กิจ
จ.ส.อ.หญิง รงคอร ทองก้อน
จ.ส.อ.หญิง สุปราณี นนตะพันธ์
จ.ส.ท. มานิต เลิศลํMาหวาน
จ.ส.ท. ทวีศกั ดิC ศรี อุดร
จ.ส.ท. วุฒิพงษ์ คําทา
จ.ส.ท. สุริยพงศ์ รู ตงั ติ
จ.ส.ท. นพรุ จ บุญอาจ
จ.ส.ท. กิตติพงศ์ ขุลีทรัพย์
จ.ส.ท. ชาญณรงค์ นนตะพันธุ์
จ.ส.ท. พงษ์พนั ณ์ จันทร์เจือ
จ.ส.ท. อภิสิทธิC สุดหนองบัว
จ.ส.ท. สมภักดี พันธ์ศรี
จ.ส.ต. อุปพงษ์ สุทธศรี ฉวีฉาย
จ.ส.ต. สุริยา ชํากรม
จ.ส.ต. บุญเยีย# ม กิจพฤกษ์
จ.ส.อ. ธนกิตติC กุลกิจ
จ.ส.ต. ปรี ชา พลเรี ยงโพน
จ.ส.ต. กฤษฎา คํานึง
จ.ส.ต. ศราวุฒิ เบ้าไธสง
ส.อ.คมกริ ช โสภากุ
ส.อ. ประเสริ ฐศักดิC เฉลิมแสน
ส.อ. เสาร์ พลคาม
ส.อ.ธีรเดช พิมพ์กินรี

เลขที#บญั ชี
001-100-2006-00331-63
001-100-2006-00371-50
001-100-2006-00431-24
001-100-2007-00192-32
001-100-2007-00198-61
001-100-2007-00371-22
001-100-2008-00079-08
001-100-2008-00251-62
001-100-2008-00312-88
001-100-2009-00020-54
001-100-2004-05864-36
001-100-2004-13171-07
001-100-2004-00883-41
001-100-2004-01281-35
001-100-2004-03770-32
001-100-2004-03977-44
001-100-2004-08826-77
001-100-2004-10425-31
001-100-2005-00589-41
001-100-2005-00768-13
001-100-2006-00159-90
001-100-2009-00047-60
001-100-2004-02621-38
001-100-2004-03784-11
001-100-2004-04901-39
001-100-2004-08788-32
001-100-2004-11064-86
001-100-2005-00242-36
001-100-2006-00413-66
001-100-2004-00064-53
001-100-2004-00400-04
001-100-2004-01654-55
001-100-2004-01998-50

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27

(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
3,198.09
3,498.89
1,963.48
964.28
6,914.32
2,279.67
2,234.70
951.32
3,588.46
2,389.27
3,472.98
917.07
4,621.12
4,639.96
1,843.34
1,590.50
8,238.88
7,451.92
2,619.14
1,024.22
2,684.56
599.54
785.32
5,090.32
5,980.10
3,760.74
1,259.75
3,560.30
2,729.72
3,851.03
4,504.55
9,443.78
1,624.96

หน้าที# : 75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. ทวี บุญเพิ#ม
ส.อ. ปริ นทร์ บุญปก
ส.อ.จิตรศึกษา บาริ ศรี
ส.อ. สุวทิ ย์ ปราบหนองบัว
ส.อ. ไพศาล จูมเกตุ
ส.อ. เวียงชัย แก้ววรรณา
ส.อ. อํานาจ พรมเสนา
ส.อ.สนอง ผุยหัวโทน
ส.อ. สมพงษ์ บุ่งหวาย
ส.อ. มงคล อุปพงษ์
ส.อ. ธนาธิป แสนสุพรรณ
ส.อ. จักรชัย ภิรมย์ไกรภักดิC
ส.อ. สุพจน์ การิ สุข
ส.อ. ศิวะกานต์ ศักดิCศรี เท้า
ส.อ. วีรพงษ์ อูปแก้ว
ส.อ.สุธน ปาลสาร
ส.อ. พินิจ ดวงบุรมย์
ส.อ. คมเพชร แพงแก้ว
ส.อ. หัสนัย สันป่ าแก้ว
ส.อ. สราวุธ พืMนชัยภูมิ
ส.อ. สุวทิ ย์ สิ โนทก
ส.อ. ณรงค์ฤทธิC บุญกิจ
ส.อ. ยุทธศักดิC นาชัยสิ นธุ์
ส.อ. ธนกร แสนประดิษฐ์
ส.อ. ธีระพงษ์ กรมภักดี
ส.อ. ธนศักดิC วริ นทร์
ส.อ. สุรศักดิC อินธิสาร
ส.อ. อรรครา ทองมา
ส.อ. อรรถสิ ทธิC อิ#นคํา
ส.อ. เทพรัตน์ เทพสุระ
ส.อ. นฤดล ฉัตรทอง
ส.อ. อภิธาร ทองรัตน์
ส.อ. บัณฑิต ผลาผล

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02651-17
001-100-2004-03772-54
001-100-2004-03784-48
001-100-2004-04349-84
001-100-2004-05041-04
001-100-2004-06790-00
001-100-2004-06790-28
001-100-2004-06790-55
001-100-2004-07645-20
001-100-2004-08449-41
001-100-2004-08531-98
001-100-2004-08532-22
001-100-2004-09656-88
001-100-2004-11394-48
001-100-2004-11760-69
001-100-2004-12455-54
001-100-2004-13148-45
001-100-2006-00376-19
001-100-2008-00059-73
001-100-2008-00139-45
001-100-2008-00326-03
001-100-2009-00006-21
001-100-2009-00077-49
001-100-2009-00152-61
001-100-2009-00153-04
001-100-2009-00351-77
001-100-2009-00445-37
001-100-2009-00445-64
001-100-2010-00214-35
001-100-2011-00110-84
001-100-2011-00180-87
001-100-2011-00510-91
001-100-2011-00537-25

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27
มทบ.27

(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)
(จทบ.ร.อ.)

จํานวนเงิน
4,212.34
471.53
1,646.93
3,449.52
2,544.61
3,401.49
3,973.49
3,616.99
4,339.81
1,019.96
5,188.49
2,459.35
7,605.14
1,072.07
1,434.44
1,381.16
2,636.64
4,384.93
1,045.92
1,082.69
1,502.03
1,156.85
978.56
1,654.41
565.74
1,924.26
1,927.68
1,699.61
923.42
1,380.04
1,195.91
487.00
746.49

หน้าที# : 76

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

ชื#อบัญชี
ส.อ. ชูสิทธิC เวียงสิ มา
ส.อ. ขวัญชัย ไชยสงคราม
ส.อ. ชัยวรรณ ปั ดสี
ส.อ. อนันต์ ทบแก้ว
ส.อ. สุรวุฒิ เพียรสดับ
ส.อ.หญิง ธิดารัตน์ อนันทะวัน
ส.อ.หญิง รัญชิดา กุลทิกวด
ส.อ.หญิง รัชนิดา ชูชุมพล
ส.ท. เดชชัย พงษ์จนั โอ
ส.ท. ลําไพ พรรณลา
ส.ท. รัฐเดี#ยว กาสิ งห์
ส.ท. สิ ทธิชยั กาบบัวศรี
ส.ท. พยุงศักดิC พิมพิมล
ส.ท. วัชรพงศ์ พรมงาม
ส.ต. วิเชษฐ์ คําชารี
ส.ต. ณัฐพัฒน์ พิมพ์พา
พล.อส. วีระวัฒน์ บุญรอด
ส.ต.สุพจน์ มิทรานนท์
พล.ต. สุรคล ท้วมเสม
พ.อ.(พิเศษ) เกษม วังสุนทร
พ.อ. ประพันธ์ ธรรมศิริ
พ.อ.พีรยศ กิตติโสภณ
พ.อ. บรรจง คะวงศ์คอน
พ.อ. เดชากร จันต๊ะสาร
พ.อ. กฤติคุณ นิโลบล
พ.อ. กาจน์ กอรี
พ.อ.หญิง อรัญญา ชาวไชย
พ.ท. ชัยอารี ย ์ แก้วสาร
พ.ท. ยิง# ศักดิC จันทร์ขาํ
พ.ท. เสนอ โปธิปัน
พ.ท. อนุศิษฎ์ คงสิ น
พ.ท. สมปอง สร้อยดอน
พ.ท.หญิง แน่งนิตย์ จันทร์ขาํ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00241-11
001-100-2012-00544-77
001-100-2012-00587-65
001-100-2013-00453-62
001-100-2014-00696-35
001-100-2011-00233-80
001-100-2011-00511-89
001-100-2012-00191-55
001-100-2004-00456-38
001-100-2004-07154-63
001-100-2004-12499-94
001-100-2013-00462-82
001-100-2013-00611-93
001-100-2016-00472-33
001-100-2004-06790-19
001-100-2004-08853-91
001-100-2004-06790-46
001-100-2004-08935-30
001-100-2004-04813-08
001-100-2004-06465-16
001-100-2004-03421-24
001-100-2004-05432-64
001-100-2004-08068-44
001-100-2004-10006-69
001-100-2004-11721-79
001-100-2004-12919-06
001-100-2004-11983-99
001-100-2004-08353-05
001-100-2004-08815-26
001-100-2004-09981-72
001-100-2004-10183-49
001-100-2004-12844-92
001-100-2004-02631-64

มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32

จํานวนเงิน
1,260.25
1,137.15
1,449.74
491.16
1,288.39
492.63
1,884.93
1,866.02
4,421.66
1,860.51
5,474.42
1,379.40
831.97
204.87
4,636.92
4,796.47
5,819.21
788.87
5,557.21
16,911.26
13,519.90
3,010.84
8,533.10
13,022.03
3,981.47
3,761.04
7,243.10
9,976.60
7,088.34
2,247.56
6,547.50
10,300.13
4,002.66

หน้าที# : 77

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
พ.ต. วิชยั ธาตุรักษ์
พ.ต. สุเทพ เสี ยงดี
พ.ต.ลือชัย แสนเวียง
พ.ต. อุดร วงค์สวัสดิC
พ.ต. ประลองยุทธ ดิษบรรจง
พ.ต.หญิง ปิ ยะพร ณ ลําปาง
ร.อ. ชินวัตร ทองเตี#ยง
ร.ท. สรวิชญ์ ขาวเอี#ยม
ร.ท. วิธาน จันทร์เรื อน
ร.ท. สุดิษฐ์ จัดดี
ร.ท. วิสุทธิC จันทร์ตาฝัMน
ร.ท. กฤษฎา ไวสาริ กิจ
ร.ท.ไชยโย คํามูล
ร.ท.หญิง ศกุนิชญ์ ใจการ
ร.ต. วรวุฒิ วุฒิศกั ดิC
ร.ท. บุญธรรม กิจแก้ว
ร.ต. สุพงษ์ มานะจรรยาพงศ์
ร.ต. จิตร์ ศรี สุข
ร.ต. สุคนธ์ เสนศักดิC
ร.ต. วิสุทธิC สุขบุรี
ร.ต. สมจิตร วงค์ธิดา
ร.ต. ณรงค์ สุขใจ
ร.ต. ประทีป อิ#มสบาย
ร.ต. วิรัติ อภัยกาวี
จ.ส.อ. กมล ณ ร้อยเอ็ด
จ.ส.อ. จตุรงค์ มูลเครื อคํา
จ.ส.อ.พงษ์พนั ธ์ กันทะวงศ์
จ.ส.อ. ประสพชัย บุญธรรม
จ.ส.อ. บุญธรรม ประสม
จ.ส.อ. รานันท์ วรรณาลัย
จ.ส.อ. สุดหล้า นามวงศ์กา
จ.ส.อ. ธานี อุ่นเรื อน
จ.ส.อ.เอกลักษณ์ ใจแก้ว

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02238-01
001-100-2004-08092-30
001-100-2004-08908-52
001-100-2006-00144-41
001-100-2009-00438-48
001-100-2007-00038-06
001-100-2004-10734-98
001-100-2004-00585-17
001-100-2004-03725-14
001-100-2004-06213-59
001-100-2004-11195-50
001-100-2004-12887-44
001-100-2014-00134-87
001-100-2004-00019-53
001-100-2004-00696-47
001-100-2004-02283-74
001-100-2004-03155-55
001-100-2004-04828-75
001-100-2004-07551-33
001-100-2004-07836-22
001-100-2004-08013-26
001-100-2004-08245-94
001-100-2004-08318-31
001-100-2004-11262-13
001-100-2004-00261-74
001-100-2004-00631-11
001-100-2004-01036-13
001-100-2004-01670-73
001-100-2004-02013-86
001-100-2004-02083-43
001-100-2004-02700-30
001-100-2004-02968-34
001-100-2004-03087-86

มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32

จํานวนเงิน
10,149.84
3,391.87
10,092.91
2,926.50
2,083.73
4,524.56
9,428.71
4,577.60
3,246.68
2,661.59
10,189.82
5,939.50
228.47
2,903.74
5,126.67
8,792.51
6,930.49
5,715.62
6,039.26
8,958.64
6,727.76
8,379.77
5,316.92
6,537.96
3,273.91
817.14
1,924.76
1,764.32
5,177.71
9,125.10
7,914.91
6,122.05
6,915.40

หน้าที# : 78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ธิเป็ ง
จ.ส.อ. ทวีเดช ชุติมา
จ.ส.อ. ณรงค์ ใจบุญ
จ.ส.อ. เสงี#ยม บุญมี
จ.ส.อ. ชานนท์ สมศิริ
จ.ส.อ. บัณฑิต บัวไข
จ.ส.อ. สาคร มูลกาศ
จ.ส.อ. อาจหาญ สุขป้ อ
จ.ส.อ. ณัฐวัชต์ ปั ญญ์อภิลกั ษณ์
จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ รัตนะ
จ.ส.อ. เสาร์ ตันขาว
จ.ส.อ. ฉลอง โตสัมฤทธิC
จ.ส.อ. สมพงษ์ บุญภา
จ.ส.อ. สมบูรณ์ โนสุยะ
จ.ส.อ. สมบูรณ์ อินต๊ะขัน
จ.ส.อ. องอาจ สกุลรักษ์
จ.ส.อ. สัญญลักษณ์ ช่วยบุดดา
จ.ส.อ. สัญญา พุม่ พฤกษ์
จ.ส.อ. กฤษณ์ชยั จัน# เคลือบ
จ.ส.อ. อัคเรศ ทะโยโส
จ.ส.อ. ธงชัย มะอิน
จ.ส.อ. พงษ์วฒั น์ สุวรรณกนิษฐ์
จ.ส.อ. สมเดช กันทา
จ.ส.อ. สํารอง ศรี พรหมบุตร
จ.ส.อ. พิพฒั น์ ดวงใจ
จ.ส.อ. สิ ทธิศกั ดิC แตงกูล
จ.ส.อ. วีรพงษ์ พริ นทรากูล
จ.ส.อ. เฉลิมพล สุนทรามระ(อ.)
จ.ส.อ. สมชาย หม่องลําปาง
จ.ส.อ. สายัณห์ เครื อคําหล่อ
จ.ส.อ. แดนชัย ระวิวรรณ
จ.ส.อ. ประวิทย์ พวงพุม่
จ.ส.อ. บุญเลิศ ชมโพธิC

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03156-25
001-100-2004-03362-39
001-100-2004-03365-12
001-100-2004-03728-15
001-100-2004-03762-82
001-100-2004-04098-27
001-100-2004-04353-09
001-100-2004-04386-61
001-100-2004-04402-68
001-100-2004-04471-00
001-100-2004-04609-07
001-100-2004-04751-67
001-100-2004-05699-07
001-100-2004-06656-27
001-100-2004-06777-74
001-100-2004-07159-59
001-100-2004-07244-43
001-100-2004-08557-25
001-100-2004-08881-67
001-100-2004-09616-55
001-100-2004-09841-51
001-100-2004-10216-08
001-100-2004-10356-01
001-100-2004-10622-70
001-100-2004-10717-00
001-100-2004-10788-19
001-100-2004-11217-68
001-100-2004-11591-78
001-100-2004-11686-71
001-100-2004-11687-05
001-100-2004-11687-78
001-100-2004-11959-85
001-100-2004-12230-11

มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32

จํานวนเงิน
1,159.92
2,507.97
4,275.52
2,397.08
1,871.27
1,987.90
3,136.80
3,118.90
12,656.23
3,199.16
1,762.47
22,005.44
2,297.30
1,748.34
8,016.33
1,988.82
4,550.67
2,926.69
3,645.62
2,821.64
3,598.41
3,269.90
4,680.02
2,661.24
3,259.89
5,591.70
2,366.17
6,868.01
1,771.18
15,395.11
3,462.73
4,614.44
4,161.52

หน้าที# : 79

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.อ. วริ นทร ใจเตกูล
จ.ส.อ. พนาทิตย์ เถินบุรินทร์
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ เขียวคํา
จ.ส.อ. บดินทร์ ใจบ้านเอืMอม
จ.ส.อ.หญิง พัชริ นทร์ พานธงรักษ์
จ.ส.อ.หญิง สุจิตรา ไชยเมืองชื#น
จ.ส.อ. อัคนี จีนวัฒนะ
จ.ส.อ. แสวงชัย วงค์จนั ทร์
จ.ส.อ. อุดมศักดิC กุมมาลือ
จ.ส.ท. สุพจน์ พงษ์ประพันธ์
จ.ส.ท. อัครเดช สร้อยเงิน
จ.ส.ต. ฤทธิชยั แจ้งเรื# อง
จ.ส.อ. ภูวพันธ์ คํารพมิ#ง
จ.ส.อ. พีระพงษ์ จันทร์กระหรัด
จ.ส.ต. สิ งห์คาํ สิ งห์เชืMอ
จ.ส.ต. นเรศ ยอดศรี คาํ
จ.ส.ต. ลัทธิลญั จ์ จันทร์แก้ว
จ.ส.ต. นพพล รัตนประทีป
ส.อ. อุดม กอนแก้ว
ส.อ. ดุษฎี พึ#งพิณ
ส.อ. รุ่ ง กําแพงเพ็ชร
ส.อ.ยุทธพงษ์ วิรัช
ส.อ. นพพล เขียวอ่อน
ส.อ. ชัยยา ปอกเครื อ
ส.อ. คะนองเดช ปู่ ยาว
ส.อ. ณัฐพล ติ`บดวงคํา
ส.อ. รังสิ มา พุกทอง
ส.อ. วรกฤต ชํานาญจิตร
ส.ท. วรวุฒิ ผาสุข
ส.อ. สุทศั น์ สมศักดิC
ส.อ. อรรถพล ต๊ะแก้ว
ส.อ. อัครณัฏฐ์ สว่างสุวรรณภัช
ส.อ. ณัฐพล ธิติวตั ร

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12458-28
001-100-2005-00791-84
001-100-2006-00219-19
001-100-2006-00383-71
001-100-2004-08465-69
001-100-2004-12716-92
001-100-2004-00493-33
001-100-2004-01298-97
001-100-2004-07693-21
001-100-2004-11508-21
001-100-2004-11521-93
001-100-2004-02798-64
001-100-2004-03615-09
001-100-2004-04108-96
001-100-2004-06682-62
001-100-2004-09227-44
001-100-2004-11652-49
001-100-2006-00125-22
001-100-2004-01977-55
001-100-2004-03157-59
001-100-2004-13192-57
001-100-2004-13217-39
001-100-2005-00791-93
001-100-2010-00185-01
001-100-2010-00329-63
001-100-2011-00160-25
001-100-2012-00066-01
001-100-2012-00599-77
001-100-2004-04552-60
001-100-2004-05909-70
001-100-2004-06186-29
001-100-2008-00349-84
001-100-2012-00032-24

มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32

จํานวนเงิน
3,033.17
1,339.83
1,701.25
4,885.64
3,581.73
3,203.49
6,928.46
4,883.69
5,359.00
1,490.83
17,386.99
2,050.48
2,351.68
1,778.49
3,234.67
1,490.50
1,262.38
3,625.67
2,916.23
3,652.98
2,553.19
1,396.82
2,306.09
882.92
3,790.60
1,664.00
4,473.20
588.95
7,308.69
3,272.98
2,183.00
1,190.79
821.83

หน้าที# : 80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.ท. อนันต์ แสงทอง
ส.อ. ธวัชชัย กะตะโท
ส.ท. ปรี ดา วงษ์เที#ยง
ส.ท. อภิเษก วงค์สาย
ส.ท. เลิศชาย อนวัชตระกูล
ส.ต. ศิริชยั เหลาทอง
ส.ต.กัมปนาท ธรรมธิกลู
ส.ท. รชฎ โกลาหะฬะ
ส.ท. จํารณ ประเสริ ฐ
ส.ต. ไกรวุฒิ น้อยปลูก
ส.ต. เกียรติภูมิ เมืองมา
ส.ต. เกียรติยศ ตระกูลน้อย
ส.ท. ภูวรัตน์ ดวงมะลิ
พล.อส. มานะ กลิ#นหอม
พล.อส. ธวัชชัย เทวิละ
พล.อส. สิ ทธิโชค อินต๊ะยศ
พล.อส. กิจจา ชาญศึก
พล.อส. พิศณุพงศ์ กองพรหม
พล.อส. ดํารงศักดิC เมืองมา
พล.อส. ปฤษฏางค์ อินทะรังษี
พล.อส. วิฑูรย์ มาถา
พล.อส. ณรงค์วฒั น์ นามทอง
พ.อ.(พิเศษ) สุริยะ เอี#ยมสุโร
พ.อ.(พิเศษ) วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
พ.อ. ไพโรจน์ ยะวิญชาญ
พ.อ. รังสรรค์ สุวรรณจักร์
พ.อ. ธรรม์ธรรศ หลวงเรื# อง
พ.ท.พัฒน์พิทกั ษ์ พันธุ์พิชญา
พ.ท. สุประดิษฐ์ พินทะกัง
พ.ท. จิรเมธ เอี#ยมประไพ
พ.ท. ทวี มีจนั ทร์
พ.ท. รัตนชัย จาดแห
พ.ท.นิเวศ สาตรจําเริ ญ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2013-00678-05
001-100-2014-00469-17
001-100-2004-01895-89
001-100-2004-02609-18
001-100-2004-03083-15
001-100-2004-03156-16
001-100-2004-03157-68
001-100-2004-08690-29
001-100-2004-09557-24
001-100-2004-11687-41
001-100-2004-13192-20
001-100-2010-00185-47
001-100-2012-00414-19
001-100-2004-01874-11
001-100-2004-10790-85
001-100-2004-11686-53
001-100-2004-11687-32
001-100-2004-11687-69
001-100-2004-13192-48
001-100-2008-00369-28
001-100-2009-00246-58
001-100-2011-00288-62
001-100-2004-00760-27
001-100-2004-05452-53
001-100-2004-02251-37
001-100-2004-03157-22
001-100-2004-03233-78
001-100-2004-10420-27
001-100-2004-01083-80
001-100-2004-01568-28
001-100-2004-03918-01
001-100-2004-04064-04
001-100-2004-07375-99

มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.32
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)

จํานวนเงิน
650.94
1,646.84
2,317.86
3,817.67
4,566.32
715.03
1,725.56
466.69
6,251.69
1,027.09
923.10
1,182.64
440.60
1,325.44
1,875.20
964.85
4,094.84
1,394.60
1,075.17
1,130.58
1,292.80
357.65
25,960.13
12,091.39
3,666.00
11,879.36
5,736.81
11,043.27
10,576.52
14,961.51
6,613.13
15,308.52
15,805.19

