
ทบ. ๔๖๓-๐๐๗ กระดาษเขียนข่าว 
แบบ สส.๖                 ที…่………...……. 
สําหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร 

 ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ หมู่ วัน - เวลา  ๑๙ มี.ค. ๖๔ คําแนะนํา 

จาก กพ.ทบ. หมู่/คํา 
ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., นรด., สห.ทบ., 

สก.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ., จบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., ขกท., กช., 
สส., ขส.ทบ., สพ.ทบ., พธ.ทบ., พบ., ยย.ทบ., วศ.ทบ., กส.ทบ., 
ศซบ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., ศบบ., นปอ., พล.ป., นสศ., สธน.ทบ., 
ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, ศคย.ทบ., ดย.ทบ., สสน.บก.ทบ., 
สง.ปรมน.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการฯ)    

ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ  ที่ของผู้ให้ข่าว 
กห ๐๔๐๑/๓๖๓  

 ๑. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ส่งรายชื่อกําลังพลพร้อมรายละเอียดการผ่อนชําระหนี้
เงินกู้ของผู้กู้ซึ่งใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
โดยขอให้ ทบ./หน่วยต้นสังกัด รวบรวมนําส่งเงินเดือนของผู้กู้ จนกว่าจะมีการชําระหนี้เสร็จสิ้น ดังนี้ 
  ๑.๑ เปลี่ยนเงินงวดเดือน มี.