หน้าที# : 81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
พ.ท.หญิง อังคณา ศรี นิลทิน
พ.ท.หญิง นิภาวดี โสมนัส
พ.ท.หญิง นพลักษณ์ บุญทักษ์
พ.ท.หญิง กนิษฐา บัวบาล
พ.ต. สมหวัง สร้อยมยุรา
พ.ต. ประมาณ จันทร์สมพงษ์
พ.ต. ท้าย เพ็ชรน่วม
พ.ต. สุวรรณ นามวงศา
พ.ต.สําราญ ยะยวง
พ.ต. อนุชิต เมืองพระฝาง
พ.ต. มานะ ไชยพรมมา
ร.อ. ฉัตรชัย แก้วเทศ
ร.อ.ศักดิCกริ นทร์ ขันอาษา
ร.อ. อดิเรก ใจอารี ย ์
ร.อ. กิจชัย ทิพย์พงศ์ทอง
ร.ท. จงอาง จันทนากูล
ร.ท. โกฤทธิC ลําอินทร์
ร.ท. อภิเดช เชืMอสิ งห์
ร.ท. จิรสิ น อุ่นเจริ ญ
ร.ท. เจริ ญ รัฐวัช
จ.ส.อ. รุ จิภาส เขียวจันทร์แสง
ร.ท. ณัฐพันธ์ คําแพทย์
ร.ต. สมพงษ์ วันมา
ร.ต สุกรี มุกดากุล
ร.ต. วรชยันต์ ธันยกรศิริกลู
ร.ท.กัมปนาท เมฆดํารงศรี
ร.ต. ไชยมงคลวัฒน์ สุนทรเมือง
ร.ต. นภา จุย้ ศิริ
ร.ต. ชาญชัย พึ#งศรี
ร.ต. ณัฐพงษ์ ฝักฝ่ าย
ร.ท.หญิง ปิ ยภัทร สําราญจิตต์
จ.ส.อ. ทวีป ด้วงเฟื# อง
จ.ส.อ. สมจิตร อินขํา

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-02534-77
001-100-2004-03015-98
001-100-2004-04315-25
001-100-2004-11255-42
001-100-2004-02646-77
001-100-2004-06485-05
001-100-2004-10136-09
001-100-2004-10513-17
001-100-2004-12775-71
001-100-2006-00450-89
001-100-2004-01036-77
001-100-2004-03095-81
001-100-2004-04735-67
001-100-2004-06106-18
001-100-2004-08979-52
001-100-2004-02870-85
001-100-2004-04953-83
001-100-2004-07595-64
001-100-2004-09118-90
001-100-2005-00162-91
001-100-2004-00526-38
001-100-2004-00575-54
001-100-2004-04098-81
001-100-2004-04411-15
001-100-2004-08194-59
001-100-2004-08532-40
001-100-2004-10007-02
001-100-2004-10278-97
001-100-2004-12022-58
001-100-2007-00156-52
001-100-2014-00008-45
001-100-2004-00135-78
001-100-2004-00319-72

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35

(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)

จํานวนเงิน
3,075.75
6,040.23
5,650.97
6,976.21
8,426.61
16,323.84
1,458.77
7,789.23
8,142.27
786.02
10,554.82
14,518.49
10,151.71
5,982.17
11,003.04
7,159.38
7,813.63
5,318.03
9,334.27
1,731.87
5,266.29
2,995.24
6,816.31
8,661.89
6,752.83
2,328.89
56,010.97
4,254.49
8,771.40
933.53
578.62
7,558.38
4,670.01

หน้าที# : 82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
จ.ส.อ.ชัยโรจน์ อภัยภักดี
จ.ส.ต. เอนก พูลบุญ
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ ทองศรี
จ.ส.ท. พยุง เกตุทา
จ.ส.อ. ธงยศ อ่อนคง
จ.ส.อ. วัชราวุฒิ รอดพวง
จ.ส.อ. สุขมุ เสมา
จ.ส.อ.พิชยั ขําทับทิม
จ.ส.อ.ภุชงค์ พรมงาม
จ.ส.อ. สุธี อิ#มชาลี
จ.ส.อ. จําเนียร ชัยยศ
จ.ส.อ. มนูญ ผาเจริ ญ
จ.ส.อ. สามารถ ขําฉา
จ.ส.อ. สนัน# มาน้อย
จ.ส.อ. ชล่า อ๊อดกัน
จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ ทิศอุดร
จ.ส.อ. อาสา สารพัฒน์
จ.ส.อ. ประโยชน์ หอมระรื# น
จ.ส.อ. วิรัตน์ นวลมะ
จ.ส.อ. สมชัย ขําฉา
จ.ส.อ. ผจญ เตชะปั ญญาวุฒิ
จ.ส.อ. ยรรยงค์ ภูสมศรี
จ.ส.อ. สําราญ ทิพย์ถา
จ.ส.อ. มานะ คําสอน
จ.ส.อ. ประวัติ อินบัว
จ.ส.อ. สมประสงค์ ใจนิ#ม
จ.ส.อ. เสวก อ้นอินทร์
จ.ส.อ. อนันต์ เทพสุข
จ.ส.อ. ฉัตรณรงค์ จันทร์ทรง
จ.ส.อ. ฤทธิรงค์ แก้ววงศ์วาร
จ.ส.อ. พงษ์สุระ พึ#งพันธ์
จ.ส.อ. อนุพงษ์ อินสอน
จ.ส.อ. บุญเสริ ม พัดเทพ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-00457-80
001-100-2004-00468-40
001-100-2004-00526-01
001-100-2004-00683-92
001-100-2004-00740-65
001-100-2004-01010-13
001-100-2004-01417-65
001-100-2004-01455-94
001-100-2004-01553-88
001-100-2004-01613-34
001-100-2004-01672-86
001-100-2004-01795-28
001-100-2004-02052-30
001-100-2004-02184-56
001-100-2004-02337-10
001-100-2004-02636-78
001-100-2004-03200-16
001-100-2004-03378-58
001-100-2004-03413-92
001-100-2004-03548-91
001-100-2004-03813-36
001-100-2004-03882-23
001-100-2004-03994-23
001-100-2004-04233-22
001-100-2004-04948-43
001-100-2004-05293-89
001-100-2004-05952-12
001-100-2004-06034-14
001-100-2004-06101-68
001-100-2004-06355-74
001-100-2004-06830-94
001-100-2004-06836-41
001-100-2004-07227-73

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35

(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)

จํานวนเงิน
1,760.91
3,859.64
2,470.25
4,767.00
3,130.73
8,296.83
2,823.65
6,478.85
6,112.21
14,199.16
2,232.75
5,254.04
4,664.97
6,852.96
12,082.53
2,940.06
6,003.17
13,649.36
5,714.99
7,794.36
4,207.65
2,844.49
9,553.29
10,323.74
2,592.15
3,495.04
6,329.45
6,580.31
4,497.02
6,785.68
3,241.47
7,414.74
4,571.47

หน้าที# : 83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.ท. ธารา ศิริภกั ดิC
จ.ส.อ. ธเนศ จันทร์ยวง
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ กาญจนโรจน์
จ.ส.อ. พิภพ จุมพลศรี
จ.ส.อ. เทอดพงษ์ ศรี นุกลู
จ.ส.อ. บุญสร้าง น้อยท่าช้าง
จ.ส.อ. กัณฑ์พงษ์ อู่รอด
จ.ส.อ. ตะวัน สิ งห์ตุย้
จ.ส.อ. เพ็ญ จุลเกตุ
จ.ส.อ. นิธิสิทธิC เงินพรวน
จ.ส.อ. สรรเสริ ญ เขียวกลํ#า
จ.ส.อ. สมศักดิC จีนอยู่
จ.ส.อ. นัสธวุฒิ ม่วงศรี
จ.ส.ท. พรเลิศ สี หะอําไพ
จ.ส.อ. เจริ ญ ทิพทา
จ.ส.อ. มานัส มีบุญอนันต์
จ.ส.อ. ทานิน วัชรพุทธ
จ.ส.อ. ศรายุทธ ผาวันดี
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC แก้วนริ นทร์
จ.ส.อ. ประยูร อินยะ
จ.ส.อ. วิธาร ปรี ดC ิเปรม
จ.ส.อ.เอกชัย สารเถื#อนแก้ว
จ.ส.อ. ธนภาคย์ คตด้วง
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ ปั นปวง
จ.ส.อ. วรากร บัวมีธูป
จ.ส.อ. พยุงศักดิC สนิท
จ.ส.อ. สุรชัย หล้าคํามี
จ.ส.อ. อิทธิพล ธิธรรม
จ.ส.อ. สําราญ มีเทศ
จ.ส.อ.ธวัชชัย จันทร
จ.ส.อ. ยุทธศักดิC ศรี ทิพย์
จ.ส.อ. วัชระ จันทร์โน
จ.ส.อ. ประเสริ ฐ มิ#งประเสริ ฐ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-07254-60
001-100-2004-07305-41
001-100-2004-07327-52
001-100-2004-07397-91
001-100-2004-07436-33
001-100-2004-07457-92
001-100-2004-07525-25
001-100-2004-07696-59
001-100-2004-07749-07
001-100-2004-07876-28
001-100-2004-08025-65
001-100-2004-08126-05
001-100-2004-08264-77
001-100-2004-08359-34
001-100-2004-08427-67
001-100-2004-09239-47
001-100-2004-09239-56
001-100-2004-09991-80
001-100-2004-10204-41
001-100-2004-10502-48
001-100-2004-11028-42
001-100-2004-11127-51
001-100-2004-11141-11
001-100-2004-11616-14
001-100-2004-12007-00
001-100-2004-12551-99
001-100-2004-12552-50
001-100-2004-12553-48
001-100-2004-13078-27
001-100-2004-13160-92
001-100-2004-13195-49
001-100-2005-00256-79
001-100-2006-00013-31

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35

(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)

จํานวนเงิน
8,302.20
5,346.32
10,924.73
5,876.57
3,270.94
8,667.71
2,803.74
2,447.71
3,507.97
2,670.43
5,943.19
5,335.74
6,240.85
1,788.56
4,051.92
8,816.82
9,888.56
5,383.98
3,437.17
2,900.32
10,551.19
1,854.18
3,955.16
4,334.60
6,194.26
4,739.38
2,233.30
6,324.09
4,058.39
1,571.92
1,577.69
1,954.55
1,472.28

หน้าที# : 84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
จ.ส.อ. กิตติภณ โยธานันท์
จ.ส.อ. สรศักดิC เทพเทพา
จ.ส.อ. วัชระ วงษ์เสี ยงดัง
จ.ส.ท.หญิง กชมล แย้มพรม
จ.ส.อ. ชัยกร ม่วงเลี#ยม
จ.ส.ต. ทนงศักดิC คงสกุล
จ.ส.อ. เจนณรงค์ แนบสําราญ
จ.ส.อ. อัชฎาวุฒิ แก้วเกตุ
จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ ชัยมงคล
จ.ส.อ. นิคม ยาท้วม
จ.ส.อ. ปริ ทศั น์ ทองเงิน
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC มินยง
จ.ส.อ.หญิง จินตนา เสาวภา
จ.ส.ท.หญิง สุกญั ญา คํามะรัก
จ.ส.ต. สราวุฒิ จุลอักษร
จ.ส.อ. ธัชนนท์ ศิริกมลนันท์
จ.ส.ต. วุฒิชยั ก้อนทับทิม
จ.ส.ต.บูรพา ผาแดง
จ.ส.ต. ประกฤษฎิC มาน้อย
จ.ส.ต. สุเมธ ช้างสุวรรณ
จ.ส.ต. เจษฎา บัวแก้ว
จ.ส.ต. ศุภวุฒิ แก้วเกตุ
จ.ส.ท. วีระพงษ์ เขื#อนแก้ว
จ.ส.ต. ณฏฌพนธ์ ไชยนุรักษ์
จ.ส.อ. ภานุพงศ์ ลําปุก
จ.ส.อ. วิฑูรย์ ใจใส
ส.อ. นราธิพงษ์ ดีอินทร์
ส.อ. ประยูร เชืMอโพธิC
ส.อ. ชัยยันต์ กุลไข
ส.อ. สมชาย ชิดชม
ส.อ.ธวัช ทับทิม
ส.อ.มาโนช นาคบุรี
ส.อ.ณัฐวุฒิ หอมเย็น

เลขที#บญั ชี
001-100-2006-00192-06
001-100-2007-00217-96
001-100-2008-00066-17
001-100-2004-01687-08
001-100-2004-00513-65
001-100-2004-01789-45
001-100-2004-03736-10
001-100-2004-04939-14
001-100-2004-05935-60
001-100-2004-13182-94
001-100-2006-00180-85
001-100-2007-00226-98
001-100-2004-03221-66
001-100-2007-00434-33
001-100-2004-01908-86
001-100-2004-03865-26
001-100-2004-09374-72
001-100-2004-11561-80
001-100-2004-12551-80
001-100-2004-13192-75
001-100-2005-00243-42
001-100-2005-00754-43
001-100-2008-00001-18
001-100-2008-00047-25
001-100-2008-00118-59
001-100-2008-00242-79
001-100-2004-01550-32
001-100-2004-02173-87
001-100-2004-04929-24
001-100-2004-06101-31
001-100-2004-06602-42
001-100-2004-08613-19
001-100-2004-10383-25

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35

(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)

จํานวนเงิน
1,248.32
3,313.71
1,986.02
1,603.23
1,801.37
3,938.92
4,246.84
4,596.12
1,709.28
3,357.45
3,634.33
3,115.66
2,238.95
3,225.71
3,876.77
904.95
4,435.79
3,865.23
1,563.05
1,415.97
1,792.76
2,439.98
1,335.26
1,846.91
934.97
1,521.28
3,096.72
3,826.61
3,029.92
8,773.55
15,049.49
4,338.92
2,820.24

หน้าที# : 85

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. กิตติ ศรี สมบูรณ์
ส.อ. ธนภัทร บรรณสาร
ส.อ. สุรชาติ เศษถาวร
ส.อ. อนุรักษ์ ศิลป์ ไพราช
ส.อ. เดียว ทองมี
ส.อ. เรวัตร จันรุ ณ
ส.อ. ชัยณรงค์ ตุนาโป่ ง
จ.ส.ต. โสภณ คําแสน
ส.อ. ชยาทิตย์ โสภาภาร
ส.อ. จักรกฤต ศรี เรื อง
ส.อ. ณฐาภพ ทิพย์เณร
ส.อ. อาทิตย์ สิ ทธิปัญญา
ส.อ. ณัฐพล ลําปุก
ส.อ.หญิง ศศิวมิ ล ศรี โมรา
จ.ส.ต.หญิง สุธินี สี สอด
ส.ท. เสรี ศิริกลุ
ส.ท. พงศ์กรณ์ ชัติยศทองเงิน
ส.ท. ชาญชัย โออุไร
ส.อ. กุลพัทธ์ บุตรปั น
ส.อ. พีรภัทร พิมทอง
ส.อ. กริ ช เนียมศรี
ส.ท. ไตรภูมิ ครามวิชิต
ส.อ. ชัยวุฒิ ทานะขันธ์
ส.ท. วสันต์ พิทกั ษ์จาํ ปาทอง
ส.ท. สิ ริวฒั น์ แก้วขัติย ์
พล.อส. บัณฑิตย์ เสื อน้อย
พล.อส. รังสรรค์ กุลให้
ส.ต. เที#ยง ท้าวอาสา
ส.ท. ภาคภูมิ ผาวันดี
ส.ต. อธิเดช วงษ์สุวรรณ์
พล.อส. ศุภโชค จันทร์อยูส่ ุข
ส.ท. เดช สายนํMาเย็น
พล.อส. กิตติชยั เกิดเจริ ญ

เลขที#บญั ชี
001-100-2004-13192-66
001-100-2005-00287-28
001-100-2005-00754-34
001-100-2006-00337-83
001-100-2008-00059-55
001-100-2008-00148-47
001-100-2008-00362-47
001-100-2008-00362-65
001-100-2010-00215-05
001-100-2011-00100-76
001-100-2011-00279-60
001-100-2012-00234-59
001-100-2013-00580-38
001-100-2006-00298-23
001-100-2006-00482-44
001-100-2004-00546-90
001-100-2004-12552-05
001-100-2011-00278-81
001-100-2011-00482-91
001-100-2011-00483-16
001-100-2012-00506-48
001-100-2012-00506-57
001-100-2012-00506-66
001-100-2013-00203-36
001-100-2013-00407-01
001-100-2004-00168-76
001-100-2004-03678-13
001-100-2004-04266-02
001-100-2004-07337-15
001-100-2004-12346-19
001-100-2004-12458-82
001-100-2004-12529-52
001-100-2010-00330-50

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35
มทบ.35

(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)
(จทบ.อ.ต.)

จํานวนเงิน
2,237.92
387.59
1,841.66
2,083.20
1,733.68
1,515.32
681.59
1,817.49
1,723.48
2,076.76
654.21
1,307.59
549.04
1,836.04
1,796.86
4,309.29
4,576.35
1,527.14
1,257.21
1,237.23
1,507.54
1,075.34
275.13
496.00
781.15
3,496.50
4,298.60
3,774.05
5,719.28
2,087.62
1,781.98
3,148.89
3,490.15

หน้าที# : 86

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838

ชื#อบัญชี
ส.อ. อนุศกั ดิC ลําอินทร์
พล.อส. คมสัน เกิดเจริ ญ
ส.ท. เอกชัย หงิมรักษา
ส.ท. กิตนุสรณ์ นาละออง
ส.อ. ธีรพงศ์ ศรี อนันต์
พล.อส. สันติ ลอยล่อง
พล.อส. สุธี ทรงแสงจันทร์
พล.อส. พัทธดนย์ มัน# เจ๊ก
พล.อส. เฉลิมพงษ์ กระมลงาม
พล.อส. เทิดศักดิC มูลแก่น
พล.อส. มงคล แปลงดี
พล.อส. ปาฏิหาริ ย ์ พุม่ อ่อน
พ.อ. ศุภพิชญ์ เผื#อนงูเหลือม
พ.อ. ปรัษฐา ครามะคํา
พ.อ. รัตนสิ ทธิC แจ่มรัตนกุล
พ.อ. สุรศักดิC ทรัพยะเกษตริ น
พ.อ.วีรพงศ์ ไชยวัง
พ.ต. ประหยัด พรวนิชาพงศ์
พ.ท. ลาภิศ ประสาทเขตต์การ
พ.ท. อิสสระ เมาะราษี
พ.ท. ธีรศักดิC อาภา
พ.ต.ไพรัช บรรณาการ
พ.ต. ทองทศ นนท์คลัง
พ.ต.วิชิต หอมนาน
พ.ต. ภานุมาศ ทองคําเปลว
พ.ต. ประเสริ ฐ ดอนตุม้ ไพร
ร.อ. มนูญ จํารัส
ร.อ. อภิสิทธิC มูลสุรินทร์(อ.)
ร.อ.เรื องศักดิC ศาลานุ
ร.อ. ศรี ธน ปั ญญาทอง
ร.อ. เสน่ห์ ชัยแก้ว
ร.อ.นพัฒชระ รักชาติ
ร.อ. ไพบูลย์ ตาริ นทร์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00194-38
001-100-2013-00307-95
001-100-2014-00354-52
001-100-2014-00394-85
001-100-2015-00527-77
001-100-2004-01146-91
001-100-2004-04380-32
001-100-2004-08298-63
001-100-2004-13214-83
001-100-2008-00155-18
001-100-2008-00246-04
001-100-2015-00044-79
001-100-2004-01527-07
001-100-2004-04052-38
001-100-2004-07705-21
001-100-2004-09373-84
001-100-2004-11120-98
001-100-2004-02238-47
001-100-2004-05691-56
001-100-2004-07814-11
001-100-2004-08281-29
001-100-2004-10261-71
001-100-2004-00873-42
001-100-2004-02141-13
001-100-2004-04799-05
001-100-2004-11460-77
001-100-2004-00064-35
001-100-2004-00079-02
001-100-2004-02565-99
001-100-2004-02664-17
001-100-2004-03233-14
001-100-2004-12208-74
001-100-2004-13064-02

มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

จํานวนเงิน
1,535.40
712.04
811.14
216.50
421.87
2,255.63
4,048.83
3,278.92
2,021.16
2,435.78
994.14
394.99
12,793.01
17,050.91
13,790.27
5,835.33
3,828.85
8,964.02
27,684.18
7,884.46
5,764.29
6,961.20
15,977.00
4,141.29
10,627.11
7,610.50
4,306.73
3,193.91
5,618.19
12,251.29
21,029.38
5,564.21
5,376.69

หน้าที# : 87

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ร.ท. นิรันดร์ มูลเทพ
ร.ต. เอนก จันทร์เลน
ร.ต. ธนรักษ์ ยอดทอง
ร.ต. ศิวศิริ บุญหวัน
ร.ต. ภูธร สุริยะไชย
ร.ต. วินยั ยศจนา
ร.ต. จรัญ นาคจาด
ร.ต. ติง โสมะมี
ร.ต.สมทรง ชุมภูศรี
ร.ต.วิชิต มหาคํา
ร.ต. สุชาติ บังลังก์
ร.ต. เผ่า เริ งสําราญ
จ.ส.อ.ประเสริ ฐ จอมสวรรค์
จ.ส.อ. อาทิตย์ ทองบุญ
จ.ส.อ. นพดล ประมาณ
จ.ส.อ. สุพนั ธ์ จันทร์คาํ
จ.ส.อ.พงษ์พิเชษฐ์ ชัยติขะ
จ.ส.อ. วัลลภ แตงตรง
จ.ส.อ. ขวัญประชา กันทา
จ.ส.อ. อนุรักษ์ สิ ทธิอาษา
จ.ส.อ. วชิรศักดิC ตันชัยสิ ริมณี กลุ
จ.ส.อ. ณัฎฐกิตต์ ซังซื#อมูล
จ.ส.อ. ไพบูลย์ สายหงษ์
จ.ส.อ. จีระพันธ์ บุญเต็ม
จ.ส.อ. เทพณรงค์ จันทร์ทรง
จ.ส.อ. สมชาย เชียงการ
จ.ส.อ. ณัฐวัตร พรมริ นทร์
จ.ส.อ. บุญธรรม โชคครัว
จ.ส.อ. อํานวย แก้วใหม่
จ.ส.อ. ธานัท ปิ ติปาละ
จ.ส.อ. สาคร โพธิวฒั น์
จ.ส.อ. เฉลิมชัย เชียงหนุน้
จ.ส.อ. สงกรานต์ สุวรรณวงค์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-10855-63
001-100-2004-00429-41
001-100-2004-00491-39
001-100-2004-01549-81
001-100-2004-03466-07
001-100-2004-04943-11
001-100-2004-04963-82
001-100-2004-06844-46
001-100-2004-08813-40
001-100-2004-08856-38
001-100-2004-09517-55
001-100-2004-10529-90
001-100-2004-00844-42
001-100-2004-00936-62
001-100-2004-01319-17
001-100-2004-01320-86
001-100-2004-01420-10
001-100-2004-01505-78
001-100-2004-01626-43
001-100-2004-01937-22
001-100-2004-01963-76
001-100-2004-02206-91
001-100-2004-02870-94
001-100-2004-02939-34
001-100-2004-03060-25
001-100-2004-03095-90
001-100-2004-03626-50
001-100-2004-03645-33
001-100-2004-03689-91
001-100-2004-04230-76
001-100-2004-04536-24
001-100-2004-04593-81
001-100-2004-04614-56

มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

จํานวนเงิน
3,876.36
7,595.16
4,251.53
3,856.93
13,743.18
10,182.41
6,128.74
2,536.38
3,595.37
3,275.28
3,224.32
5,353.94
1,415.70
8,959.81
1,154.78
2,477.53
6,695.08
2,011.73
5,030.24
1,334.66
4,022.64
17,521.81
5,897.26
2,350.70
10,360.77
5,899.82
3,604.38
5,919.56
1,418.98
917.70
3,487.05
2,537.33
2,887.29

หน้าที# : 88

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.อ. มนตรี ไชยวังผา
จ.ส.อ. สิ ทธิพงศ์ ประโลหิ ต
จ.ส.อ. สาธิยะ เรื องศรี
จ.ส.อ. สวัสดิC ลํามะศักดิC
จ.ส.อ. บรรจบ กาบคํา
จ.ส.อ. ชาญชัย ชัยรัตน์
จ.ส.อ. สังวาฬ ชุมภูศรี
จ.ส.อ. วิวฒั น์ อินต๊ะนอน
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC ไชยอิ#นคํา
จ.ส.อ. นิติพงษ์ ดอนศิลา
จ.ส.ท. สุทิน มหาวัน
จ.ส.อ. เกตุ ผัดแก้ว
จ.ส.อ. วิวฒั น์ บุญแก้ว
จ.ส.อ. นิโรจน์ ธรรมวงค์
จ.ส.อ. มงคล เฑียรทอง
จ.ส.อ. สุพจน์ บวรสิ ทธิปัญญา
จ.ส.อ. สมศักดิC ปั นต๊ะ
จ.ส.อ. วัตถ์จกั ร ทองกิ#ง
จ.ส.อ.วิโรจน์ คิดดี
จ.ส.อ. จํารัส พิเศษ
จ.ส.อ. ณันฐวุฒิ ลือชา
จ.ส.อ. สมเกียรติ ไชยศรี
จ.ส.อ. ชูชาติ แสงโรจน์
จ.ส.อ. ทองอินทร์ เวียงชัย
จ.ส.อ. สุวรรณ พรมยศ
จ.ส.อ. ปรี ดา คณฑา
จ.ส.อ.วีระชาติ มูลธิ
จ.ส.อ. นพพล ประมาณ
จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ ไตรรส
จ.ส.อ. เพิ#มศักดิC เชืMอสุข
จ.ส.อ.วีระ วงค์วาลย์
จ.ส.อ. อาทิตย์ แสงชาติ
จ.ส.อ. อภัยรัฐ ศรี ทนั

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04984-50
001-100-2004-05023-55
001-100-2004-05221-91
001-100-2004-05269-39
001-100-2004-05735-66
001-100-2004-05832-08
001-100-2004-05847-02
001-100-2004-05993-88
001-100-2004-06022-93
001-100-2004-06035-75
001-100-2004-06440-59
001-100-2004-06860-73
001-100-2004-07015-58
001-100-2004-07289-17
001-100-2004-07688-63
001-100-2004-07719-73
001-100-2004-07822-52
001-100-2004-07861-97
001-100-2004-08107-13
001-100-2004-09201-35
001-100-2004-09227-62
001-100-2004-09477-52
001-100-2004-09655-72
001-100-2004-10065-93
001-100-2004-10105-32
001-100-2004-10158-83
001-100-2004-10428-23
001-100-2004-10428-32
001-100-2004-10428-41
001-100-2004-10936-41
001-100-2004-11042-84
001-100-2004-11062-55
001-100-2004-11092-70

มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

จํานวนเงิน
2,192.81
3,961.51
4,274.05
7,427.06
2,034.75
6,292.81
8,324.49
2,573.64
4,145.79
1,799.87
2,804.77
4,827.58
4,247.24
3,452.33
2,005.54
2,506.94
4,285.16
3,387.04
2,838.02
4,041.78
1,684.79
6,508.03
8,155.49
7,289.88
3,066.23
3,543.70
10,327.71
2,215.62
2,953.42
1,869.61
8,928.37
11,619.58
3,002.99

หน้าที# : 89

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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. วิโรจน์ เชืMอสุวรรณ
จ.ส.อ. ภูริญ คุณเจริ ญ
จ.ส.อ. สิ ทธิโรจน์ กาหะ
จ.ส.อ. ธันวา มหายศนันท์
จ.ส.อ. วิชาญ บุญลือชา
จ.ส.อ.จีระศักดิC จักรบุตร
จ.ส.อ. สุรชัย วันจันทร์
จ.ส.อ. สุทธิโชค ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. นัฐพล ไกลถิ#น
จ.ส.ท. คเชนทร์ วิชยั ปะ
จ.ส.อ. อธิชนัน เพชรศิริ
จ.ส.ท. ธีรพงษ์ ต๊ะล้อม
จ.ส.อ. ณัฐพล บุญทับ
จ.ส.อ. เอกนริ นทร์ ขันธพันธ์
จ.ส.อ.ประวีร์ มหามิตร
จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ ลํามะศักดิC
จ.ส.อ.หญิง ฐิติพรรณ ธาระนารถ
จ.ส.ท. เกษม ตาสิ งห์
จ.ส.ท. ภาคภูมิ นพวงค์
จ.ส.ท. ชินวัต แสนใจ
จ.ส.ท. เรื องวิทย์ ศรี ใจมา
จ.ส.ท. เสกสันติC หอมแก่นจันทร์
จ.ส.ท. พันธ์เดช สุทธสม
จ.ส.ท. ณัฐภูมิ ชุมภูรัตน์
ส.อ. เจริ ญ กุสาวดี
จ.ส.ต. วทัญUู สิ ทธิประเสริ ฐ
จ.ส.ต. นิรันดร์ คําดี
จ.ส.ต. วีรยุทธ ไชยชะนะ
จ.ส.ต. บัณฑิต พละไชย
จ.ส.ต. วีรวุฒิ ชัยวงค์สี
ส.อ. กมลเทพ รอดศิริ
ส.อ. กิตติพงษ์ ใจติ`บ
ส.อ. สุชล เนาว์ชมภู

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-11332-86
001-100-2004-11462-08
001-100-2004-11819-91
001-100-2004-12188-51
001-100-2004-12494-44
001-100-2004-12550-38
001-100-2004-12701-89
001-100-2004-13159-50
001-100-2005-00301-21
001-100-2005-00797-13
001-100-2006-00339-05
001-100-2006-00500-09
001-100-2006-00506-56
001-100-2007-00025-60
001-100-2007-00289-66
001-100-2009-00002-69
001-100-2004-03032-59
001-100-2004-01384-88
001-100-2005-00488-47
001-100-2006-00480-86
001-100-2007-00263-93
001-100-2007-00272-95
001-100-2009-00453-96
001-100-2010-00195-64
001-100-2004-10642-41
001-100-2005-00746-02
001-100-2007-00346-84
001-100-2010-00244-23
001-100-2010-00416-51
001-100-2010-00465-86
001-100-2004-01318-47
001-100-2004-01836-91
001-100-2004-03935-17

มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

จํานวนเงิน
3,825.62
4,854.04
2,772.94
5,451.29
3,310.18
3,462.83
3,502.16
1,509.29
2,464.57
1,937.91
4,270.93
2,015.04
2,043.65
1,761.32
2,015.39
1,616.48
3,553.28
2,211.36
5,317.12
1,975.13
4,614.76
2,730.91
2,593.04
1,298.73
1,884.71
2,223.15
2,707.93
1,597.13
3,669.14
805.95
475.87
2,452.79
4,952.04

หน้าที# : 90

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970

ชื#อบัญชี
ส.อ. อนุชา ประทุมวงศ์
ส.อ. นิพล ศรี ลาวงษ์
ส.อ. สิ ริชยั ร้อยสอน
ส.อ. สุบิน ใจบาล
ส.อ. พงษาธร นิมา
ส.อ. วีระยุทธ กลิ#นแก้วณรงค์
ส.อ. เอกมงคล คํามา
ส.อ. ตะวัน คูสินไทย
ส.อ. สรวง แดนราชรัมย์
ส.ท. ศรัณยู เรื อนงาม
ส.อ. สุรชาติ กาบแก้ว
ส.อ. ธวัชชัย บุญสุข
ส.อ.เจริ ญชัย ไชยแก้ว
ส.ท. สุรเชษฐ์ ใจปิ ง
ส.อ. อนุรักษ์ ตัMงอมตกุลชัย
ส.อ. ธนวัฒน์ มณี วรรณ
ส.อ. ธนภัทร์ มณี วรรณ
ส.อ. สลีตภงค์ พรรณมาตย์
ส.อ. สุริโย อุ่นหล้า
ส.อ.เจษฎา อินต๊ะสงค์
ส.อ.หญิง นันทนา นันตาแสง
ส.ต. กิตติภพ จันทร์คาํ
ส.ต. สุริยนั รอดแก้ว
ส.ท. นภัสถ์ ปั ญญาธิ
ส.ท. ศุภธร อุปละ
ส.ท.หญิง โยษิตา พลศักดิC
ส.ต. เชาวฤทธิC แสนโคตร
ส.ต. ศักดิCสิทธิC อินทิแสง
ส.ต. บรรเจิด เล็กภิญโญ
พล.อส. เมธี ชอบจิตร
พล.อส. กิติพงษ์ ใจเปีM ย
จ.ส.อ. แสวง โบขุนทด
ส.อ. ธีรวัฒน์ อินทะชัย

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07243-00
001-100-2004-08311-96
001-100-2004-13192-02
001-100-2005-00334-38
001-100-2006-00254-29
001-100-2007-00167-58
001-100-2007-00190-10
001-100-2008-00147-95
001-100-2008-00209-63
001-100-2009-00224-65
001-100-2009-00453-23
001-100-2010-00006-90
001-100-2010-00091-05
001-100-2010-00196-70
001-100-2011-00258-74
001-100-2011-00295-15
001-100-2011-00370-55
001-100-2011-00378-88
001-100-2011-00379-03
001-100-2012-00005-82
001-100-2011-00045-52
001-100-2004-01318-74
001-100-2004-07772-23
001-100-2013-00342-78
001-100-2013-00712-79
001-100-2015-00564-72
001-100-2004-05474-82
001-100-2005-00797-04
001-100-2007-00040-36
001-100-2004-08211-99
001-100-2007-00382-37
001-100-2004-04994-68
001-100-2012-00367-90

มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4

จํานวนเงิน
2,030.11
2,033.03
1,548.64
3,214.73
1,256.01
325.14
3,353.11
1,321.10
615.50
1,777.27
845.79
1,322.90
382.40
877.12
1,094.58
556.06
1,063.93
819.08
2,796.78
579.97
1,377.87
5,001.20
2,053.24
2,277.08
1,266.42
430.17
1,521.73
1,533.35
820.62
1,117.78
1,746.32
3,559.33
800.64

หน้าที# : 91

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ร.อ. ยุทธชัย วงษ์พฒ
ุ
ร.อ.พิสพิชยั วิเศษยา
ร.ต. สุพจน์ อาจนิยม
ร.ต. วุฒิชยั ไตรภูมิ
ร.ต. มานิช ทะนงอาจ
ร.ต. นิวฒั น์ วงษ์เวียง
ร.ต. พินิจ พิมพากุล
ร.ต. บุญรอด โคสอน
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC เครื อวงษ์
จ.ส.อ.บรรจบ พฤคณา
จ.ส.อ. บรรเจิด ขันโททอง
จ.ส.อ. สุรพงษ์ จันทนา
จ.ส.อ.ชัยวิชิต แสงคํา
จ.ส.อ. สมบัติ นามวิเศษ
จ.ส.อ. ปั ญญา ชมภูพาน
จ.ส.อ.นิพนธ์ ฤทธิCอร่ าม
จ.ส.อ. หนูพนั ธ์ ศรี ทอง
จ.ส.อ.สมจิตร โกนันท์
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เพชรภักดี
จ.ส.อ.วันชัย โอดฉิ มพลี
จ.ส.อ. นิคม เหง่าลา
จ.ส.อ.แดนลาว พิมพ์มา
จ.ส.อ.อนุกลู กลํ#าเสื อ
จ.ส.อ.วิลยั คําศรี
จ.ส.อ. สุริยา เพ็งคําศรี
จ.ส.อ.ธรรมนูญ กระวานชิด
จ.ส.อ.คําปั น สี พทุ ธา
จ.ส.อ. วีระยุทธ์ งามชมภู
จ.ส.อ.ประภาส โภคาพานิชย์
จ.ส.อ.ทองจันทร์ เจิมทอง
จ.ส.อ. กันตพงศ์ อุดม
จ.ส.อ. ทวีศกั ดิC สี ยางนอก
จ.ส.อ. เด่นศักดิC ศรี จนั ทร์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00052-23
001-100-2004-04143-15
001-100-2004-01515-59
001-100-2004-01732-05
001-100-2004-05767-12
001-100-2004-08786-65
001-100-2004-08856-92
001-100-2004-09308-86
001-100-2004-00064-08
001-100-2004-00389-39
001-100-2004-01701-10
001-100-2004-02324-65
001-100-2004-02362-30
001-100-2004-02491-55
001-100-2004-03927-85
001-100-2004-05426-27
001-100-2004-05521-92
001-100-2004-05579-93
001-100-2004-05992-27
001-100-2004-07746-24
001-100-2004-08579-45
001-100-2004-08724-12
001-100-2004-09556-72
001-100-2004-09563-34
001-100-2004-09781-23
001-100-2004-09781-41
001-100-2004-09919-75
001-100-2004-11477-93
001-100-2004-12529-61
001-100-2004-12848-09
001-100-2008-00138-48
001-100-2008-00138-57
001-100-2008-00138-84

ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3

จํานวนเงิน
10,118.24
8,435.58
3,013.32
9,481.61
2,987.54
5,344.77
12,476.09
11,908.54
1,396.51
9,687.72
3,175.94
5,259.93
2,025.71
7,758.26
8,488.54
5,067.29
7,096.84
10,150.64
2,619.39
1,590.48
4,109.55
12,313.78
10,330.16
13,280.73
1,942.32
2,009.56
13,111.65
3,465.85
4,208.66
4,045.99
5,004.54
2,922.70
4,040.11

หน้าที# : 92

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. วัลลภ เสนาประโคน
จ.ส.อ. ธวัชชัย ชาติมนตรี
จ.ส.อ. ชินภัทร ภิยโย
จ.ส.อ. จักรี ทิพเลิศ
จ.ส.อ. ศักดิCชยั เสน่ห์ดี
จ.ส.อ. ปรมากรณ์ พฤกษชาติ
จ.ส.ท. ทวีเดช โยวะ
จ.ส.ท. ศราวุฒิ สร้อยกุดเรื อ
จ.ส.ท. กฤษณะ เทียนศรี
จ.ส.ต. ภาดล โพธิCเงิน
จ.ส.ต. พรชัย สี ลาดเลา
จ.ส.ต. เรื องเดช ศรี นอก
จ.ส.ต. ธานี สุดแสวง
จ.ส.ต. วินยั ขาวผิว
จ.ส.ต. วุฒิพงษ์ วงษ์มณี
จ.ส.ต. อาลีฟ อนันต์
จ.ส.ต. อติวณั ณ์ นิลราช
ส.อ. อิทธิพล อาษาแก้ว
ส.อ. สุรวิช พวงพี#
ส.อ. สุทธินนั ท์ กอบขุนทด
ส.อ. วุฒิวฒั น์ โทวะดี
ส.อ. วีระวัฒน์ คุม้ ทัว#
ส.อ. ธนุชยั นามศรี
ส.อ. ชัยณรงค์ ชินบุตร
ส.อ. เรวัต กุมภิโร
ส.อ. ปิ ยะนัฐ กเสิ มสิ น
ส.อ. เจริ ญชัย มะลัยคํา
ส.อ. พินิจพงษ์ ชัยหานาม
ส.อ. โยธิน ปานิเสน
ส.ท. ศุภชัย สุปะเม
ส.ท. พรพฤทธิC วิยาภรณ์
ร.ท. ประทีป เอียดนาค
ร.ท. วีระชัย เติมสังข์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2009-00304-64
001-100-2009-00305-34
001-100-2009-00305-52
001-100-2009-00444-12
001-100-2011-00375-32
001-100-2004-03715-97
001-100-2009-00304-46
001-100-2010-00131-17
001-100-2011-00376-02
001-100-2008-00138-66
001-100-2008-00360-16
001-100-2009-00305-16
001-100-2010-00130-74
001-100-2010-00130-83
001-100-2010-00131-62
001-100-2010-00155-77
001-100-2012-00089-46
001-100-2010-00143-01
001-100-2011-00376-48
001-100-2011-00433-20
001-100-2012-00074-79
001-100-2012-00088-94
001-100-2012-00236-26
001-100-2012-00237-41
001-100-2012-00237-87
001-100-2012-00238-57
001-100-2012-00610-79
001-100-2013-00289-21
001-100-2013-00656-49
001-100-2014-00680-89
001-100-2015-00462-99
001-100-2004-04592-02
001-100-2004-05482-50

ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.13 พัน.3
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4

จํานวนเงิน
2,122.81
2,239.47
2,122.81
1,978.21
1,417.38
5,737.55
1,942.23
1,188.52
1,260.36
2,626.87
1,317.93
1,057.43
1,891.04
2,248.22
1,944.55
828.74
1,049.05
1,244.40
4,754.48
1,196.90
467.22
1,013.06
1,311.85
1,270.81
620.37
1,241.25
1,253.35
645.91
534.92
196.15
789.21
4,517.91
2,329.53

หน้าที# : 93

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ร.ท. สุเชษฐ์ สมุห์นวล
ร.ต. ณรงค์ศกั ดิC ภิรมรส
จ.ส.อ. จํานงค์ วงค์วานิช
จ.ส.อ. บุญมาก จรเปลี#ยว
จ.ส.อ. วินยั เส็งสมวงศ์
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ หนูคล้าย
จ.ส.อ.วิฑูรย์ หลงหลํา
จ.ส.อ. สุชาติ ชูเผือก
จ.ส.อ. แสวง ปานเขียว
จ.ส.อ. เอกชัย ไกรเทพ
จ.ส.อ. ปิ ยะ ทองนะ
จ.ส.อ. วิวฒั น์ ธรรมเมธากุล
จ.ส.อ. จิรภัทร กลับแป้ น
จ.ส.อ. จิรายุส สําเริ ง
จ.ส.อ. อภิเชษฐ์ อาภาภรณ์
จ.ส.ท. วิจิตร ใจบุญ
จ.ส.อ. ชิษณุพงศ์ ระยา
จ.ส.ต. นันทสิ ทธิC ฤทธิCโต
จ.ส.ต. อัมฤทธิC ช่วยแก้ว
จ.ส.ต. มานะ สี นอง
ส.อ. กิตติศกั ดิC กุลศรี
ส.อ. เด่นศักดิC จิตต์เพชร
ส.อ. บูรชาติ หมื#นละม้าย
ส.อ. เกรี ยงไกร คชสง่า
ร.ท. ธวัชชัย พาชอบ
ร.ท. วันดี คนหาญ
ร.ท. สุเทพ เทพอุทยั
ร.ต. นันทเวชช์ จันทรัตน์
ร.ต. บรรลือศักดิC แก้วสี สด
จ.ส.อ.ชาตรี วงษ์นรา
ร.ต.ประดิษฐ์ อินทะเสน
จ.ส.อ. อนุสรณ์ ชุ่มแช่ม
จ.ส.อ. ธงชัย นุชนารถ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-12993-06
001-100-2004-09021-11
001-100-2004-02416-30
001-100-2004-02489-52
001-100-2004-02557-67
001-100-2004-04758-93
001-100-2004-05725-12
001-100-2004-07049-17
001-100-2004-08540-45
001-100-2004-12612-51
001-100-2004-12787-38
001-100-2004-12787-65
001-100-2005-00287-73
001-100-2005-00287-91
001-100-2005-00331-82
001-100-2008-00180-92
001-100-2008-00191-16
001-100-2007-00112-21
001-100-2009-00303-58
001-100-2010-00051-27
001-100-2006-00023-49
001-100-2009-00219-89
001-100-2011-00029-52
001-100-2011-00306-90
001-100-2004-01257-21
001-100-2004-01377-53
001-100-2004-09602-85
001-100-2004-08813-04
001-100-2005-00302-64
001-100-2004-04694-30
001-100-2004-11018-89
001-100-2005-00799-53
001-100-2005-00799-99

ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.15 พัน.4
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1

จํานวนเงิน
7,072.20
2,137.46
4,438.30
5,769.87
10,249.27
7,647.08
4,682.49
14,278.12
10,766.12
6,617.92
8,308.80
6,368.05
3,175.91
7,546.05
4,670.15
4,851.16
4,851.16
5,131.20
2,094.15
1,473.54
4,544.96
2,308.23
3,096.82
3,231.11
9,577.98
3,659.95
9,076.75
5,195.73
2,652.79
3,684.64
5,076.66
4,964.53
2,072.31

หน้าที# : 94

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.อ. ปรี ชา เนียมจิตร
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ ดีขนุ ทด
จ.ส.อ. โกวิทย์ พึ#งชัย
จ.ส.อ. ประสงค์ ปะวะเสนัง
จ.ส.อ. เจษฎา ศรี สุข
จ.ส.อ. ไพรัช ไกรทองสุข
จ.ส.อ. ปิ ยวัฒน์ ช้างคง
จ.ส.อ. ภูเบศ เขื#องกลาง
จ.ส.อ. มณี กรณ์ ประทุม
จ.ส.อ. นริ นทร์ สุกยัง
จ.ส.อ. อิสมาแอ ยูเปาะนะ
จ.ส.อ. อัลดุลรอหมาน และหมูด
จ.ส.อ. ฮาฟันดี กูมอ
ส.อ. ธนพล แพประสิ ทธิC
ส.อ. เอกวิทย์ ชัยบุรินทร์
ส.อ. คมสันต์ จุย้ พ่วง
ส.อ. บุญเอนก เลขกุล
ส.อ. ศุภชาติ สามิลา
ส.อ. เอกลักษณ์ จินดาลักษณ์
ส.อ. โยธิน รุ จิยาปนนท์
ส.อ. วิชาญ โชควิบูลย์
ส.อ. ทรงพล สี บวั
ส.อ. ไพศาล ทองกร
ส.อ. ณัฐวุฒิ เส็นหมีน
ส.ท. มนตรี นวลละออง
พ.อ. พิพฒั น์ ศรี ทองพิมพ์
ร.ท. สิ ริชยั ดวงจันทร์
ร.ท. ธนกร บัวผัด
ร.ท. ถวิล ปิ งยศ
ร.ท. สุรไกร ใจคํา
ร.ท. เจริ ญ ปิ นคํา
ร.ท.สมชาติ วงศ์ใหญ่
ร.ท. ราชันย์ กันทากาศ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00323-04
001-100-2006-00324-29
001-100-2006-00328-09
001-100-2006-00331-27
001-100-2006-00333-30
001-100-2006-00336-22
001-100-2007-00080-32
001-100-2007-00107-36
001-100-2007-00109-12
001-100-2008-00237-84
001-100-2008-00238-18
001-100-2008-00238-36
001-100-2008-00238-90
001-100-2008-00237-75
001-100-2008-00238-09
001-100-2012-00085-75
001-100-2012-00544-13
001-100-2013-00634-65
001-100-2013-00635-17
001-100-2014-00157-59
001-100-2014-00157-68
001-100-2014-00410-37
001-100-2014-00654-53
001-100-2014-00655-05
001-100-2013-00588-52
001-100-2004-01904-15
001-100-2004-00246-99
001-100-2004-00461-69
001-100-2004-00828-06
001-100-2004-06865-32
001-100-2004-07224-27
001-100-2004-10152-90
001-100-2004-10352-94

ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.152 พัน.1
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17

จํานวนเงิน
6,001.93
2,370.67
2,850.88
3,860.25
2,878.48
2,697.29
4,552.32
3,358.35
3,872.63
3,605.54
1,156.49
3,177.92
2,097.80
2,526.80
1,936.75
1,299.25
865.50
1,892.73
1,864.37
1,341.49
1,341.49
1,328.06
1,328.02
1,328.02
2,251.37
14,058.75
3,946.83
1,277.49
5,840.17
3,471.75
2,270.76
4,287.00
3,390.85

หน้าที# : 95

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ร.ต. ยุทธศาสตร์ วรนุกลุ ชัย
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ อินชุม
จ.ส.อ. ณรงค์ รักขัน
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ เพียรการ
จ.ส.อ.ชานนท์ หวานเสี# ยง
จ.ส.อ. ประพันธ์ ห่านตระกูล
จ.ส.อ. สุเทพ ขัตติยวงศ์
จ.ส.อ. กฤษฎางค์ จุมปา
จ.ส.อ. วีระชาติ ปูธิปิน
จ.ส.อ. สุรินทร์ พร้อมสุข
จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ผุดเหล็ก
จ.ส.อ. พีรภาพ เครื อสาร
จ.ส.อ. จเร คําวัง
จ.ส.อ.ยงยุทธ บุญแรง
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC ชัยวร
จ.ส.อ. ฟ้ าลิขิต ศรี ไชยวงค์
จ.ส.อ. อานนท์ สี หาทัพ
จ.ส.อ. อวยชัย ทองคํา
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ เมืองยศ
จ.ส.อ. สุรศักดิC นุนพนัสสัก
จ.ส.อ. เอกชัย ใจมัน#
จ.ส.อ. อนุวฒั น์ หาญใจ
จ.ส.อ. นราวิทย์ วงศ์เรื อง
จ.ส.อ. เฉลิมพล กันทะวงค์
จ.ส.ท. ชุติพงศ์ จันทร์เจริ ญศรี
จ.ส.ท. สุทธิชยั ไชยโส
จ.ส.ท. สราวุฒิ กระทุ่ม
จ.ส.ต. อิทธิพล สุริโย
จ.ส.ต. ศุภชัย ดวงสุดา
จ.ส.ต. จตุรงค์ จินาจันทร์
จ.ส.ต. นฤพนธ์ ภูคา
จ.ส.ต. พงษพิพฒั น์ มหาวรรณ์
ส.อ.วฎากานต์ คํายันต์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00263-41
001-100-2004-01342-51
001-100-2004-01442-03
001-100-2004-02504-07
001-100-2004-03092-53
001-100-2004-03367-43
001-100-2004-04625-25
001-100-2004-06354-40
001-100-2004-06865-14
001-100-2004-07336-63
001-100-2004-07572-29
001-100-2004-07950-98
001-100-2004-09851-14
001-100-2006-00132-66
001-100-2006-00319-16
001-100-2007-00116-83
001-100-2008-00145-64
001-100-2008-00145-82
001-100-2009-00150-85
001-100-2009-00151-19
001-100-2009-00151-28
001-100-2009-00151-64
001-100-2009-00233-03
001-100-2010-00138-61
001-100-2008-00081-74
001-100-2010-00121-90
001-100-2010-00443-20
001-100-2009-00150-58
001-100-2009-00404-52
001-100-2009-00405-59
001-100-2010-00121-27
001-100-2010-00125-89
001-100-2010-00138-98

ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17

จํานวนเงิน
3,839.64
2,374.45
6,224.97
2,314.83
3,844.72
2,789.40
1,804.45
13,017.08
2,963.19
2,338.81
2,189.74
1,118.57
3,413.12
4,789.55
2,430.17
2,279.45
641.68
1,811.15
1,188.55
1,516.66
1,470.99
1,050.69
1,776.71
1,156.60
1,038.55
2,172.65
1,184.91
526.55
1,288.99
584.62
2,546.08
1,185.94
1,968.93

หน้าที# : 96

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
ส.อ. นริ นทร์ บ้านกลาง
ส.อ.วรวัฒน์ พวงโพพันธ์
ส.อ.นพรัตน์ บุญเรื อน
ส.อ.ประสิ ทธิC จอมบุญเรื อง
ส.อ. ดุสิต ภูวรรณะ
ส.อ. เมธี มัฆวาร
ส.อ.พนา ยาดี
ส.อ.สุนนท์ ถวัลยกุล
ส.อ.พิพฒั พงษ์ รวมสุข
ส.อ. ทศพล นันตา
ส.อ.สยมชัย ใจเที#ยง
ร.อ. ประสิ ทธิC พิมพ์บุญมา
ร.ต.กฤษดา ณ เชียงใหม่
ร.ท. ชายชล กมลรัตน์
ร.ท. คมกฤช ดีมาก
ร.ท. สิ งห์ พุกแป้ น
ร.ต. มนัส อ่อนนาค
ร.ต. ไพรัช ฉิ มวัย
ร.ต. ทวีสิทธิC สําราญ
ร.ต. ณรงค์ หาญเวช
ร.ต. โสภา สี มูล
ร.ต. ยุทธนา ทองเสริ ม
ร.ต. วิชิต ชีพเจริ ญ
ร.ต.ศรี นา วงค์จกั ร์
ร.ต. สุริยา ประทุมรัตน์
ร.ต. วัลลภพ์ ดีรักษา
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ พงษ์สุวรรณ์
จ.ส.อ. กอร์ปชัย ตันสุวรรณรัตน์
จ.ส.อ. สุบิน รัตตะรมย์
จ.ส.อ. อุดร พรหมลา
จ.ส.อ. สรายุทธ แสงนาค
จ.ส.อ. จรัญ ขุนพลพิทกั ษ์
จ.ส.อ. เกษมสุข เสวี

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2010-00139-04
001-100-2011-00144-52
001-100-2011-00145-13
001-100-2011-00460-53
001-100-2011-00461-69
001-100-2011-00512-13
001-100-2011-00512-59
001-100-2011-00512-77
001-100-2012-00186-24
001-100-2012-00187-30
001-100-2012-00187-49
001-100-2004-00002-91
001-100-2004-03162-08
001-100-2004-07752-07
001-100-2004-08983-77
001-100-2004-10629-88
001-100-2004-01893-67
001-100-2004-02922-18
001-100-2004-06011-06
001-100-2004-06087-65
001-100-2004-07377-39
001-100-2004-07377-48
001-100-2004-07379-15
001-100-2004-08094-98
001-100-2004-08581-57
001-100-2004-11247-74
001-100-2004-00159-74
001-100-2004-01914-32
001-100-2004-02213-17
001-100-2004-02298-87
001-100-2004-02462-00
001-100-2004-03562-24
001-100-2004-03704-55

ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.17
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.

จํานวนเงิน
1,873.54
1,455.82
1,583.60
2,421.69
2,475.08
1,532.40
1,300.42
1,532.40
833.42
1,309.57
985.94
5,266.87
16,826.98
12,244.31
12,934.63
3,688.43
18,543.03
12,068.27
12,079.79
11,112.42
13,346.43
16,663.14
7,808.82
9,298.48
10,012.00
9,174.11
7,459.59
9,871.39
17,998.11
2,009.21
6,549.61
9,963.35
5,287.35

หน้าที# : 97

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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
จ.ส.อ. ทรงฤทธิC ร่ วมพรม
จ.ส.อ. พิสิษฐ์ เทียมสิ งห์
จ.ส.อ.วัลลภ ลีลาดี
จ.ส.อ. สัญชาย คุณคําพระ
จ.ส.อ. อนันต์ จันตา
จ.ส.อ.วรนิพิฐ มะลิวลั ย์
จ.ส.อ.วชิรพล จ่ายเพ็ง
จ.ส.อ. ทนงศักดิC ช่างซอ
จ.ส.อ.กิตติพงศ์ มาตขาว
จ.ส.อ. ธรรญกร กล้าหาญ
จ.ส.ท. สุขประเสริ ฐ อุตสัย
จ.ส.อ. พรศักดิC วัฒนศิริ
จ.ส.อ. วรวิทย์ ปั กกาโล
จ.ส.ท. เอกสิ ทธิC ศรี วเิ ศษ
จ.ส.ต. อริ ยะ ผ่องสมรู ป
จ.ส.อ. สุทธินนท์ สี สุวอ
จ.ส.อ. ปิ ยะ เจริ ญสุข
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC บุญพรหม
จ.ส.อ. ธงชัย ธรรมาธิวฒั น์
จ.ส.อ.จารุ วฒั น์ อ้นสุวรรณ
จ.ส.อ.คมสันต์ มุ่งดี
จ.ส.อ. วิเชียร ฟุ้ งจันทึก
จ.ส.อ. มานะ ลี#ผาสุข
จ.ส.อ. ธวัชชัย สังข์เสวี
จ.ส.อ. สุพรรณ มุ่งดี
จ.ส.ท. ประวิทย์ ฝ่ ายคํามี
จ.ส.อ. ดาว โพธิสุพรรณ
จ.ส.อ. พัฒน์พงษ์ สังข์จนั ทร์
จ.ส.อ. วิสิทธิC เข็มทอง
จ.ส.อ. นพรัตน์ จองคํา
จ.ส.อ. วีระพงษ์ ยางงาม
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ศรี มุงคุณ
จ.ส.อ. ณัฐวัตร พะวงรัมย์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-04918-82
001-100-2004-05087-39
001-100-2004-05721-32
001-100-2004-07298-00
001-100-2004-07376-32
001-100-2004-07376-87
001-100-2004-07377-93
001-100-2004-07378-18
001-100-2004-07378-54
001-100-2004-07378-63
001-100-2004-07378-90
001-100-2004-07380-11
001-100-2004-07599-17
001-100-2004-07950-34
001-100-2004-08882-64
001-100-2004-09001-95
001-100-2004-09496-53
001-100-2004-10126-19
001-100-2004-10562-97
001-100-2004-10608-92
001-100-2004-10826-63
001-100-2004-12292-64
001-100-2004-12529-25
001-100-2006-00124-61
001-100-2006-00425-78
001-100-2006-00425-96
001-100-2006-00426-48
001-100-2008-00051-31
001-100-2008-00051-40
001-100-2008-00051-86
001-100-2008-00051-95
001-100-2009-00121-76
001-100-2009-00122-28

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

จํานวนเงิน
7,202.54
9,276.62
17,905.56
3,749.31
12,331.11
6,261.90
9,236.31
13,486.78
8,651.78
7,178.44
7,722.18
8,930.13
10,134.76
8,906.90
9,965.11
9,459.28
7,034.37
14,517.54
6,742.86
4,610.38
10,208.20
16,317.27
4,978.60
2,473.80
2,634.36
4,980.71
6,121.30
2,499.91
3,183.74
1,828.97
2,193.17
1,455.94
2,135.32

หน้าที# : 98

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
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.ภูวนารถ แดงคง
จ.ส.อ. กฤษฎา เอี#ยมอ่องกิจ
จ.ส.อ.วิลยั ชัยวงศ์
จ.ส.อ. ภูมิธนสิ ษฐ์ รุ จโปร่ งอากาศ
จ.ส.อ. ณัฐพล จินตนา
จ.ส.อ.สิ ริวฒั น์ ศรี สุดใจ
ส.อ. พีระพงษ์ พรมดีมา
จ.ส.ต. ณัฐนันท์ เจนขนบ
จ.ส.ต. บัญชา ลีลาศ
ส.อ. วัชรพงษ์ นารอง
ส.ท. จตุรงค์ บรรจง
ส.อ. ไพบูลย์ สาระรัตน์
ส.อ. สุธา ขําเอนก
ส.อ. ไพรสันต์ ประทุมโม
ส.อ. บํารุ งสุข เติมสิ นสุข
พ.ต. วิรัช สังข์เพ็ชร์
ร.อ. ภูสิทธิC รัตนบํารุ ง
ร.อ. สนิท คิดอยู่
ร.ท. ศราวุธ จรจรัส
ร.อ. สมบัติ ทองจันทร์
ร.ท. เสน่ห์ หน่องพงษ์
ร.อ. อนุชา เพิ#มพูล
ร.ต. นิวฒั น์ อินทนาคม
ร.ต. พรผจร ผุดอักษร
ร.ต. สุพร สงวนศิลป์
ร.ท. มนูญ ไกรวรรณ์
ร.ท. ชาติชาย กิจดํารงวินิจกุล
ร.ต. สระวุทธ โคกแปะ
ร.ต. วัฒนชัย คล่องประดิษฐ์
ร.ต. สุรศาสน์ บัวเพ็ชร์
จ.ส.อ. นพดล การค้า
จ.ส.อ. ประภาส วงษ์จีน
จ.ส.อ. รังสรรค์ เรื องธรรม

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01165-92
001-100-2004-03896-84
001-100-2004-07378-81
001-100-2006-00425-50
001-100-2006-00426-02
001-100-2004-07380-02
001-100-2010-00232-20
001-100-2010-00232-93
001-100-2010-00233-27
001-100-2010-00233-18
001-100-2012-00022-43
001-100-2012-00022-61
001-100-2012-00190-21
001-100-2013-00102-69
001-100-2013-00130-35
001-100-2004-06914-82
001-100-2004-06626-20
001-100-2004-07307-81
001-100-2004-02521-22
001-100-2004-02521-40
001-100-2004-06371-01
001-100-2004-06813-15
001-100-2004-00240-06
001-100-2004-00240-33
001-100-2004-01302-28
001-100-2004-04252-69
001-100-2004-05219-34
001-100-2004-08812-52
001-100-2004-09861-77
001-100-2004-10467-04
001-100-2004-00239-82
001-100-2004-00240-24
001-100-2004-03325-52

ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.21 พัน.2 รอ.
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25

จํานวนเงิน
3,119.44
13,854.58
6,218.54
3,389.70
2,331.30
11,791.81
3,394.45
2,889.70
1,343.81
746.98
971.74
1,535.38
2,131.19
496.78
994.57
7,065.79
5,396.41
16,877.49
14,829.51
9,158.05
8,458.69
4,716.19
13,156.95
9,528.44
24,450.44
12,048.13
10,034.68
3,775.24
4,755.37
7,722.72
4,871.83
5,605.47
15,673.01

หน้าที# : 99

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธนิต รุ จิรางกูร
จ.ส.อ. ธวัช แผ้วชนะ
จ.ส.อ. สมพิศ พรายแก้ว
จ.ส.อ. กิตตินนั ท์ คงริ นทร์
จ.ส.อ. สุรศักดิC งามขํา
จ.ส.อ. สมปราชญ์ อารี ย ์
จ.ส.อ. สายนต์ บรรพบุรุษ
จ.ส.อ. จักรี พงษ์ เกิดขาว
จ.ส.อ. สุรศักดิC ดาศรี
จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เพชรเศษ
จ.ส.อ. วันชัย วิทูรชัย
จ.ส.อ. อนุชิต ปานชู
จ.ส.อ. ปริ ชาติ อนุรักษ์
จ.ส.ท. วิชยั ทิพย์มาศ
จ.ส.ท. ธีรยุทธ ท่านทรัพย์
จ.ส.ท. ทินกร ประดับศิลป์
จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ บัวผุด
จ.ส.อ. วาทิตย์ ช่วยแก้ว
จ.ส.ต. เลิศชาย คงแก้ว
ส.อ. เอกชัย ลือหล้า
ส.อ. วัชรากร อินศฤงคาร
ส.อ. ปิ ติภูมิ ราชสมบัติ
ส.อ. ชัยชนะ ทองส่งโสม
ส.อ. ยุทธชัย คงจร
ส.อ. สมชาย อ่อนเคร็ ง
ส.อ. กิตติศกั ดิC เดี#ยววัฒนกุล
จ.ส.ต. อิสระ พวงมณี
ส.อ. อภิศกั ดิC ด่านประสิ ทธิC
จ.ส.ต. เกียรติศกั ดิC ริ ยาพันธ์
ส.อ. วสันต์ ทวีรัตน์
ส.อ. ชิตพล เทพทุ่งหลวง
ส.อ. จักรพงศ์ ช่วยอารี ย ์
ส.อ. ชัชพิรวิชญ์ สุภาพโรจน์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03899-49
001-100-2004-04456-07
001-100-2004-05062-90
001-100-2004-05694-75
001-100-2004-05830-31
001-100-2004-07153-84
001-100-2004-11437-06
001-100-2007-00078-84
001-100-2008-00141-84
001-100-2008-00142-63
001-100-2008-00142-81
001-100-2008-00143-06
001-100-2009-00038-13
001-100-2008-00341-97
001-100-2009-00037-89
001-100-2009-00175-42
001-100-2009-00276-19
001-100-2010-00031-92
001-100-2010-00032-08
001-100-2007-00186-95
001-100-2008-00066-53
001-100-2009-00275-21
001-100-2009-00275-30
001-100-2009-00275-58
001-100-2009-00276-28
001-100-2009-00276-46
001-100-2010-00109-89
001-100-2011-00237-24
001-100-2011-00237-60
001-100-2011-00238-03
001-100-2011-00423-85
001-100-2012-00118-34
001-100-2012-00118-89

ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25

จํานวนเงิน
3,463.38
5,933.38
36,293.40
3,665.90
11,104.10
4,746.60
7,858.09
2,701.32
3,825.67
4,679.57
5,186.70
1,987.74
2,087.20
4,590.17
2,383.87
1,426.47
4,464.08
5,374.96
2,246.57
2,328.72
4,021.20
5,102.27
2,575.46
6,139.93
3,230.18
5,786.68
2,517.82
3,785.07
2,014.66
1,693.16
1,927.58
1,648.58
1,039.40

หน้าที# : 100

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300

ชื#อบัญชี
ส.อ. พงษ์พนั ธ์ แพงเพ็ง
ส.อ. ทองจิตร สมภักดี
ส.อ. อธิวฒั น์ อุทยั ศรี
ส.อ. วัชระพงษ์ ทองพราว
ส.อ. สุเจตน์ สังเกตุ
ส.อ. อนุวฒั น์ เดชะ
ส.อ. ฤทธิไกร บัวติ`บ
ส.อ. สุเมธ ขวัญเมือง
ส.อ. รณชัย จงเผาะ
ส.อ. ธงชัย บุญชวน
ร.ท. วันดี สี นวล
ร.ท. อนุชิต สุวสิ ุทธิC
ร.ต. พัฒนา สี มืด
ร.ต. สายันต์ จันทร์เพ็ง
ร.ต. วิรุจน์ ใจอุ่น
ร.ต.พุธ อักษรศักดิC
จ.ส.อ. อิศเรศ วงศ์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ธนทัต พ่อเกษ
จ.ส.อ. มนตรี ทยุลา
จ.ส.ท. อํานาจ ต้นประทุม
ร.อ.ราชันย์ พ้องเสี ยง
ร.อ. วันชัย โกษะ
ร.อ. สานิตย์ สวยสด
ร.ท. ชัฐวุษ พูลวงษ์
ร.ท. ศิริยศ ผิวสุพนธ์
ร.ท. วิชิต พรมอ่อน
ร.ท. วรกฤช จุมพลขันธ์
ร.ท. เอกชัย บุญชาลี
ร.ต. คมกริ ต ศรี ทบั ทิม
ร.ต. ราชัน นันตา
ร.ต. รณกร กิตติเขมธัญญา
ร.ต. ยุทธชัย แปลนนาค
ร.ต.ประชา ดิษวุฒิ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00460-16
001-100-2012-00460-25
001-100-2012-00460-43
001-100-2012-00460-61
001-100-2012-00460-70
001-100-2012-00460-89
001-100-2012-00461-13
001-100-2013-00404-46
001-100-2013-00405-34
001-100-2013-00531-85
001-100-2004-08045-18
001-100-2004-08895-55
001-100-2004-07121-83
001-100-2004-12071-38
001-100-2004-12093-21
001-100-2006-00198-80
001-100-2004-04886-20
001-100-2004-11037-99
001-100-2006-00380-70
001-100-2010-00452-59
001-100-2004-01980-19
001-100-2004-12605-08
001-100-2009-00072-44
001-100-2004-00041-81
001-100-2004-05832-99
001-100-2004-08474-52
001-100-2004-08730-59
001-100-2004-11633-20
001-100-2004-01623-97
001-100-2004-02729-40
001-100-2004-11216-98
001-100-2004-11954-80
001-100-2006-00372-02

ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.25
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.3 พัน.3
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
1,382.38
1,657.34
1,027.43
1,382.38
1,137.97
2,245.78
1,027.43
2,225.73
1,837.97
1,805.17
10,141.18
6,651.07
5,642.46
11,589.31
12,328.21
4,337.56
3,719.91
1,786.42
3,471.89
2,095.74
36,896.49
13,602.29
876.42
10,299.40
7,500.31
7,389.96
1,640.78
14,400.89
1,967.88
3,183.94
3,362.86
4,900.32
363.44

หน้าที# : 101

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ธัชธนวิชญ์ ไธยธรบดินทร์
จ.ส.ท. บุญส่ง กรรณิ การ์
จ.ส.อ. เฉลิมรัตน์ จําปาขาว
จ.ส.อ. วิชาญ วายุโรจน์
จ.ส.อ. อร่ าม แย้มผกา
จ.ส.อ. วรายุทธ์ ทองดี
จ.ส.อ. ซ้อย พิลาศร
จ.ส.อ. นพรัตน์ อินถา
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ วังกานนท์
จ.ส.อ. ยาโกบ ศรี ยานเก็ม
จ.ส.อ. สุรัชต์ ศรอินทร์
จ.ส.อ. สนอง สิ นมัน#
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ภูยาฟ้ า
จ.ส.อ. ชํานาญ ท้วมคล้าย
จ.ส.อ. ภาษิต แย้มเจริ ญ
จ.ส.อ. อํานาจ ภูทองไทย
จ.ส.อ.สนธิ ไม้สนธิC
จ.ส.อ. ไปรเวช จันทร์กลิ#น
จ.ส.อ. สุรพล รัตนกําพล
จ.ส.อ. ณัฐชนวีร์ ศิลารักษ์
ส.อ. ประชากร กล้าหาญ
จ.ส.อ. สมชาย เฉลิมวัฒน์
จ.ส.อ. ขวัญชัย คําหาบ
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ยุคพวก
จ.ส.อ. ธิติ ศรี ประทีป
จ.ส.อ. บุญเลิศ อยูช่ ม
จ.ส.อ. พิพฒั น์ พุม่ สง่า
จ.ส.อ. ชริ ศ บุญมีเล็ก
จ.ส.อ. ศราวุฒิ ฮวดศรี
ส.อ. บุญเชิด เรื องดิษฐ์
จ.ส.อ. พรชัย ดํารงสุกิจ
จ.ส.อ. สาธิต เปี ยมาลย์
จ.ส.อ. สักริ นทร์ สังวรณ์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00510-55
001-100-2004-00545-02
001-100-2004-00805-89
001-100-2004-00845-12
001-100-2004-01464-05
001-100-2004-01622-90
001-100-2004-01623-24
001-100-2004-01623-60
001-100-2004-01624-30
001-100-2004-01624-67
001-100-2004-02934-66
001-100-2004-03122-20
001-100-2004-03129-56
001-100-2004-03235-45
001-100-2004-03513-35
001-100-2004-03646-03
001-100-2004-03947-56
001-100-2004-04341-88
001-100-2004-05014-26
001-100-2004-05057-87
001-100-2004-05075-81
001-100-2004-05349-92
001-100-2004-05766-06
001-100-2004-05864-18
001-100-2004-06334-51
001-100-2004-06582-56
001-100-2004-07043-88
001-100-2004-07124-66
001-100-2004-07295-72
001-100-2004-07746-06
001-100-2004-07951-40
001-100-2004-08762-05
001-100-2004-08950-97

ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
4,615.01
10,799.29
5,550.34
6,512.67
20,138.59
2,057.12
5,345.32
1,147.30
6,406.30
5,030.29
9,890.76
5,947.77
4,364.77
7,260.98
9,626.79
3,231.56
6,613.74
1,059.99
20,420.97
3,396.18
2,438.71
6,553.09
6,070.56
5,118.76
10,262.19
2,626.34
3,482.00
4,647.98
2,207.24
7,120.37
3,427.94
3,731.97
2,370.73

หน้าที# : 102

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มังกร เวียงนิล
จ.ส.อ. จํารัส มาวรรณา
จ.ส.อ. ยุทธนา ภัคพงศ์โยธิน
จ.ส.อ. สมศักดิC ภูตนั วงศ์
จ.ส.อ. ชาตรี ใจสว่าง
จ.ส.อ. ดวงจันทร์ โพลาหา
จ.ส.อ. กฤษณพล วันทอง
จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พากลอ
จ.ส.อ. อนิรุจน์ อสงไขย
จ.ส.อ. ณัฐพล สายคงดี
จ.ส.อ. วิโชติ ฉิ มรัมย์
จ.ส.อ. นัฐพงศ์ การถาง
จ.ส.อ. กรุ งไทย ดวงเนตร
จ.ส.อ. สมหมาย กําแพง
จ.ส.อ. สุจินต์ เครื อวัลย์
จ.ส.อ. สมบัติ ทองดี
จ.ส.ท. กุลทรัพย์ ทวนกิ#ง
ส.อ. อมร คะนะมะ
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ ชุมพล
จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ พิมพ์จนั ทร์
จ.ส.อ. รัชเศรษฐ์ พงษ์นิธิศบวร
จ.ส.อ. ต้อย ศรี มาลา
จ.ส.อ. ธวัชชัย มุ่งจูงกลาง
จ.ส.อ. พงษ์ธร มีหนองแขม
ส.อ. พรเลิศ วิมลทอง
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั บัวยืน
จ.ส.อ. สิ ทธิพงค์ เพิ#มคํา
จ.ส.อ. จุฬา ปาละวงศ์
จ.ส.อ. ณรงค์ ตัMงเจริ ญกิจสกุล
จ.ส.อ. บัญชา จันทร์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. รณธิชยั รสจันทร์
จ.ส.อ. รักเดียว นัดธีร์
จ.ส.อ. ฉัตรชัย เฉยจิaว

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-09458-79
001-100-2004-09560-88
001-100-2004-09579-26
001-100-2004-09671-63
001-100-2004-09732-52
001-100-2004-10600-96
001-100-2004-10815-94
001-100-2004-10932-07
001-100-2004-12121-76
001-100-2004-12151-64
001-100-2004-12454-84
001-100-2004-12670-97
001-100-2004-12685-64
001-100-2004-12892-02
001-100-2004-12967-16
001-100-2004-13032-29
001-100-2004-13164-90
001-100-2004-13165-24
001-100-2004-13166-67
001-100-2004-13167-00
001-100-2005-00283-66
001-100-2005-00291-34
001-100-2005-00293-47
001-100-2005-00305-38
001-100-2005-00306-80
001-100-2005-00323-32
001-100-2005-00323-87
001-100-2005-00589-32
001-100-2006-00119-12
001-100-2006-00172-08
001-100-2007-00086-61
001-100-2007-00089-17
001-100-2007-00349-76

ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
5,457.45
2,543.37
6,502.73
10,730.49
8,947.18
2,523.88
3,734.08
1,689.21
3,205.70
3,190.48
8,008.46
7,974.65
2,156.02
6,203.01
5,439.00
7,937.24
3,201.36
2,135.64
7,335.40
3,786.54
3,483.81
5,240.44
4,030.65
5,020.40
3,480.54
4,468.27
3,080.86
396.05
2,654.21
5,128.31
3,978.45
706.47
5,232.68

หน้าที# : 103

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. ณรง เจริ ญเสม
จ.ส.ต. ประดุจเดช ศรี สองเมือง
จ.ส.ต. สุริยา จาดชาวนา
จ.ส.ต. เนรมิต ดอนขันธ์
ส.อ. กรี ฑา ดํารงพานิชชัย
ส.อ. บุญนํา โสโส
ส.อ. วิชาญ ศรประสิ ทธิC
ส.อ. ยศพนธ์ ส้มซ่า
ส.อ. ศิริพงศ์ เอมโอด
ส.อ. อาทิตย์ ห่วงญาติ
ส.อ. สมบัติ สุขหอม
ส.อ. ชัชวาลย์ สโมสรสุข
ส.อ. เกียรติศกั ดิC โพธิCศรี
ส.อ. ณรงค์ฤทธิC ชะนะโม
ส.อ. ทวีศกั ดิC เอี#ยมปา
ส.อ. อุดม เอี#ยมศรี
ส.อ. จิรายุ นกเทศ
ส.อ. ชัยยศ มีสุข
ส.อ. อนุสรณ์ ศรี แก้ว
ส.อ. พรหมเทพ ประสานสุข
ส.อ. ชาญชัย ไขประภาย
ส.อ. ธีระสิ ทธิC สิ งห์วเิ ศษ
ส.อ. ปิ ยะพงศ์ มุย้ แก้ว
ส.อ. พิษณุวฒั น์ ช้างสาร
ส.อ. เอกชัย โรคน้อย
ส.อ. วีรพล มิ#งขวัญ
ส.ท. ธานี จิaวไขว้
ส.อ. พิสิฐพงศ์ มณี วงษ์
ส.อ. ประกาศ ประดับพันธุ์
ส.ท. นุกลู รอนกระโทก
ส.อ. ขีปนาวุธ โมราชาติ
ส.ท. ไพรัช ดิษฐกร
ส.อ. อาทิตย์ แสนแดง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2005-00299-03
001-100-2005-00589-50
001-100-2007-00350-54
001-100-2011-00020-59
001-100-2004-00285-07
001-100-2004-01032-97
001-100-2004-02043-65
001-100-2004-02087-87
001-100-2004-05843-04
001-100-2004-06461-63
001-100-2004-09245-93
001-100-2004-13164-63
001-100-2004-13165-79
001-100-2005-00289-59
001-100-2005-00291-43
001-100-2005-00334-47
001-100-2005-00589-69
001-100-2006-00090-69
001-100-2006-00102-05
001-100-2006-00129-66
001-100-2006-00173-87
001-100-2006-00371-14
001-100-2006-00525-93
001-100-2007-00034-71
001-100-2007-00078-11
001-100-2007-00350-09
001-100-2007-00350-81
001-100-2007-00386-17
001-100-2007-00420-18
001-100-2007-00420-63
001-100-2008-00112-66
001-100-2008-00113-09
001-100-2008-00113-72

ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.

จํานวนเงิน
2,627.76
2,263.81
4,690.61
915.37
3,519.89
3,407.28
3,188.70
5,699.69
3,833.44
3,683.13
4,253.92
2,082.99
2,867.16
3,606.77
2,282.19
2,883.38
2,499.98
855.72
2,476.08
2,423.48
3,116.57
3,146.76
3,159.84
2,034.44
2,163.69
1,531.72
4,696.27
2,152.76
3,240.95
2,863.08
3,236.96
1,639.16
272.84

หน้าที# : 104

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432

ชื#อบัญชี
ส.อ. ศิริพงศ์ จินทองหลาบ
ส.อ. อัสสา แสนมงคล
ส.อ. อนุรักษ์ เกตุน่วม
ส.อ. สมพงษ์ จงกล
ส.อ. อานนท์ เสมียนรัมย์
ส.อ. ชนม์ เพชรมีค่า
ส.อ. ปิ ยะ ท้าวนอก
ส.อ. วรชัย วรรณศรี
ส.อ. เชาวลิต คําอยู่
ส.อ. ณัฐวุฒิ แก้วเพชร
ส.อ. ธรรมาธิกรณ์ วีระวงศ์
ส.อ. อานนท์ ทองภู
ส.อ. ยุทธพร กันคง
ส.อ. คธาวุฒิ กรึ งไกร
ส.ต. ฐิติพงษ์ สลีอ่อน
ส.อ. พีรภัทร เจริ ญเขต
ส.อ. วีระยุทธ สุขพันธ์
ส.อ. สิ ทธิชยั ภูริศรี
ส.ท. บุญฤทธิC ใจสูศ้ ึก
ส.ท. อนุรักษ์ คําแฮ
ส.อ. มานะศักดิC พิลา
ส.ต. นุพงษ์ เคนคําภา
พ.ต. ปณิ ธาน ภารการ
ร.อ. สุเมธ มนเทียรอาสน์
ร.อ. สัจจา พันธ์จาํ ปา
ร.อ. เสริ ฐ สุดแสง
ร.อ. เบญจะ มะโนชัย
ร.ท.พิชยั บุญล้น
ร.ท. มงคล จินาพร
ร.ต. รังสรรค์ ฮงทอง
ร.ต. ณฐชย ก้อมไธสง
ร.ต. เสฏฐวุฒิ วันประจิต
ร.ท.เรวัตร เทียนแก้ว

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00114-79
001-100-2008-00115-12
001-100-2009-00029-57
001-100-2009-00177-19
001-100-2009-00246-49
001-100-2009-00248-07
001-100-2009-00249-59
001-100-2009-00251-34
001-100-2010-00072-31
001-100-2010-00171-31
001-100-2010-00171-95
001-100-2010-00174-96
001-100-2010-00216-57
001-100-2011-00006-99
001-100-2011-00210-54
001-100-2011-00212-21
001-100-2013-00185-35
001-100-2013-00591-43
001-100-2015-00096-41
001-100-2015-00309-33
001-100-2008-00114-33
001-100-2016-00297-69
001-100-2006-00254-38
001-100-2004-02986-56
001-100-2004-05464-01
001-100-2004-05983-34
001-100-2004-08179-29
001-100-2004-08852-21
001-100-2004-10696-17
001-100-2004-02792-99
001-100-2004-03003-68
001-100-2004-09183-89
001-100-2004-09810-39

ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.31 พัน.3 รอ.
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3

จํานวนเงิน
2,816.02
1,212.23
429.93
3,493.07
1,679.27
2,003.86
1,810.99
2,100.69
941.79
220.89
2,459.64
2,467.88
1,366.84
1,963.18
781.81
181.91
144.35
128.17
447.37
434.49
1,179.81
54.44
4,223.81
7,999.52
10,376.86
12,111.25
6,214.39
2,008.25
2,249.15
2,921.18
2,487.03
5,028.90
7,839.45

หน้าที# : 105

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประกาศิต เพิ#มศรี
จ.ส.อ. พยนต์ แสงงาม
ร.ต. เฉลิม บรรดิษฐ์
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ บุญแน่น
จ.ส.อ. อุทิศ ทองประมูล
จ.ส.อ. ณัฐพล วีระบรรณ
จ.ส.อ.กฤษชัย ชัยวงค์
จ.ส.อ. วินยั แก่นสิ งห์
จ.ส.อ. รุ่ งเรื อง มากกลาง
จ.ส.อ. สาโรจน์ แสงงาม
จ.ส.อ. นัทวุธ หอสุระพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สงกรานต์ พลเทพ
จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ มุสิกสาร
จ.ส.อ. จริ นยาศักดิC ทองดาษ
จ.ส.อ. นัยสิ ทธิC ปั นต๊ะทา
จ.ส.อ. สมัย ชาตะพันธ์
จ.ส.อ. ศิริสิทธิC โสภาณเวช
จ.ส.อ. พิทกั ษ์ ธรรมวงค์
จ.ส.อ. สุทน ตัMงอยูด่ ี
จ.ส.อ. ทรัพย์ทวี รัตนบัติ
จ.ส.อ. อภิสิทธิC หงษ์ทอง
จ.ส.อ. รุ่ งราวี ยาตรา
จ.ส.อ. กตัญUู นาล้วน
จ.ส.อ. ไกรลาส วงษีแก้ว
ร.ต. อิสระพงศ์ บุญรี
จ.ส.อ. ธณัฐชัย ตันติสมั พันธ์
จ.ส.อ. พงษ์ดนัย คําตา
จ.ส.อ. สุรเดช ฉันวิจิตร
จ.ส.อ. ชุมพล ศรี วะอุไร
จ.ส.อ. ทองอินทร์ ดีขามป้ อม
จ.ส.อ. วีระศักดิC โลมรัตน์
จ.ส.อ. วีระศักดิC ขจรเพ็ชร
จ.ส.อ. ธนาศักดิC พิมพ์งาม

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00202-13
001-100-2004-00707-04
001-100-2004-01932-54
001-100-2004-02790-40
001-100-2004-03396-16
001-100-2004-03671-32
001-100-2004-03785-27
001-100-2004-03969-58
001-100-2004-04059-37
001-100-2004-04734-15
001-100-2004-05055-38
001-100-2004-05973-17
001-100-2004-07240-09
001-100-2004-07244-70
001-100-2004-07645-66
001-100-2004-07913-66
001-100-2004-09311-68
001-100-2004-09792-74
001-100-2004-11408-51
001-100-2004-11414-43
001-100-2004-11497-00
001-100-2004-11810-16
001-100-2004-12488-70
001-100-2004-13143-59
001-100-2005-00005-46
001-100-2006-00122-30
001-100-2006-00128-78
001-100-2006-00367-44
001-100-2007-00071-58
001-100-2007-00077-50
001-100-2007-00091-83
001-100-2007-00091-92
001-100-2007-00101-25

ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3

จํานวนเงิน
2,540.54
1,629.59
3,204.87
11,090.15
2,183.02
3,177.67
12,989.92
2,982.46
3,494.61
3,278.21
2,493.67
3,200.60
2,781.26
4,273.71
4,217.19
1,775.52
1,625.78
1,909.15
1,821.31
1,877.10
2,592.73
1,683.22
2,155.23
2,147.22
3,808.83
3,881.29
2,296.14
1,985.93
1,785.46
1,970.09
4,937.45
2,632.15
2,557.24

หน้าที# : 106

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. นุศร ไชยคิรินทร์
จ.ส.อ. กําชัย จันทะเสน
จ.ส.อ. อัมริ นทร์ คงทน
จ.ส.อ. พีรวัส หอมแก้ว
จ.ส.อ. ศรายุทธ์ มีศรี
จ.ส.ท. เวนิช พลศักดิC
จ.ส.อ.. วชิระ สายศรี
จ.ส.ต. ประวิทย์ โสภา
ส.อ. ชาญทวี ชํานาญเวช
จ.ส.ท. สรรพสิ ทธิC ยอดมาลี
ส.อ. อดิศกั ดิC ดวงคําจันทร์
จ.ส.ต. วิรัตน์ มะยา
ส.อ. เทพทัต ประเสริ ฐศรี
จ.ส.ท. สุรชาติ น้อยจันวงษ์
จ.ส.ท. สุรเชษฐ์ คูณทวี
จ.ส.ท. สาธิต กันยามา
จ.ส.ต. สราวุธ แก่นคํา
จ.ส.ต. บุญยัง วังคชา
ส.อ. วุฒิชยั พวงโพธิC
ส.ท. ไกรวุฒิ พูลเกษม
ส.อ. ธิติพล ภูปลา
ส.อ. อาชัญณัฐ ศรี นวล
ส.อ. สุทศั มังคะละ
พ.ต. กชกร ปั นทราช
พ.ต. ปรี ชา ป้ อมเสน
ร.ท. ธีระเทพ จันทร์มหา
ร.ต. ภาณุพงศ์ สี แดง
ร.ท. ภูมิ ภู่มี
ร.ท. นิคม สร้อยอุดม
ร.ต.ณัฏฐ์กฤษ์ สมบูรณ์ชยั
จ.ส.อ. นรารัตน์ มณี วรรณ
จ.ส.อ. คชาวุธ สามใจ
จ.ส.อ. สุชาติวฒ
ุ ิ กองมณี

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00174-38
001-100-2007-00174-74
001-100-2007-00175-17
001-100-2007-00175-35
001-100-2007-00176-23
001-100-2004-08362-98
001-100-2008-00205-56
001-100-2010-00220-72
001-100-2007-00175-26
001-100-2007-00175-80
001-100-2008-00061-58
001-100-2009-00210-68
001-100-2009-00211-47
001-100-2009-00212-44
001-100-2010-00220-54
001-100-2010-00221-79
001-100-2011-00063-92
001-100-2011-00251-02
001-100-2012-00038-35
001-100-2012-00041-44
001-100-2012-00145-49
001-100-2012-00474-68
001-100-2012-00475-38
001-100-2006-00145-39
001-100-2004-12248-98
001-100-2004-04731-96
001-100-2004-05952-76
001-100-2004-07046-98
001-100-2004-07446-32
001-100-2004-10217-96
001-100-2004-00656-78
001-100-2004-01756-38
001-100-2004-02016-69

ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.6 พัน.3
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1

จํานวนเงิน
2,473.48
1,926.27
2,529.61
2,269.49
1,724.69
6,913.68
2,111.50
1,323.15
7,077.36
1,681.28
2,913.36
1,481.88
1,045.32
927.71
573.00
2,070.57
677.24
1,208.59
1,341.05
685.53
1,430.71
914.92
1,719.16
685.10
8,400.29
4,257.80
1,761.78
6,003.59
9,411.85
4,910.85
7,082.59
11,478.68
4,242.86

หน้าที# : 107

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พัฒนา โสภาทรัพย์
จ.ส.อ. ธานินทร์ แสนใจบาล
จ.ส.อ. ชูชาติ มิ#งภูษา
จ.ส.อ. ถนอม ศิรินาม
จ.ส.อ. สุนิมิตร ปั นเจริ ญ
จ.ส.อ. อนุพงษ์ วงค์ชยั
จ.ส.อ. จักรพันธ์ ศรี จนั ทร์
จ.ส.อ. ศรายุทธ เขียวกันยะ
จ.ส.อ. วรกิจ กิติวงค์
จ.ส.อ. สงวนศักดิC ยาตรา
จ.ส.อ. กฤษณ์ ช่วยเยียวยา
จ.ส.อ. สมชาติ ไชยคํา
จ.ส.อ. ณัฐวัตร เป็ งวันปลูก
จ.ส.อ. บัณฑิต หลวงซุย้
จ.ส.อ. อํานวย ทาหนัก
จ.ส.อ. วัลลภ คิดถูก
จ.ส.อ. นิวฒั น์ คําสุข
จ.ส.อ. ชุม แดงมาลี
จ.ส.อ. สันติ ปกเขียว
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ พรมฟ้ า
จ.ส.ท. เชาวทัศน์ ทิพย์พรหม
จ.ส.ต. ชลนที วงศ์มณี
จ.ส.อ.วรเชฐ จัมปามาลา
ส.อ. รังสฤษดิC ปั ญโญ
จ.ส.อ. สุรศักดิC ใจเย็น
จ.ส.ต. ภคพล ฉิ มนาค
จ.ส.ต. เศวต สัตย์พนา
ส.อ. กิตติเดช เศรษฐเสถียร
พ.อ. อนุพงษ์ สุริยะไชย
พ.อ.หญิง ศิริวลั ย์ สําราญบํารุ ง
พ.ท.หญิง ปรานี ใจชื#น
พ.ท.หญิง สมถวิล สนิทชน
พ.ต.เ ฉลิมพงษ์ บุญพุม่ พวง

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03206-27
001-100-2004-05395-80
001-100-2004-05705-50
001-100-2004-07370-94
001-100-2004-08809-25
001-100-2004-10705-25
001-100-2004-10929-98
001-100-2004-11165-35
001-100-2004-12058-93
001-100-2004-12059-18
001-100-2004-12198-69
001-100-2006-00105-06
001-100-2006-00120-27
001-100-2006-00126-74
001-100-2004-04062-28
001-100-2004-07293-78
001-100-2006-00376-82
001-100-2004-12057-32
001-100-2004-12059-63
001-100-2008-00368-58
001-100-2009-00322-31
001-100-2011-00500-83
001-100-2004-02995-76
001-100-2006-00431-60
001-100-2010-00313-08
001-100-2012-00122-59
001-100-2012-00366-48
001-100-2011-00501-44
001-100-2004-11861-45
001-100-2004-05129-63
001-100-2004-07078-26
001-100-2004-08267-87
001-100-2004-12935-51

ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
ร.7 พัน.1
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

จํานวนเงิน
18,861.06
5,987.20
4,841.73
6,981.04
3,374.30
3,936.46
3,848.06
1,652.02
3,325.23
10,615.99
5,113.85
3,407.52
5,028.14
2,636.79
5,794.22
1,812.48
3,413.05
3,462.65
1,983.98
293.85
518.52
1,032.91
5,729.24
905.64
806.74
1,036.99
701.45
1,891.03
20,364.91
5,118.94
13,188.97
5,203.27
12,797.02

หน้าที# : 108

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564

ชื#อบัญชี
พ.ต.ชัยวัฒน์ มาวิเศษ
พ.ต.หญิง วชิราภรณ์ เคนทวาย
พ.ต.หญิง สิ ริกลุ จันทร์กอง
พ.ต.หญิง สุมาลี แสงกลาง
พ.ต.หญิง เยาวลักษณ์ โคตะสิ น
พ.ต.หญิง จินตนา สุวรรณโข
พ.ต.หญิง ช่อลัดดา เปรื# องค้า
พ.ต.หญิง สิ รินุช แก่นชูวงศ์
พ.ต.หญิง อรดา แสนโภชน์
พ.ท.หญิง วิไลลักษณ์ มีชยั พิทกั ษ์สกุล
พ.ต.หญิง ขนิษฐา ฉันทะปรี ดา
พ.ต.หญิง เนาวรัตน์ ชมจิตร
พ.ต.หญิง ชัชชญา ประชุมรักษ์
พ.ต.หญิง สุวรรณา ผาณิ บุศย์
พ.ต.หญิง สาริ ศา สวัสดี
พ.ต.หญิง ศิริพร ศรี ผา
ร.อ.หญิง กุมภานภา บุตรศรี
ร.อ.หญิง ศิริลกั ษณ์ วงษ์ชาญศรี
ร.อ.หญิง ทิพย์เกษร กุจนา
ร.ท.สิ รชัย บุญสุข
ร.ต.สุฤทธิC ท่าช่วงทําเล
จ.ส.อ.นพพร มุกดาวงษ์
จ.ส.อ.เก่ง ดาเชิงเขา
จ.ส.อ.วัชราวุธ โสพิลา
จ.ส.อ.วีระศักดิC อัคฮาดศรี
จ.ส.อ. รุ่ งนภา เงินแพง
จ.ส.ท.อมร ฆ้องแก้ว
จ.ส.อ.สุรศักดิC โพธิCทรัพย์
จ.ส.อ. สมชาย จันทรขันตี
จ.ส.อ.พิทยา แสงขันตี
จ.ส.อ. สุวทิ ย์ นางิMว
จ.ส.อ. เฉลิมชัย ธงชัย
จ.ส.อ.หญิง นิตยา พลวิชิตร

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-13145-71
001-100-2004-00037-11
001-100-2004-00473-35
001-100-2004-01410-84
001-100-2004-01511-51
001-100-2004-01864-21
001-100-2004-01894-82
001-100-2004-01938-47
001-100-2004-07077-92
001-100-2004-07078-35
001-100-2004-07079-50
001-100-2004-08461-25
001-100-2004-10057-34
001-100-2004-10531-48
001-100-2004-11512-00
001-100-2004-12989-54
001-100-2004-07078-80
001-100-2004-11386-98
001-100-2010-00262-09
001-100-2004-04890-27
001-100-2004-07953-53
001-100-2004-01849-28
001-100-2004-01924-68
001-100-2004-01938-74
001-100-2004-03802-30
001-100-2004-04360-07
001-100-2004-05662-92
001-100-2004-06296-89
001-100-2004-06692-34
001-100-2004-09549-47
001-100-2004-10630-93
001-100-2004-12329-30
001-100-2004-00981-99

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

จํานวนเงิน
1,541.68
3,455.66
3,138.83
3,206.39
2,010.70
5,425.07
2,854.83
3,005.01
1,894.25
8,616.20
2,016.38
1,876.14
2,508.82
3,927.97
2,188.83
4,372.26
3,225.32
5,275.48
1,473.90
4,785.39
9,197.32
6,432.47
5,589.72
4,768.04
5,471.53
2,802.42
2,442.95
6,372.90
5,624.00
5,266.34
5,899.68
2,638.44
1,080.74

หน้าที# : 109

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ.หญิง สกล สุระมรรคา
จ.ส.อ.หญิง ชไมฤดี โพนสิ งห์
จ.ส.อ.หญิง นันทิตา คงอาษา
จ.ส.อ.หญิง วีณา ศิริสุทธิC
จ.ส.อ.หญิง จิราวรรณ กิจสาลี
จ.ส.อ.หญิง กรรณิ กา เพชรเลิศอนันต์
จ.ส.อ.หญิง มยุรา สมใจ
จ.ส.อ. หญิง จุฑามาศ วิเศษศรี
จ.ส.อ.หญิง รําไพ อักคังนาราช
จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ ดาราสี
จ.ส.อ.ขวัญใจ วรรณอุดม
จ.ส.อ. อโนชา ธงชัย
จ.ส.อ.หญิง วัชราภรณ์ เศษฐา
จ.ส.อ.หญิง ณิ ชาภา อินทร์ไชยา
ส.อ. วรายุทธ ลาพิมล
จ.ส.ต. ถวิล เหลาตีบ
ส.อ. ธนยศ ลีวธั นะ
จ.ส.ต.อมรรัตน์ ขจรจิตร์
จ.ส.ต. แก่นเพชร ทอนริ นทร์
ส.อ. นิภทั ร์ วันทองทักษ์
ส.อ. ธนรรณพ วังคะฮาต
ส.อ. ชัยวัฒน์ โพธิCสาวัง
ส.อ.หญิง บรรญาลักษณ์ จันทขันธ์
จ.ส.ต.หญิง ปิ ยรัตน์ อุย้ ปะโค
ส.อ.หญิง นิภาพร บุญเกิน
ส.อ.หญิง สุรารักษ์ เหมือยไธสง
ส.อ.หญิง ศุภญา บุตรแสนลี
ส.อ.หญิง ราตรี สิ งห์วงศ์
พ.ต.หญิง คมเนตร อินทร์พินิจ
พ.ต.หญิง กนกพร คําเพลิง
พ.ต.หญิง สุจิตรา อิ#มคง
พ.ต.หญิง กีรตาภรณ์ รสชื#น
ร.ท. ปั ญญา พุม่ เจริ ญ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01938-92
001-100-2004-02062-20
001-100-2004-02891-35
001-100-2004-04467-30
001-100-2004-04556-68
001-100-2004-07078-99
001-100-2004-09811-54
001-100-2004-10418-24
001-100-2004-11532-71
001-100-2004-12812-37
001-100-2004-05798-52
001-100-2004-00070-36
001-100-2004-05192-21
001-100-2004-05411-41
001-100-2004-12405-40
001-100-2004-12807-15
001-100-2005-00488-01
001-100-2006-00267-29
001-100-2006-00383-08
001-100-2008-00359-01
001-100-2010-00089-93
001-100-2010-00147-36
001-100-2004-02552-08
001-100-2004-03624-65
001-100-2004-03638-44
001-100-2004-04081-56
001-100-2004-06298-83
001-100-2004-07449-97
001-100-2004-05920-93
001-100-2004-06143-31
001-100-2005-00750-27
001-100-2006-00412-69
001-100-2004-09015-38

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

จํานวนเงิน
2,703.21
2,047.69
837.70
1,063.93
846.88
1,410.01
1,969.14
1,840.28
6,045.11
4,047.31
4,199.10
3,136.83
969.68
758.61
2,026.79
4,255.33
2,848.02
4,840.86
4,296.15
1,467.10
1,758.24
1,363.67
3,127.05
572.85
3,710.84
1,801.67
3,743.33
1,753.62
6,538.52
7,409.16
4,094.41
3,384.67
37,416.32

หน้าที# : 110

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630

ชื#อบัญชี
ร.ต. พงษ์ไชย สุภรัตนกูล
ร.ต.เศกสรร ศิริไกร
ร.ต.หญิง วงเดือน กําลังทวี
จ.ส.อ. จีระเดช มีสมบูรณ์
จ.ส.อ.พศุตม์ชนุ ชุ่มกระโทก
จ.ส.อ. ไชยา นนทจิตร
จ.ส.อ. ภาสกฤษณ์ ยวงทอง
จ.ส.อ. บุญส่ง สาพิมาน
จ.ส.อ. ดําเกิง ขาวเขียว
จ.ส.อ. จรัญ หยวกทอง
จ.ส.อ. สมศักดิC เณรทอง
จ.ส.อ. ธีระเดช พิมพสุต
จ.ส.อ. อยุทธ์ คุม้ ภัยพาล
จ.ส.อ. กฤต กันทอง
จ.ส.อ. โยธิน แข็งแรง
จ.ส.อ.หญิง สุเนตรา เจริ ญศรี
จ.ส.อ.หญิง กรรณิ การ์ ศรลัมพ์
จ.ส.อ. สันชัย สิ ทธิ
จ.ส.ท. ศิริศกั ดิC ขันเงิน
จ.ส.ต. ปิ ยะ กาญจนารัตน์
จ.ส.ต.ทนงอาจ ดอนผิวไพร
จ.ส.ต. ธิติพงษ์ สี ดาสลุง
ส.อ. ขจรเดช เมืองใจมา
พ.ต.เหลาทอง ละมุล
พ.ต. ออน สิ ทธิเลาะ
พ.ต.หญิง งามเนตร งามใส
พ.ต. หญิง สุดารัตน์ จําเริ ญ
พ.ต.หญิง ธญานิตย์ ศรี สุนารถ
ร.อ.หญิง ขวัญนภา เวฬุวนารักษ์
ร.อ.หญิง อิสรี ย ์ กีรติปรี ชานนท์
ร.ต.ณรงค์ จันทร์หอม
ร.ต. ประทิม กองแพงคํา
ร.ต. อรรฑกรณ์ พันชมภู

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00773-90
001-100-2004-05715-86
001-100-2004-05761-74
001-100-2004-00750-91
001-100-2004-01714-38
001-100-2004-02824-06
001-100-2004-03994-87
001-100-2004-06267-61
001-100-2004-06438-10
001-100-2004-08450-10
001-100-2004-09058-53
001-100-2004-09644-21
001-100-2004-10135-84
001-100-2004-11378-57
001-100-2004-12365-38
001-100-2004-01307-69
001-100-2004-11013-75
001-100-2004-05420-52
001-100-2004-07904-91
001-100-2004-10397-59
001-100-2009-00216-06
001-100-2011-00183-88
001-100-2004-11404-44
001-100-2004-03792-25
001-100-2004-04026-11
001-100-2004-05936-67
001-100-2004-06548-98
001-100-2004-08606-93
001-100-2008-00280-35
001-100-2009-00161-72
001-100-2004-03373-80
001-100-2004-08580-23
001-100-2004-11379-90

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ

จํานวนเงิน
6,615.28
5,206.18
2,167.54
3,768.20
2,538.92
4,270.59
7,837.68
12,105.66
2,370.05
1,228.89
7,293.03
4,966.08
6,359.35
2,234.03
11,443.55
5,874.11
1,814.58
2,160.19
3,192.05
2,318.41
2,987.96
1,691.36
3,171.76
6,422.39
4,957.24
5,214.52
4,483.81
1,573.08
4,737.78
456.55
2,694.25
5,672.59
6,894.57

หน้าที# : 111

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663

ชื#อบัญชี
ร.ต.หญิง ธษณพร ปะกิคะเน
จ.ส.อ. สุดธี ทวีพฒั น์
จ.ส.อ. ดาวรุ่ ง พรมชินวงค์
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ภูผาคุณ
จ.ส.อ. ชาญชัย อรุ ณเกษร
จ.ส.อ. สมาน ศรี วงษา
จ.ส.อ. ทศกร คําแสงดี
จ.ส.อ. กรี สนั ต์ อาจสามารถศิริ
จ.ส.อ. เชิด พรมลี
จ.ส.อ. ประครอง สี นวนจันทร์
จ.ส.อ. ไมตรี พูลเพิ#ม
จ.ส.อ.วิญUู ตูบ้ ุดดา
จ.ส.อ.ธวัชชัย ทองสระคู
จ.ส.อ. แก้ว นามมูลตรี
จ.ส.อ.หญิง คําปอง ไชยฮะนิจ
จ.ส.อ.หญิง นันธิยา ไชยทองศรี
จ.ส.อ.หญิง ศศิวภิ า วงษาปั นนา
จ.ส.อ.หญิง ขวัญยืน สมญา
จ.ส.อ.หญิง เครื อมาศ ศรี วลิ ยั
จ.ส.อ.หญิง วัลยา นามกันยา
จ.ส.ท. วุฒิศกั ดิ อุปรี ย ์
จ.ส.อ.หญิง รุ่ งเทวา ศรี วรรณะ
จ.ส.ต. มงคล ค้องกํ#า
ส.อ.ไพศาล ประนัดเต
ส.อ.หญิง อารี เอืMอ สุทธิแพทย์
ส.อ.หญิง จันจิรา ดาแก้ว
พ.ต.หญิง ประภาภรณ์ ชาวสวนแพ
พ.ต.หญิง สุนทรี กิ#งแก้ว
พ.ต. หญิง ไพลิน อารักษ์สนอง
ร.อ. อนุชิต เผือกผ่อง
ร.ท. ชัยยุทธ ทรัพย์ประเสริ ฐ
จ.ส.อ. อภิสิทธิC บรรเทาแสง
จ.ส.อ. สุรินทร์ คําสุ่ม

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05251-34
001-100-2004-00481-49
001-100-2004-04590-99
001-100-2004-05480-56
001-100-2004-06867-90
001-100-2004-06940-72
001-100-2004-07981-29
001-100-2004-09834-62
001-100-2004-11218-65
001-100-2004-11844-48
001-100-2004-11963-73
001-100-2004-12624-72
001-100-2004-12671-03
001-100-2005-00817-45
001-100-2004-00000-79
001-100-2004-01757-44
001-100-2004-02166-98
001-100-2004-02358-06
001-100-2004-04091-73
001-100-2004-08600-64
001-100-2006-00503-64
001-100-2004-01598-89
001-100-2004-11331-89
001-100-2010-00132-05
001-100-2008-00403-83
001-100-2014-00518-94
001-100-2004-09947-96
001-100-2004-12304-19
001-100-2005-00362-13
001-100-2004-01807-37
001-100-2004-10829-28
001-100-2004-00884-93
001-100-2004-04843-87

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าฯ
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร

จํานวนเงิน
1,666.75
8,626.27
1,819.18
5,960.27
4,939.57
5,587.16
8,971.59
1,929.71
11,399.85
3,765.78
2,454.21
5,221.63
4,209.71
2,641.12
2,935.60
1,627.32
1,924.07
3,907.12
1,949.40
3,180.71
1,214.24
2,811.69
4,816.54
1,239.94
3,401.32
686.87
11,904.87
9,334.34
4,704.09
8,531.36
5,021.38
3,758.97
13,359.49

หน้าที# : 112

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. สรวิทย์ ทองแจ่ม
จ.ส.อ. สุทศั น์ พันธุ
จ.ส.อ. อนุศกั ดิC จิตรแจ้ง
จ.ส.อ. ธนกฤต ภาคกินนร
จ.ส.อ.สํารวย ศรี ลาํ ดวน
จ.ส.อ. สุรศักดิC ภูสุดสูง(อ.)
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC ไตรลาศ
จ.ส.อ.มนูญ วอสูงเนิน
จ.ส.อ. ชาญ แพงศรี
จ.ส.อ. มานะ สุคนธ์
จ.ส.อ.หญิง ยุพาพรรณ นามโส
จ.ส.อ.หญิง บริ มาส เกษโข
จ.ส.อ.หญิง สุภารัตน์ กลํ#าสกุล
จ.ส.อ. มะปราง นิโรจน์
ส.อ. ศิริศกั ดิC วามะกัน
ส.อ.หญิง วันวิสาข์ ธารวาวแวว
พ.ท. จักรกฤษณ์ โมรา
พ.ท.วิชยั อินศิริ
พ.ท.หญิง กานต์ชีวนั ธร วิยาภรณ์
พ.ท.หญิง มัลลิกา นานาศิลป์
พ.ท.หญิง เสาวภา กระจ่างเมฆ
พ.ต.หญิง กัญรัศ รัตนวิเศษ
ร.อ.หญิง ธนันณัฏฐ สิ งห์วเิ ศษ
ร.ท. คุณสาร ศาตราทอง
ร.ต. อนุศกั ดิC ทองสุวรรณ
ร.ท. สิ ทธิพล สงวนแพง
จ.ส.อ. ศรี จนั ทร์ หมัน# สมบัติ
จ.ส.อ. บรรลือศักดิC กําแพงจันทร์
จ.ส.อ. สุชาติ อิ#มเอิบ
จ.ส.อ. บุญเลีMยง วนเทียน
จ.ส.อ. อุดม ฉัน# บุตร
จ.ส.อ. เสวก เทียมทัด
จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์ ทะวิจิตร

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05259-03
001-100-2004-07033-52
001-100-2004-07619-12
001-100-2004-08726-16
001-100-2004-10201-77
001-100-2004-10249-51
001-100-2004-11177-56
001-100-2004-11551-36
001-100-2004-12689-08
001-100-2004-13047-87
001-100-2004-05325-32
001-100-2004-08061-27
001-100-2004-08457-64
001-100-2006-00502-67
001-100-2009-00455-54
001-100-2012-00399-28
001-100-2004-02288-79
001-100-2004-03608-10
001-100-2004-06760-76
001-100-2004-08850-63
001-100-2004-11248-71
001-100-2004-06656-36
001-100-2008-00358-77
001-100-2004-09672-79
001-100-2004-10625-26
001-100-2004-11868-17
001-100-2004-01566-79
001-100-2004-01744-71
001-100-2004-01902-02
001-100-2004-02152-28
001-100-2004-02254-47
001-100-2004-04431-13
001-100-2004-04603-96

รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.

จํานวนเงิน
13,144.07
3,037.52
10,905.24
1,528.90
2,403.73
8,886.04
3,459.90
3,216.21
2,912.89
5,907.29
3,495.07
2,348.86
2,432.45
2,617.78
1,084.97
921.68
2,913.85
4,784.54
1,955.60
5,688.23
3,858.81
10,385.82
1,480.61
7,306.10
7,460.64
2,164.16
4,343.12
3,417.23
2,281.26
6,813.49
5,920.12
9,175.02
8,151.90

หน้าที# : 113

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อดิเรก ยัง# ยืนสุข
จ.ส.อ. ชูชีพ แขกระโทก
จ.ส.อ. อนุรักษ์ แจ้งจิตต์
จ.ส.อ.โกมินทร์กญั จน์ ลาวชัย
จ.ส.อ. อดุลย์ ดวงแสงฤทธิC
จ.ส.อ. ดุสิต กลิ#นหอม
จ.ส.อ. นักรบ บุระ
จ.ส.อ. วรากร นิติศกั ดิC
จ.ส.อ.นพดล ทุมพร
จ.ส.อ. สมชาย วิวฒั น์พฒั นากร
จ.ส.อ.วีระชาติ ชูวงษ์ตระกูล
จ.ส.อ. พรชัย เพิ#มพูล
จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ยงยืน
จ.ส.อ.หญิง วรวรรณ อินศิริ
จ.ส.อ.หญิง นภัทร แย้มพงษ์
จ.ส.อ.หญิง กัลยารัตน์ จันทราสิ นธุ์
จ.ส.อ.หญิง วราลี โพธิCทอง
จ.ส.อ.หญิง นงนุช เฑียรทอง
จ.ส.อ.หญิง หนึ#งฤทัย ตันติยะวงศ์ษา
จ.ส.อ.หญิง บุญรอด นุชอําพันธ์
จ.ส.อ.หญิง นริ สา ภู่ภูษิต
ร.ท. พร้อมพล เอี#ยมประเสริ ฐ
ร.ต. ไกรเวช ธรรมศักดิCสิทธิC
จ.ส.อ. ประพัฒน์ นัดดาพรหม
พ.อ.(พิเศษ) เชอดเกียรติ ช.สรพงษ์
พ.อ.(พิเศษ) ชูรัตน์ จิพยัคฆ์
พ.อ. วุฒิไกร ทายะนา
พ.อ. ศักดิCชยั คําปาน
พ.อ. ยุทธการ เฉลิมแสนยากร
พ.อ. ชาคริ ต คมคาย
พ.อ. ทองล้น วงค์ชมภู
พ.อ. ธีรวัฒน์ ปามุทา
พ.อ. สุรชาติ ปิ ยะนาจ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05077-94
001-100-2004-05551-71
001-100-2004-05878-79
001-100-2004-05973-53
001-100-2004-08561-40
001-100-2004-08865-49
001-100-2004-08893-24
001-100-2004-10321-27
001-100-2004-10615-90
001-100-2004-10941-45
001-100-2004-11331-07
001-100-2004-12131-75
001-100-2006-00474-67
001-100-2004-00745-79
001-100-2004-01998-41
001-100-2004-02537-78
001-100-2004-06025-03
001-100-2004-07366-97
001-100-2004-08229-58
001-100-2004-09038-46
001-100-2004-12658-86
001-100-2004-07984-48
001-100-2004-06211-46
001-100-2004-09611-05
001-100-2004-06791-52
001-100-2004-06813-97
001-100-2004-00029-25
001-100-2004-01071-96
001-100-2004-01812-68
001-100-2004-07012-57
001-100-2004-07922-31
001-100-2004-09421-91
001-100-2004-11546-14

รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพ.รร.จปร.
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รพศ.1 พัน.2
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
2,064.73
3,165.27
2,927.41
1,547.59
22,380.72
4,249.49
4,273.05
2,403.99
14,618.90
15,201.81
3,170.26
7,952.19
4,385.30
1,449.66
2,271.09
2,187.33
2,633.87
4,332.12
6,581.61
2,819.81
5,525.89
4,248.07
22,873.29
2,798.27
3,480.60
3,969.81
11,920.21
20,274.77
4,884.15
7,001.77
8,722.84
11,071.03
5,852.77

หน้าที# : 114

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762

ชื#อบัญชี
พ.ท. นพพงษ์ ทองอุปการ
พ.ท.พชรกรณ์ เกตุแก้ว
พ.ท. ณัฐชยพงศ์ ผายพิมาย
พ.ท. ยุทธนา ยิมM แช่ม
พ.ท. ชวโรจน์ ละม่อม
พ.ท.ธนะเดช แก้วลําหัด
พ.ท. สุดสาคร อรทัย
พ.ท. วิบูลย์ ดําริ ห์ศิลป์
พ.ท. สมชาย สภาวะ
พ.ต. วันฤกษ์ เกลื#อนกลางดอน
พ.ท. เริ งชัย รู ปทอง
พ.ท. โกเมธ จันทร์นุหงษ์
พ.ท. ฉัตรนิติ แกล้วกล้า
พ.ท. สามารถ บุตรศรี
พ.ท. นิพนธ์ นิลพัฒน์
พ.ท.พิชยั ลักษณ์ รตนปลอบโยน
พ.ท. คําพันธ์ ปาสาจัง
พ.ท. วิศิษฎ์ ทรัพย์ประเสริ ฐ
พ.ท. เอกพล มะวงศ์ษา
พ.ท. ยงยุทธ แสวงทอง
พ.ท. ทศพล นุสสะ
พ.ท. ชาติชาย ดวงเกิด
พ.ท. ชาติ ศิริสลุง
พ.ท.ราชัน แก้วสิ งห์
พ.ท. ชัยยศ จํารัสพันธุ์
พ.ต. เดชฤทธิC สายพิมพ์(อ.)
พ.ท. ปรี ดา อํ#าขํา
พ.ท. อนิรุทธ์ วีรเสนีย ์
พ.ท. มานะ สุขปาน
พ.ท. ขันทอง บุญเถื#อน
พ.ท. ชัชพิศิษฐ์ แสงทอง
พ.ท.หญิง จารุ ณี รู ปงาม
พ.ต. เสรี เลิศสําราญ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00603-63
001-100-2004-01347-92
001-100-2004-01647-57
001-100-2004-01857-78
001-100-2004-02324-38
001-100-2004-02368-41
001-100-2004-03013-30
001-100-2004-03587-27
001-100-2004-04012-87
001-100-2004-04013-02
001-100-2004-04350-26
001-100-2004-04762-81
001-100-2004-04913-87
001-100-2004-05159-33
001-100-2004-05316-49
001-100-2004-05910-76
001-100-2004-05940-91
001-100-2004-06469-87
001-100-2004-06534-00
001-100-2004-06842-60
001-100-2004-06855-24
001-100-2004-06973-89
001-100-2004-06995-72
001-100-2004-07669-62
001-100-2004-08062-15
001-100-2004-10228-56
001-100-2004-10564-73
001-100-2004-12241-53
001-100-2004-12727-52
001-100-2004-12796-30
001-100-2004-13092-50
001-100-2004-05078-82
001-100-2004-01867-95

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
22,592.69
17,414.92
11,353.42
11,859.84
14,197.10
22,223.66
9,048.76
8,027.37
7,101.80
2,428.41
9,790.35
8,817.91
12,489.04
9,791.20
2,374.67
3,672.56
11,691.84
6,744.17
9,226.18
30,192.47
13,606.28
10,605.65
15,093.98
8,720.89
12,961.26
13,986.37
3,805.91
9,900.31
16,949.14
2,928.46
7,773.16
10,004.95
18,703.13

หน้าที# : 115

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795

ชื#อบัญชี
พ.ต. จรัญ เล็กวัฒนะ
พ.ต. คํารณ สุวรรณศรี
พ.ต. กิตติ กริ มรัมย์
พ.ต. ธัชชัย ภาณุภาส
พ.ต. สมชาย คงคําศรี
พ.ต. วิโรจน์ แกล้วกล้า
พ.ท. ณรงค์ชยั ไชยา
พ.ต. สุธี กุลทอง
พ.ต. เดชณรงค์ เพ็ชรธนูศิลป์
ร.อ. ประจักษ์ เหมือนแตง
ร.อ. นันทพงศ์ เสถียรดี
ร.ท. กิตติภพ ยางฮึม
ร.ท. สงคราม ตรี พงษ์
ร.ท. สัญญา เตปั ง
ร.ท. พรณรงค์ พรรณรัตน์
ร.ท. สงคราม กงแก้ว
ร.ท. ธนธาร พึ#งเสมา
ร.ต. สังกร มูลมะณี
จ.ส.อ. ปริ ญญา วรชินา
จ.ส.อ. ธีรนันท์ เสมาขันธ์
จ.ส.อ. วิโรจน์ มงคลกุล
จ.ส.อ. วิรัช ห่วงสอน
จ.ส.อ. อรรถชัย บุญเลิศ
จ.ส.อ. ปรี ดี มะโนปั น
จ.ส.อ. กฤชเพชร หอมวิเศษ(อ.)
จ.ส.อ. กานตพันธน์ สิ งห์บุญญานุภาพ
จ.ส.อ. วัชริ นทร์ เหล่าลุมพุก
จ.ส.อ. ฉลองชัย คชภูมิ
จ.ส.อ. โชคชัย คุม้ ครอง
จ.ส.อ. จรัญ อุปถัมพานนท์
จ.ส.อ. ศราวุธ ลามคํา
จ.ส.อ. ชาติสงคราม เรื อนใหม่
จ.ส.อ. อวิรุทธ์ ทองดียงิ#

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-03583-10
001-100-2004-03763-98
001-100-2004-04739-29
001-100-2004-07030-88
001-100-2004-08206-13
001-100-2004-09016-08
001-100-2004-10651-43
001-100-2004-11174-91
001-100-2004-12726-73
001-100-2004-07085-60
001-100-2004-07132-89
001-100-2004-05296-35
001-100-2004-05358-76
001-100-2004-06487-27
001-100-2004-08146-12
001-100-2004-12790-65
001-100-2007-00497-01
001-100-2004-10888-07
001-100-2004-00266-60
001-100-2004-00345-08
001-100-2004-00472-38
001-100-2004-00495-91
001-100-2004-00857-51
001-100-2004-00918-68
001-100-2004-00925-20
001-100-2004-00972-15
001-100-2004-00972-79
001-100-2004-01275-16
001-100-2004-01350-56
001-100-2004-01664-63
001-100-2004-01913-99
001-100-2004-01915-93
001-100-2004-02037-91

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
8,329.55
13,553.38
14,502.86
16,410.54
5,750.54
11,330.09
5,754.28
9,004.84
3,569.38
8,457.41
3,279.17
5,802.93
3,137.85
831.08
4,609.48
4,161.23
5,155.92
2,550.91
4,621.28
1,113.88
5,100.10
3,406.33
530.15
1,297.92
2,078.24
1,738.30
9,896.76
2,228.95
775.27
2,107.72
3,504.91
1,604.15
625.86

หน้าที# : 116

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อํานาจ ฉลาดดี
จ.ส.อ. เกตุ น้อยวงษ์
จ.ส.อ. สมจิตร สนธิเจริ ญ
จ.ส.อ. เอกพงษ์ พันพรม
จ.ส.อ. เฉลิมชัย สัญเดช
จ.ส.อ. จตุพร ยวงลําใย
จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิC จันทร์ปาน
จ.ส.อ. คํานึง คงชาติ
จ.ส.อ. เจษฎา แก้ววิกา
จ.ส.อ. สมชัย บุญรอด
จ.ส.อ. นิรุต มัน# คง
จ.ส.อ. กฤษฎา อุนะพํานัก
จ.ส.อ. วัชรพล ลักษณะ
จ.ส.อ. ศักริ นทร์ คําสมมาตร์
จ.ส.อ.นิตินนั ท์ สุทธิกาญจน์กลุ
จ.ส.อ. สุเมธ ศิริไทย
จ.ส.อ. ชัยภัทร เขียวชู
จ.ส.อ. ปรมินทร์ ต้นสารี
จ.ส.อ. สุริยนั อินทวงษ์
จ.ส.อ. กิตติศกั ดิC สรหงษ์
จ.ส.อ. สายชล จิตรเจือ
จ.ส.อ.จิตตกร คําช่วย
จ.ส.อ. เฉลิมชัย ธรรมทัน
จ.ส.อ. สัมพันธ์ เสงี#ยมงาม
จ.ส.อ. สมชาย สองคร
จ.ส.อ.นาวิน สุวรรณเวศม์
จ.ส.อ. นาวิน กองเทพ
จ.ส.อ. ปราโมทย์ นนทวงศ์
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC แก้วเมือง
จ.ส.อ. ลือชัย ประสาทแก้ว
จ.ส.อ. อภิชาติ ชมภูหอม
จ.ส.อ. เฉลิมพล ส้มกลิ#น
จ.ส.อ. ชาญชัย ไพฑูรย์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02066-46
001-100-2004-02616-43
001-100-2004-02807-54
001-100-2004-02948-45
001-100-2004-02976-75
001-100-2004-03224-94
001-100-2004-03650-46
001-100-2004-03885-97
001-100-2004-04015-06
001-100-2004-04015-15
001-100-2004-04157-94
001-100-2004-04490-29
001-100-2004-04674-78
001-100-2004-04741-68
001-100-2004-04771-74
001-100-2004-05113-26
001-100-2004-05294-77
001-100-2004-05456-60
001-100-2004-05572-30
001-100-2004-05727-98
001-100-2004-05810-79
001-100-2004-05939-22
001-100-2004-06119-63
001-100-2004-06215-35
001-100-2004-06636-10
001-100-2004-07022-47
001-100-2004-07161-25
001-100-2004-07287-31
001-100-2004-07465-51
001-100-2004-07594-49
001-100-2004-07662-09
001-100-2004-07859-49
001-100-2004-07909-78

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
2,670.56
5,236.38
4,681.64
2,341.63
3,818.62
5,207.30
2,964.70
4,737.41
2,295.40
2,792.32
6,780.49
2,051.79
765.81
3,047.82
3,198.98
2,310.71
5,873.54
2,234.64
4,146.01
911.23
5,356.09
3,747.07
4,101.42
1,806.44
4,516.61
5,484.33
2,388.64
1,797.35
5,174.81
13,548.50
1,986.89
2,677.08
1,260.01

หน้าที# : 117

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มิตรชัย ศรี วนิ ทา
จ.ส.อ. วันชัย โคตรโสภา
จ.ส.อ. โยธิน ดีจงั หรี ด
จ.ส.อ. นพพร ทับโพธิC
จ.ส.อ. เจริ ญ บัวเหลือง
จ.ส.อ. กิตติพงษ์ คงมีสุข
จ.ส.อ. วัชระ เพ็งคุม้
จ.ส.อ. อดิศกั ดิC นาทองบ่อ
จ.ส.อ. โฆสิ ต กลิ#นสกุล
จ.ส.อ. ชัยยา อยูด่ ี
จ.ส.อ.ชุมพล ไกรสิ งห์สม
จ.ส.อ. ปรี ชา ลานเงิน
จ.ส.อ. สิ งหนาท กลีบกลาง
จ.ส.อ. สุริยะ นิลสนธิ
จ.ส.อ. สามารถ บุพลับ
จ.ส.อ. อภิสรณ์ แป้ นขํา
จ.ส.อ. เสกสรรค์ เสงี#ยมงาม
จ.ส.อ. รัตติพงษ์ หมื#นที
จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ฝอยฝน
จ.ส.อ. อวยพร ผดุงโภชน์
จ.ส.อ. สราวุฒิ โคมลอย
จ.ส.อ. วิบูลย์ ต่อสกุล
จ.ส.อ. ชัยชนะ จิตรธรรม
จ.ส.อ. ประหยัด ภิญโญ
จ.ส.อ. วิรัตน์ ธัญญะเจริ ญ
จ.ส.อ.วิชิต มณี ใส
จ.ส.อ. ทรงพล เนียมศิริ
จ.ส.อ. ธนวัฒน์ สวัสดิCโรจน์
จ.ส.อ. ธนงศักดิC ฟักเนียม
จ.ส.อ. วิกร เติมแก้ว
จ.ส.อ. ภานุวฒั น์ รักษาเขตต์
จ.ส.ท. นพพร วงษ์ฤทธิC
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ บุญทะจันทร์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-08024-95
001-100-2004-08274-49
001-100-2004-08359-16
001-100-2004-08470-18
001-100-2004-08716-08
001-100-2004-08960-87
001-100-2004-09001-31
001-100-2004-09489-64
001-100-2004-09541-32
001-100-2004-09586-06
001-100-2004-09644-49
001-100-2004-11099-79
001-100-2004-11405-41
001-100-2004-11457-59
001-100-2004-11639-77
001-100-2004-11780-30
001-100-2004-11791-54
001-100-2004-11905-46
001-100-2004-11924-56
001-100-2004-12154-10
001-100-2004-12505-83
001-100-2004-12697-49
001-100-2004-12859-14
001-100-2004-12863-11
001-100-2005-00357-64
001-100-2005-00489-17
001-100-2005-00515-40
001-100-2005-00751-51
001-100-2006-00297-26
001-100-2006-00394-95
001-100-2007-00032-22
001-100-2010-00226-29
001-100-2006-00208-22

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก

จํานวนเงิน
3,112.44
7,222.12
3,346.86
5,960.51
3,337.75
5,868.83
5,342.38
2,986.01
7,195.22
1,318.73
787.15
2,520.21
6,295.10
5,592.60
6,996.67
3,792.61
5,735.82
1,880.47
2,031.65
5,918.50
8,675.51
2,169.89
10,229.25
5,369.03
2,236.49
4,802.83
360.87
611.77
1,862.21
2,492.54
1,501.85
1,016.40
2,596.21

หน้าที# : 118

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894

ชื#อบัญชี
จ.ส.ต. นันทวัฒน์ ศรี สุคนธรัตน์
จ.ส.ต. เทพประทาน บุรีวงศ์
จ.ส.ต. กัมพล โลกนิมิตร
ส.อ. บัญชา สาลาด
ส.อ. ธีรภัทร์ ขันแข็ง
ส.อ. ยุทธนา เขียวบ้านยาง
ส.อ. อภิสิทธิC คชสาร
ส.อ. กมลชัย ออกเวหา
ส.อ. มาฆะ มัศยามาศ
ส.อ. ณฤทธิC ต๊ะหนัน# ต่า
ส.ท. รัฐพล ปรากฎวงศ์
ส.ต. ธนิ คําคม
จ.ส.อ. สุพรรณ์ เรื องผิว
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ ตาดไธสง
จ.ส.อ. กนก สมขุนทด(อ.)
พ.อ. ณัฐพงศ์ บัวทอง
พ.อ. พิเชษฐ เยาวรัตน์
พ.อ. สุริยะ ศรี ทา
พ.อ. ปฏิยทุ ธ ประชันกลาง
พ.ท. สําราญ นุชประคอง
พ.ท. ศักดิCสิทธิC ขันมณี
พ.ท. สมชาย ตรี เหลา
พ.ต. สุวฒั น์ ชื#นแช่ม
พ.ต. ทวนทอง ภู่บวั
ร.อ. ทวาย คล้ายคลึง
ร.อ. สมบูรณ์ ลัดดางาม
ร.ท. ประสิ ทธิC กองศรี
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เชียงแสงทอง
จ.ส.อ. สมาน ชมชื#น
จ.ส.อ. พิษณุ คัมภิรานนท์
จ.ส.อ. ไพรัช ส้มแก้ว
จ.ส.อ. ธํารงค์ ดีมี
จ.ส.อ. วิลยั ภูโทถํMา

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2008-00106-83
001-100-2008-00305-53
001-100-2011-00255-55
001-100-2004-03576-67
001-100-2005-00250-68
001-100-2009-00266-29
001-100-2010-00085-77
001-100-2011-00117-92
001-100-2012-00153-53
001-100-2012-00517-35
001-100-2014-00416-93
001-100-2014-00418-15
001-100-2004-03974-25
001-100-2004-07986-33
001-100-2004-12154-38
001-100-2004-04032-12
001-100-2004-05115-02
001-100-2004-06487-72
001-100-2004-12084-47
001-100-2004-08375-52
001-100-2004-12154-29
001-100-2004-12681-11
001-100-2004-02673-91
001-100-2004-08385-24
001-100-2004-01473-89
001-100-2004-08076-12
001-100-2004-06956-55
001-100-2004-00057-55
001-100-2004-01792-90
001-100-2004-04040-80
001-100-2004-04720-36
001-100-2004-05249-68
001-100-2004-06828-37

รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
รร.การบินทหารบก
ร้อย บ.พล.ร.3
ร้อย บ.พล.ร.3
ร้อย บ.พล.ร.3
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.

จํานวนเงิน
477.76
1,870.01
3,023.41
7,321.57
2,518.97
1,078.94
618.40
489.39
553.38
1,111.12
673.48
460.54
4,206.87
3,603.18
5,219.08
9,056.18
14,004.81
17,207.76
20,565.64
15,475.21
11,246.76
5,092.42
12,543.95
8,064.47
10,928.61
6,858.88
2,920.89
5,744.35
2,559.38
3,518.98
3,891.70
2,433.43
3,986.14

หน้าที# : 119

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. อิทธิพล สุตพรหม
จ.ส.อ. วิจารณ์ เกิดศิริ
จ.ส.อ. ธีระพล พิศจํารู ญ
จ.ส.อ. ธนพงค์ แก้วโสตร
จ.ส.อ. ธนพล วงษ์ละคอน
จ.ส.อ. สําราญ ท้าวศิริกลุ
จ.ส.อ. วรัญUู จันทรประยงค์
จ.ส.อ. ชัยเดช เจริ ญชัยโอฬาร
จ.ส.ท. ประภพ รสฉํ#า
ส.อ. ชัยชนะ ก้อนใบ
ส.อ. เมธา พรมประสิ ทธิC
พล.ท. สายัณห์ สวัสดิCศรี
พ.อ. คมกริ ช วรบุตร
พ.อ. สมภพ เทศเจริ ญ
พ.ท. ณัฐพล ขําต้นวงษ์
พ.ท. สาคร พร้อมแย้ม
พ.ท.หญิง ณัฐชุลี พิบูลศิลป์
พ.ต.จักรพันธ์ สุวรรณหงษ์
จ.ส.อ.สนัน# ศรี สุข
จ.ส.อ.รัตน์คงอิทธิC สงวนศรี
จ.ส.อ. ยา สมพิทกั ษ์
จ.ส.อ. วิสิทธิC ทองยศ
จ.ส.อ.สุรเดช โหมดห่วง
จ.ส.อ. คําพอง พระเดิม
จ.ส.อ.ปิ ยชาติ ตราชู
จ.ส.อ. เจษฎาภรณ์ ณ อุบล
จ.ส.อ. ประเทือง บุญเรื อง
จ.ส.อ.หญิง จําเรี ยง จันทร์สนธิ
จ.ส.ต. มารุ ต ปลัง# สมบัติ
ร.ท. วันชนะ ทวีศรี
ร.ท. วงศ์วรรธน์ เจริ ญผล
ร.ท. ประพจน์ เตียวเจริ ญสิ น
ร.ต.รณภพ เมฆขยาย

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-07628-23
001-100-2004-08356-51
001-100-2004-09920-80
001-100-2004-10956-12
001-100-2004-11012-78
001-100-2004-12681-93
001-100-2005-00770-43
001-100-2009-00377-95
001-100-2010-00320-15
001-100-2007-00206-63
001-100-2013-00184-56
001-100-2004-12979-82
001-100-2004-00095-57
001-100-2004-03985-49
001-100-2004-11232-89
001-100-2004-12298-66
001-100-2004-05927-74
001-100-2004-09303-27
001-100-2004-02600-15
001-100-2004-04131-85
001-100-2004-07445-35
001-100-2004-08058-81
001-100-2004-08511-63
001-100-2004-10847-59
001-100-2004-11164-47
001-100-2004-13177-72
001-100-2005-00629-80
001-100-2004-07468-16
001-100-2006-00439-11
001-100-2004-04937-47
001-100-2004-07810-77
001-100-2004-12602-98
001-100-2004-03132-92

ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศฝยว.ทบ.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศพม.
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1

จํานวนเงิน
11,216.44
3,485.11
1,772.38
3,929.61
1,801.27
3,557.06
3,249.79
2,561.07
2,106.94
3,149.31
1,245.34
6,384.95
3,865.25
2,620.43
3,889.05
7,582.73
1,658.48
11,154.91
5,266.61
2,523.86
2,473.37
1,503.45
3,931.59
4,170.16
4,378.70
1,778.75
1,581.73
6,238.95
2,271.77
2,366.34
2,188.17
3,231.69
4,812.62

หน้าที# : 120

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960

ชื#อบัญชี
ร.ต. บรรทิตย์ ทองรุ่ งเปลว
ร.ต. อํานวย ทองคํา
ร.ท. พงษ์ศกั ดิC อาจอํ#า
จ.ส.อ. ไพศาล สุขอินทร์
จ.ส.อ. นิภทั ร์ ปาลโมกข์
จ.ส.อ. สัมฤทธิC เสนาพร
จ.ส.อ. อดิศร อิศรัตน์
จ.ส.อ. มนต์เทพ วิสินธุ์ชยั
จ.ส.อ. อภิเดช จงกล
จ.ส.อ. ธรรมนูญ จันทร
จ.ส.อ. ยงยุทธ จุมพิศ
จ.ส.อ. สิ ทธิพร บุญปก
จ.ส.อ. วงรัตน์ สงชาติ
จ.ส.อ. เจษฎา อุบลน้อย
จ.ส.อ. นพรัตน์ ทองทิพย์
จ.ส.อ. ชลทิศ แตงอ่อน
จ.ส.อ. จรัล ช้างเพชร
จ.ส.อ. สมชาย สี นM าํ อ้อม
จ.ส.อ. มาโนช เหลืองประเสริ ฐ
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ทองทา
จ.ส.อ. ประสิ ทธิC เอี#ยมอํานวย
จ.ส.อ. ธีรศักดิC กลิ#นเจริ ญ
จ.ส.อ. ก้องสุริยา สุดตา
จ.ส.อ.นริ ศ เคลือบอาบ
จ.ส.อ. สายันต์ บุนนาค
จ.ส.อ. สายันต์ พิการัตน์
จ.ส.อ. จริ นทร์ เปาป่ า
จ.ส.อ.สุมิตร อยูช่ ุ่ม
จ.ส.อ. วรวิทย์ จันทวาสน์
จ.ส.อ. จเร แดงนุย้
จ.ส.อ. อนุ ปั ญญาธรรม
จ.ส.อ.นิพนธ์ บุญเขียน
จ.ส.อ. นฤเทพ มงคลรัตน์

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05209-08
001-100-2004-11879-04
001-100-2004-12905-90
001-100-2004-00458-32
001-100-2004-00846-64
001-100-2004-01131-06
001-100-2004-01365-78
001-100-2004-01458-22
001-100-2004-01511-79
001-100-2004-01804-81
001-100-2004-03286-10
001-100-2004-03678-22
001-100-2004-03741-50
001-100-2004-05107-43
001-100-2004-05576-74
001-100-2004-05638-15
001-100-2004-06128-10
001-100-2004-06729-46
001-100-2004-07559-93
001-100-2004-09463-28
001-100-2004-10037-27
001-100-2004-11067-14
001-100-2004-11119-92
001-100-2004-11195-96
001-100-2004-11224-11
001-100-2004-11564-18
001-100-2004-11789-42
001-100-2004-12022-30
001-100-2004-12067-04
001-100-2004-12078-46
001-100-2005-00338-54
001-100-2006-00126-65
001-100-2006-00408-62

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

จํานวนเงิน
3,158.58
5,750.61
14,606.21
8,851.62
3,089.88
3,176.43
828.04
1,900.47
2,266.16
6,429.27
17,407.74
4,093.63
2,566.33
2,403.42
2,741.97
1,644.44
5,340.20
1,132.81
4,338.96
4,299.02
13,233.36
6,542.42
2,010.25
4,423.38
4,350.28
7,291.17
2,450.89
3,271.58
3,197.81
2,394.83
2,113.67
2,955.72
2,476.04

หน้าที# : 121

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ประสาร อ่อนละออ
จ.ส.ต. ธนกร มุทธากาญจน์
จ.ส.อ. เอกชัย จันทร์ทอง
จ.ส.อ. สุรศักดิC พรมสอาด
จ.ส.อ. ราวีน พุฒธิมา
จ.ส.อ. ศรายุทธ ลีทพั ไทย
จ.ส.ท.ไกรสร ปลัดกอง
จ.ส.ท. ธวัชชัย ไชยพฤกษ์
จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ ธรรมบัณฑิต
จ.ส.ต.ชัยยันต์ นวลประจักษ์
ส.อ. อานนท์ ดลแลหมัน
จ.ส.ต. ประพันธ์ ทุมมา
จ.ส.อ. สมนึก แสงโสด
ส.อ. เอกพล บุญเถิง
ส.อ. กฤษณะ กิ#มนางรอง
ส.อ.สุทธิพงษ์ ฤทธิCบวั
ส.อ.ฐาปกรณ์ บุญเลีMยง
จ.ส.ต.สมนึก นามเคน
ส.อ. ทศพล จันทร์ชูกลิ#น
ส.ต. ธีรยุทธ แก้วทอง
ส.อ. ธนะศิลป์ บุญทอง
ส.อ. ณัฐพล คงมาก
ส.อ. ยุทธการ ใจปิ ง
ส.ท. สรายุทธ เขียวงาม
ส.อ. วิสิทธิC พบวงศษา
พ.อ.(พิเศษ) ถาวร ร่ วมสุข
พ.อ. เจนต์ศกั ดิC ไชยเกิด
พ.ต. เกรี ยงไกร ประเสริ ฐนู
พ.ท. ทรงพล พรหมนิยม
พ.ท. ณปพร สวยกลาง
พ.ท. สุรชัย อินทวารี
พ.ท. ชัยวัฒน์ หมอกไชย
พ.ท.หญิง ศรี รัตน์ ฉุยฉาย

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2006-00510-99
001-100-2006-00512-57
001-100-2006-00512-84
001-100-2007-00082-36
001-100-2007-00461-75
001-100-2004-02355-50
001-100-2004-10928-46
001-100-2006-00519-38
001-100-2008-00409-76
001-100-2009-00134-03
001-100-2009-00134-49
001-100-2010-00035-27
001-100-2004-11948-43
001-100-2007-00121-87
001-100-2008-00409-67
001-100-2010-00060-65
001-100-2010-00061-08
001-100-2010-00061-44
001-100-2011-00016-43
001-100-2011-00541-77
001-100-2012-00158-21
001-100-2012-00369-67
001-100-2012-00369-94
001-100-2012-00618-20
001-100-2014-00273-29
001-100-2004-08216-30
001-100-2004-08912-77
001-100-2004-03615-54
001-100-2004-05813-25
001-100-2004-05919-42
001-100-2004-09865-75
001-100-2006-00470-50
001-100-2004-05453-32

ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศร.พัน.1
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
915.44
1,217.67
2,705.52
4,346.54
1,657.27
1,379.53
1,288.56
2,661.90
1,018.65
896.18
1,469.83
871.84
2,560.34
2,904.18
652.71
1,055.96
1,630.14
1,500.26
1,344.56
1,314.38
527.13
1,559.57
221.48
1,081.52
1,503.50
27,450.85
21,830.63
27,225.78
3,793.20
14,530.96
5,836.08
12,517.77
4,810.24

หน้าที# : 122

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026

ชื#อบัญชี
พ.ต. ประยุทธ สดคมขํา
พ.ต. พรศักดิC เทพทอง
ร.อ. สุรชาติ ตะไลกลาง
ร.อ. อําพล บํารุ งไทย
ร.ท. ดํารง สารสิ นธุ์
ร.ท. นพดล วงศ์นิล
ร.ต. ไพบูลย์ จอมคําสิ งห์
ร.ต. ปรี ชา โรจนะ
จ.ส.อ. วีระพล ชอบสูงเนิน
จ.ส.อ. วีรวัฒน์ บรรจง
จ.ส.อ. พงษ์ศกั ดิC ภู่ทอง
จ.ส.อ. อภิชาติ แก้วแกมขุน
จ.ส.อ. นิยม บุญแสง
จ.ส.อ. สุกิจ ถิ#นโพธิCวงศ์
จ.ส.อ. ทนงชัย สิ ทธิศกั ดิC
จ.ส.อ. สุรศักดิC ไชยกุฉิน
จ.ส.อ. สุวมิ ล ไชยงาม
จ.ส.อ. สุรัตน์ แก้วแจ่มศรี
จ.ส.อ. จิตรกร กุศล
จ.ส.อ. สุรพงษ์ ทองคล้าย
จ.ส.อ. เสงี#ยม รอดพงษ์
จ.ส.อ. สุริยา ดีราษฎร์วเิ ศษ
จ.ส.อ. สรยุทธ แย้มบาล
จ.ส.อ. อภิชาติ ร่ างทะเล
จ.ส.อ. นพรัตน์ สมพิทกั ษ์
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC เขจรสัตย์
จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ โตสมตน
จ.ส.อ. สุรชัย ปิ# นแก้ว
จ.ส.อ. พรชัย สะโรบล ณ อยุธยา
จ.ส.อ. นิรุต รัตเพชร
จ.ส.อ. วีรศักดิC อุ่นบริ บูรณ์
จ.ส.อ. ณัฐวีระ ชูอิฐจีน
จ.ส.อ. อนุวตั ร์ เชืMอนิล

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-00248-11
001-100-2004-12209-08
001-100-2004-02094-67
001-100-2004-05632-22
001-100-2004-00036-05
001-100-2004-00700-14
001-100-2004-08141-17
001-100-2004-10088-65
001-100-2004-00978-80
001-100-2004-01147-89
001-100-2004-01588-44
001-100-2004-01588-71
001-100-2004-01588-80
001-100-2004-02057-53
001-100-2004-02058-23
001-100-2004-02148-21
001-100-2004-03985-03
001-100-2004-04252-96
001-100-2004-04624-46
001-100-2004-06348-85
001-100-2004-06512-17
001-100-2004-06762-07
001-100-2004-06992-08
001-100-2004-07591-11
001-100-2004-09865-66
001-100-2004-10449-46
001-100-2004-11020-64
001-100-2004-11161-00
001-100-2004-13087-56
001-100-2006-00164-67
001-100-2006-00166-52
001-100-2006-00166-98
001-100-2006-00167-95

ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.

จํานวนเงิน
1,633.17
10,397.19
17,938.70
25,121.80
5,619.33
5,467.19
3,336.64
2,282.52
18,896.74
6,268.94
4,355.13
2,233.11
3,967.36
9,293.52
8,796.68
7,731.28
4,575.03
3,405.22
2,493.41
6,644.12
4,596.32
5,421.19
4,681.43
5,627.47
2,991.93
4,936.34
4,150.66
1,450.07
8,684.30
1,183.45
2,673.78
2,486.19
581.11

หน้าที# : 123

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภานุพล เดชะโกมล
จ.ส.อ. อัยยรัชต์ รอดภัย
จ.ส.อ. รชต สุจริ ต
จ.ส.อ. ศุภชัย พิมพ์วงค์
จ.ส.อ. บรรเทิง แก้วเขียว
จ.ส.อ. สวาทชัย ก้อนแพง
จ.ส.อ. ปภัสพงษ์ มัดสายาย
จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ พานพูล
จ.ส.อ. รุ่ งโรจน์ วิเวกวิน
จ.ส.อ. นิวฒั น์ เจียมตน
จ.ส.ต. คมสันต์ บุญสอน
จ.ส.ต. ไพศาล ชามะลิ
จ.ส.ท. กฤษฎา ภาพันธ์
ส.อ. สุภกิจ อวนศรี
ส.อ. ตรี เพชร เพชรสุ่น
จ.ส.ต. ธนกฤต เอกษัตริ ย ์
ส.อ. ปราการ ขันดี
ส.อ.หญิง อิสราภรณ์ ทวีพฒั น์
ร.ท. บรรจบ เมืองมูล
ร.ท. จัตตุพร สุขี
ร.ท. โสภณ แสงครุ ฑ
ร.ท. สิ ทธิพร เขียวริ
ร.ต. อุดร หล้ากันหา
ร.ต. ธิษณ์ ศรไชย
ร.ต. ถนอมศักดิC ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ร.ต. สุชาติ ดวงมาลา
ร.ท. สุนทร แลบัว
ร.ต. อุเทน บัวไทย
จ.ส.อ. ชาตรี ห่วงศร
จ.ส.อ. สิ ทธิพงษ์ เพชรดี
จ.ส.อ.สันติณรงค์ ภูวงษ์ไกร
จ.ส.อ. สาธิต ท่าเลิศ
จ.ส.อ. มาโนช เกิดชื#น

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00177-75
001-100-2008-00360-52
001-100-2008-00402-59
001-100-2009-00108-13
001-100-2004-04752-55
001-100-2004-11940-10
001-100-2006-00164-76
001-100-2009-00108-40
001-100-2010-00057-83
001-100-2004-05119-73
001-100-2004-11810-43
001-100-2004-12054-31
001-100-2011-00155-67
001-100-2004-11938-53
001-100-2007-00419-12
001-100-2012-00342-88
001-100-2012-00651-36
001-100-2011-00153-81
001-100-2004-01438-15
001-100-2004-01888-54
001-100-2004-03091-56
001-100-2004-05719-57
001-100-2004-00311-58
001-100-2004-02903-35
001-100-2004-06800-06
001-100-2004-07667-95
001-100-2004-10399-80
001-100-2010-00004-87
001-100-2004-00054-18
001-100-2004-00655-44
001-100-2004-00909-02
001-100-2004-00998-60
001-100-2004-01434-62

ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ศสท.กส.ทบ.
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
4,977.53
1,800.42
1,281.83
3,206.15
14,491.62
856.36
1,663.33
1,865.20
2,080.60
6,026.74
8,650.48
5,348.76
1,821.52
4,818.87
759.80
1,208.95
1,318.78
2,270.81
12,922.12
6,354.51
12,154.25
7,662.90
18,502.81
3,246.11
10,617.79
9,900.39
7,366.84
1,454.79
3,222.84
5,779.19
3,539.81
4,685.38
2,331.36

หน้าที# : 124

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. มนตรี ชาลีพทุ ธาพงศ์
จ.ส.อ. ศตวรรษ เสาระวะ
จ.ส.อ. กิติศกั ดิC สอนสุภาพ
จ.ส.ท. สุรพงษ์ วงษ์ทาํ มา
จ.ส.อ. ศักดิCสิทธิC บุญไม่เศร้า
จ.ส.อ. ชิงชัย ขยันหา
จ.ส.อ. ประหยัด เรื องนาราบ
จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ เดือนใส
จ.ส.อ. กนก เขมะกนก
จ.ส.อ. ปรี ชา เทียนคล้าย
จ.ส.อ. ธีรเดช พิมพ์เมืองเก่า
จ.ส.อ. มานพ บําเรอจิตต์
จ.ส.อ. สมปอง อินสอาด
จ.ส.อ. ธีระพล วรรณอินทร์
จ.ส.อ. คมกฤษณ์ วัดวง
จ.ส.อ. จิรายุ เริ งเกษตร
จ.ส.อ. เฉลียว ใจทน
จ.ส.อ. ชนะพล งามเงิน
จ.ส.อ. แดน ป้ อมพันธ์
จ.ส.อ. ทองยุทธ พิมเวียง
จ.ส.อ. นิคม ชนะสิ ทธิC
จ.ส.อ. ประสบ อิงคนินนั ท์
จ.ส.อ. นรภัทร เนตรวีระ
จ.ส.อ. ฉันทัช อ่อนสลุง
จ.ส.อ. ศรศักดิC มาพิทกั ษ์
จ.ส.อ. สมรักษ์ สาตรจําเริ ญ
จ.ส.อ. สุนทร ใบยา
จ.ส.อ. อําพล วิมุกตาคม
จ.ส.อ. โยธิน ทองสมบัติ
จ.ส.อ. ศิลปชัย ศุภชัยศิริจนั ทร์
จ.ส.อ. สมสิ ทธิC อินสุริยา
จ.ส.อ. ชัยณรงค์ จํานงค์ทรง
จ.ส.อ. พงศ์ณรงค์ ศิริศกั ดิCกาํ พล

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-01746-48
001-100-2004-02435-77
001-100-2004-03046-10
001-100-2004-03581-34
001-100-2004-05969-92
001-100-2004-06117-78
001-100-2004-07122-44
001-100-2004-07177-17
001-100-2004-07300-37
001-100-2004-07708-95
001-100-2004-08374-19
001-100-2004-09595-80
001-100-2004-10014-73
001-100-2004-10269-59
001-100-2004-10395-28
001-100-2004-10395-55
001-100-2004-10395-73
001-100-2004-10395-82
001-100-2004-10396-07
001-100-2004-10396-34
001-100-2004-10396-61
001-100-2004-10397-31
001-100-2004-10397-86
001-100-2004-10398-10
001-100-2004-10398-29
001-100-2004-10399-08
001-100-2004-10399-71
001-100-2004-10400-29
001-100-2004-11440-15
001-100-2004-11587-26
001-100-2004-12322-86
001-100-2004-12598-76
001-100-2006-00232-36

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
6,570.49
4,086.42
1,834.36
9,305.45
15,379.69
7,293.55
7,120.09
4,503.94
3,420.13
834.42
5,181.65
5,985.43
6,898.97
5,021.49
767.99
2,922.74
8,055.20
2,240.71
4,371.46
9,016.91
2,918.08
8,732.56
3,560.17
3,998.00
4,961.45
626.50
6,704.11
4,993.55
3,260.21
6,921.84
8,490.56
4,781.96
4,386.47

หน้าที# : 125

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ภานุพงศ์ สิ งหธวัช
จ.ส.อ. นพรัตน์ คบหมู่
จ.ส.ท. วรนน วิวน
จ.ส.ท. อดิศกั ดิC พระหันธงชัย
จ.ส.ท. ศรัณยพงศ์ ทานะ
จ.ส.อ. เอกพงษ์ นามจักร
จ.ส.อ. ชัดชัย สมบูรณ์
จ.ส.อ. เมธาสิ ทธิC พิลาเกิด
จ.ส.ต.จิรายุทธ กิจจรัส
จ.ส.ต. ศราวุฒิ อุ่นแทน
จ.ส.อ. อนุชา ผาลี
ส.อ. จีระศักดิC จันลา
ส.อ. จตุรงค์ นันตา
ส.อ. พิเชฐ สานุวทิ ย์
ส.อ. ธนากร จิรธรภักดี
ส.อ. สมบัติ ขันคํา
ส.อ. วิรัช มีดี
ส.อ. วราฤทธิC เตยกระโทก
ส.อ. นิทศั น์ พอใจ
ส.อ.วิเชียร เต็มแต้ม
ส.อ. ภาคภูมิ อยูน่ #ิม
ส.อ. รณเรศ วงศ์เกตุ
ส.อ. อรรถพล จันทวงศ์
ส.อ. พล โพนทอง
ส.อ. วิทยา บุญศิริวงศ์
ส.อ. เอกลักษณ์ ทองแจ่ม
ส.อ. ธนวัฒน์ ทนานนท์
ส.อ. สัญญาลักษณ์ จันทร์ลอย
ส.ท. ยุทธศักดิC ประทุมโย
ส.อ. กิตติพฒั น์ บํารุ งบุรี
ส.อ. พิชชากร บุญเรื อง
ส.ท. อนุรักษ์ เพียรเก็บ
ส.อ. ศิวนัต วงศ์ใหญ่

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2007-00161-65
001-100-2007-00309-25
001-100-2004-01846-72
001-100-2004-10400-01
001-100-2005-00463-17
001-100-2005-00465-48
001-100-2004-10395-91
001-100-2004-10398-83
001-100-2005-00459-83
001-100-2005-00462-92
001-100-2007-00296-28
001-100-2004-05846-87
001-100-2004-10395-37
001-100-2004-10397-68
001-100-2004-10400-38
001-100-2004-11197-90
001-100-2006-00216-54
001-100-2006-00217-79
001-100-2006-00230-87
001-100-2006-00432-03
001-100-2007-00022-41
001-100-2007-00022-50
001-100-2007-00301-65
001-100-2007-00311-19
001-100-2008-00275-77
001-100-2009-00046-36
001-100-2009-00188-06
001-100-2010-00030-40
001-100-2011-00037-02
001-100-2011-00139-12
001-100-2011-00147-71
001-100-2011-00208-51
001-100-2011-00306-18

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1

จํานวนเงิน
1,040.83
1,449.00
5,938.88
2,450.96
1,890.13
2,380.00
2,464.37
960.32
2,764.29
695.83
1,438.18
2,235.59
2,353.76
3,357.59
1,312.06
3,651.41
1,258.32
2,308.13
1,176.57
2,146.47
1,327.46
1,901.50
311.66
851.13
2,637.53
1,921.91
1,203.09
2,220.95
775.91
3,249.10
1,950.41
2,059.11
1,369.80

หน้าที# : 126

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158

ชื#อบัญชี
ส.อ. นพดล เสาแบน
ส.ท. เสริ มศักดิC สุกรี อนันท์
ส.อ. ธนรักษ์ ศรี สุทธิสมั พันธ์
ส.ท. กฤษฎา พวงพร้อม
ส.ท. ธีระพงษ์ อิ#มบุญ
ส.ท. เอกลักษณ์ หลอดทอง
ส.ท. โยธิน คําเวิน
ส.ท. สมพงษ์ ประดับ
จ.ส.อ. สยาม อินคํา
จ.ส.อ. สิ รวิชญ์ วรรณวิจิตร
จ.ส.อ. พรศักดิC จูแพ
จ.ส.อ. สิ ทธิชยั พันธ์พฒั นากุล
จ.ส.อ. อิทธิพล เหล็กไทย
จ.ส.อ. ไพรบูรณ์ ชายสวัสดิC
จ.ส.ท. ธานินทร์ สุดสงวน
พล.ต. ภูมิชาย นิลกําแหง
ส.อ. ธนา แก้วรัตน์
พ.ท. สมพร หนูนวล
พ.ต.โกวิทย์ ทองทุม
พ.ต.วิรศักดิC เรื องชรักษ์
พ.ต. ณวภณ คงทุ่ง
พ.ท. ณรงค์ชยั อัครกานต์
ร.อ.สมจิต ปั นทโมรา
ร.อ.จิรวงศ์ กาญจนนุกลู
ร.อ.ยงยุทธ์ ครุ ฑคง
ร.ท. สิ ทธิชยั คงเกิด
ร.ท. จํารัส หลงขาว
ร.ท. ประพัฒน์ พรหมหากุล
ร.ท. ประพันธุ์ ชุมเกตุ
ร.ต.ประเสริ ฐ จิรวัฒนกุลวงศ์
จ.ส.อ. สวาท สุวรรณา
จ.ส.อ. นิยม อักโข
จ.ส.อ. สุรินทร์ อินทรสุวรรณ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2012-00330-94
001-100-2014-00226-98
001-100-2011-00462-02
001-100-2012-00072-57
001-100-2013-00316-33
001-100-2014-00464-85
001-100-2014-00465-82
001-100-2015-00247-38
001-100-2004-08719-18
001-100-2004-09101-65
001-100-2004-09465-95
001-100-2004-11807-61
001-100-2004-11983-80
001-100-2004-12294-68
001-100-2004-02891-80
001-100-2004-08217-82
001-100-2004-07746-88
001-100-2004-03237-58
001-100-2004-00092-47
001-100-2004-00471-86
001-100-2004-00474-78
001-100-2004-09043-40
001-100-2004-03900-24
001-100-2004-05278-40
001-100-2004-12422-65
001-100-2004-03078-02
001-100-2004-08180-70
001-100-2004-10013-30
001-100-2004-11683-34
001-100-2004-12654-06
001-100-2004-00146-92
001-100-2004-01645-17
001-100-2004-01979-86

ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.11 พล.ม.1
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
ส.พัน.4 พล.ร.4
สง.ปรมน.ทบ.
สง.สด.จว.น.ม.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.

จํานวนเงิน
830.58
107.88
2,999.64
893.62
1,140.07
1,317.38
749.47
68.98
2,531.45
1,873.38
4,210.84
6,837.52
1,867.07
6,281.24
1,812.64
278,355.22
53,443.22
28,570.90
4,863.86
7,293.51
22,788.87
9,212.69
6,171.24
22,848.68
11,874.32
2,676.79
5,348.04
7,206.25
4,002.55
9,119.83
5,370.17
8,429.90
5,946.25

หน้าที# : 127

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. พรเลิศ พลการ
จ.ส.อ.นรา ทองจิตร
จ.ส.อ. ไพโรจน์ ตาวัน
จ.ส.อ. ดุษฏี จันทร์เพชร
จ.ส.อ. ณรงค์รัชช์ ประสิ ทธิวงศ์
จ.ส.อ. ภูดิท แก้วจิตรงาม
จ.ส.อ. อรุ ณเดช สุดรักษ์
จ.ส.อ. นิพนธ์ ถาวร
จ.ส.อ. วิโรจน์ โส้สะหมัน
จ.ส.อ. บุญธรรม สมเนียม
ส.อ. ทักษ์ติราษฎร์ พูนเกิด
ส.อ. วรณัฐ รัตนโชติ
ส.อ.สุทธิพร ไกรนุกลู
ส.อ. ณัฐวุฒิ คํานวนจิตร
ส.อ. สิ ทธิชยั ทองกระจ่าง
ส.ท. กิติชยั ไชยเดช
ส.ท. อัครวิชญ์ อัคกาญจน์
พ.ท. ธนดล คงทอง
พ.ต. ศิรสิ ทธิC เผือกขํา
พ.ต. ทวี เจริ ญศรี
พ.ต. วันชัย บุญชนะ
พ.ต. พงษ์สนั ต์ ภิรมย์กิจ
ร.อ. วัชริ นทร์ บุญฤทธิC
ร.ท. เอกริ นทร์ ผลวิจิตร
ร.ท. อนุวฒั น์ มุขพริM ม
ร.ท. ประเสริ ฐ ทองสกุล
ร.ต. จักรกริ ศน์ ศรี ทองคํา
ร.ต. อนุสรณ์ ชารัมย์
ร.ต. ภูวชิ ญ์ ผุดมี
จ.ส.อ. ประยูร ป่ านเทพ
จ.ส.อ. เกรี ยงศักดิC คงนุ่น
จ.ส.อ. นําศักดิC แจ่มสุริยา
จ.ส.อ. กุลธวัช บุญประกอบ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-02290-81
001-100-2004-02373-45
001-100-2004-02498-09
001-100-2004-02943-22
001-100-2004-04388-83
001-100-2004-04978-22
001-100-2004-06414-78
001-100-2004-06686-33
001-100-2004-08197-69
001-100-2004-11007-10
001-100-2008-00347-62
001-100-2009-00064-76
001-100-2010-00465-77
001-100-2011-00097-42
001-100-2011-00157-98
001-100-2013-00133-63
001-100-2015-00330-46
001-100-2004-12998-65
001-100-2004-00005-56
001-100-2004-02043-01
001-100-2004-11612-34
001-100-2004-12358-76
001-100-2004-07738-56
001-100-2004-00075-13
001-100-2004-00791-94
001-100-2004-07825-35
001-100-2004-03173-86
001-100-2004-10096-33
001-100-2007-00143-52
001-100-2004-00099-82
001-100-2004-00824-44
001-100-2004-04816-81
001-100-2004-04982-92

สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.น.ศ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.

จํานวนเงิน
13,321.12
8,150.98
3,165.88
8,642.21
3,481.80
4,716.40
9,441.78
10,324.99
6,611.61
14,914.28
3,592.99
2,968.51
3,193.53
1,908.61
2,315.37
2,292.68
1,147.45
13,789.94
8,597.95
13,451.40
6,913.56
22,682.07
13,834.07
4,226.66
2,107.34
6,519.49
9,510.46
9,258.23
2,956.55
11,936.56
23,747.55
7,100.44
30,372.27

หน้าที# : 128

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224

ชื#อบัญชี
จ.ส.อ. ปริ ชาติ คนคล่อง
จ.ส.อ. ภิรม มัทมิฬ
จ.ส.อ.กิตติภพ ลิกขชัย
จ.ส.อ. สมศักดิC บุตรวงศ์
จ.ส.อ. ชัยภัทร รัตนพิพฒั กุลชัย
จ.ส.อ. อํานาจ สุวรรณวิจิตร
จ.ส.อ. พูลศักดิC เมืองงาม
จ.ส.อ. สมรักษ์ บุญเนือง
จ.ส.อ. วรวิทย์ ชัยสงค์
จ.ส.อ.ธนกฤต คงไพสันต์
ส.อ. ธราพงษ์ แก้วสกุลทอง
ส.ท. พิพฒั น์พงศ์ ฐานะกาญจน์
ส.ท. ธนดล รัตนพันธ์
พล.ต. องอาจ คุลี
พล.ต. กฤษณะ วัชรเทศ
พล.ต. นิเวศน์ ฉายากุล
พล.ต.หญิง วรัญญา มณี รินทร์
พ.อ.(พิเศษ) ธานินทร์ ชัยวีรกุล
พ.อ.(พิเศษ) ยิง# ยศ วิรุฬห์จรรยา
พ.อ.(พิเศษ) ธนะรัชต์ รอดพ่วง
พ.อ.(พิเศษ) ฐากฤช สระคูพนั ธ์
พ.อ.(พิเศษ) หญิง อุไรลักษณ์ ทาไทย
พ.อ.หญิง นาถอนงค์ สรรประดิษฐ์
พ.อ.หญิง จิณณรัตน์ อมรวัฒนกาญจน์
พ.อ.หญิง กฤติญา หาญสมศรี
พ.อ.หญิง กนกพร ศรี บวั
พ.อ.หญิง สุจิตตรา อากาศวิภาต
พ.อ.หญิง เปรมฤดี เปรมสุข
พ.ท บัญชา รอดโภคา
พ.ต. สุเทพ พรรณา
จ.ส.อ. อํานาจ ทองคํา
จ.ส.อ. บรรดิฐ ทวีเสริ มศักดิC
จ.ส.อ. อํานาจ สนธิ

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61

เลขที#บญั ชี

หน่วย

001-100-2004-05906-15
001-100-2004-08087-45
001-100-2004-08942-74
001-100-2004-09695-14
001-100-2004-10071-49
001-100-2004-10241-28
001-100-2004-11051-22
001-100-2004-12148-82
001-100-2004-12343-72
001-100-2004-13095-97
001-100-2010-00414-75
001-100-2014-00109-12
001-100-2014-00236-79
001-100-2004-04334-71
001-100-2004-05599-91
001-100-2004-07811-74
001-100-2004-10671-69
001-100-2004-07511-46
001-100-2004-07695-43
001-100-2004-08915-14
001-100-2004-09726-60
001-100-2004-03564-19
001-100-2004-05433-43
001-100-2004-07273-52
001-100-2004-07677-21
001-100-2004-07797-99
001-100-2004-10742-48
001-100-2004-10976-83
001-100-2004-02073-26
001-100-2004-02661-89
001-100-2004-00847-61
001-100-2004-01377-26
001-100-2004-01437-27

สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สง.สด.จว.ส.ฎ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.

จํานวนเงิน
11,623.50
5,229.13
3,431.00
11,544.57
9,906.69
3,324.02
8,518.62
2,069.64
7,021.75
3,465.61
1,717.36
1,787.40
511.43
19,906.13
4,821.24
5,243.71
7,305.99
22,452.13
2,709.18
3,465.84
18,067.81
4,040.80
8,443.23
27,951.41
3,933.58
10,088.77
4,222.65
10,475.30
1,685.40
18,373.48
4,276.39
7,509.26
1,430.20

หน้าที# : 129

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

เลขที#เช็ค : 52495930
ลําดับ
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237

ชื#อบัญชี

เลขที#บญั ชี

จ.ส.อ. นิพนธ์ กอกน้อย
จ.ส.อ. เพ็ญพิพรรธน์ เพ็ญนภาศิริกาญจน์
จ.ส.อ. จุลินทร์ ฉัตรสุริยา
จ.ส.อ. ทศพร เดชอุดม
จ.ส.อ. วิทยา สุริโย
จ.ส.อ. วิเชียร จ้อยสูงเนิน
จ.ส.อ. สุรชาติ พรรณวิเชียร
จ.ส.อ. สุพจน์ ทิมทอง
จ.ส.อ. สมศักดิC สุขสําราญ
จ.ส.อ. จตุพร จุมแพง
จ.ส.ท.หญิง พัทยา ภานุรักษ์
ส.อ. พลศักดิC แสงสา
ส.อ. พรเทพ จิตรประเสริ ฐ

001-100-2004-03619-98
001-100-2004-06396-77
001-100-2004-07816-97
001-100-2004-08698-98
001-100-2004-09906-02
001-100-2004-11890-81
001-100-2004-11986-27
001-100-2004-12478-17
001-100-2004-13049-45
001-100-2006-00275-51
001-100-2004-03849-35
001-100-2004-03927-94
001-100-2013-00617-04

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
รวม เงินอทบ.ฝาก 4,237 ราย

จํานวนเงิน
1,500.88
3,145.73
6,842.37
1,583.97
2,234.57
3,938.74
9,822.69
3,842.18
1,074.80
1,019.31
5,609.01
4,480.41
1,368.53
21,409,065.76

หน้าที# : 130

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที# 17 เม.ย. 61
ประเภท : เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์

เลขที#เช็ค : 52495930
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

ชื#อบัญชี
พ.ต. สวัสดิC ชายเกตุ
จ.ส.อ. พรสิ งห์ เนตรสายสกุล
จ.ส.อ. อนุชา โพธิCงาม
ร.ท. เมธี ดวงบุญ
จ.ส.อ. ไพบูลย์ พันชนะ
ส.อ. กิตติพงศ์ ธรรมมา
จ.ส.อ. สุวรรณ ละอองกลาง
ร.ท. สุเมธ เกตุสกุล
ร.ท. สุเมธ เกตุสกุล
จ.ส.อ. อภิชาติ น้อยแท้
จ.ส.อ. นพพร พวงประโคน
ร.ต. ชริ นทร์ อินต๊ะมา
จ.ส.ต. สมเกียรติ วันมี
จ.ส.อ. เสณี ย ์ บัวเผียน
ส.อ. วิโรจน์ โสภะสาระ
ร.ต. ณัฐพงษ์ ศรี บุรินทร์
จ.ส.อ. วีระ อู่อินทร์
จ.ส.อ. สุวฒั น์ พานทอง
ร.ต. สมชาย ศรี ศกั ดิCดา
พ.ท. ทัศนัย วงศาโรจน์
จ.ส.อ. บุญสม สุมทุมทิพย์
จ.ส.อ. อนุชา จันทรเจริ ญ
ร.อ. เอ๋ โพธิCขาว
พ.อ.(พิเศษ) มาโนช อ้นจันทร์
ส.อ. อาทิตย์ พรหมมา
ร.ต. ปั ญญา จันทะภาษี
จ.ส.อ. ธนชัย พัฒนากุลเมธา
จ.ส.อ. ศักดา กิจทรัพย์

เลขที#บญั ชี

วันที#เช็ค : 17 เม.ย. 61
หน่วย

001-300-2018-00211-34
001-300-2018-00211-25
001-300-2018-00210-64
001-300-2018-00209-86
001-300-2018-00210-28
001-300-2018-00210-37
001-300-2018-00209-40
001-300-2018-00211-43
001-300-2018-00211-43
001-300-2018-00211-16
001-300-2018-00210-55
001-300-2018-00212-31
001-300-2018-00212-22
001-300-2018-00211-89
001-300-2018-00211-07
001-300-2018-00211-70
001-300-2018-00211-61
001-300-2018-00209-59
001-300-2018-00209-95
001-300-2018-00210-73
001-300-2018-00209-68
001-300-2018-00209-77
001-300-2018-00210-91
001-300-2018-00212-13
001-300-2018-00211-52
001-300-2018-00211-98
001-300-2018-00210-19
001-300-2018-00210-00

กรม ทพ.42
กรม ทพ.42
ขส.ทบ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.1 รอ.
ช.2 พัน.201
ป.71 พัน.711
ป.71 พัน.711
พัน.บริ การ กบร.ศร.
ร.3 พัน.2
ร.31 รอ.
ร.31 รอ.
ร.5 พัน.3
ร.5 พัน.3
รร.กง.กง.ทบ.
รร.กง.กง.ทบ.
รร.ช.กช.
รร.ม.ศม.
ศคย.ทบ.
ศปภอ.ทบ.1
ศปภอ.ทบ.1
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศม.
ศสพ.
สง.สด.จว.ส.ก.
สบ.ทบ.
สส.
รวม เงินกูบ้ าํ บัดทุกข์ 28 ราย
รวมเช็คเลขที# 52495930 4,265 ราย
รวมสัง# จ่ายทัMงหมด 4,265 ราย

จํานวนเงิน
87,085.93
44,155.44
150,000.00
18,263.59
227,000.00
60,000.00
109,000.00
1,000.00
47,451.63
100,000.00
80,000.00
145,469.21
90,000.00
52,415.72
20,000.00
40,000.00
31,810.08
95,000.00
342,259.22
201,423.10
26,898.44
100,000.00
100,000.00
490,000.00
50,000.00
155,549.27
33,488.58
84,836.37
2,983,106.58
24,392,172.34
24,392,172.34

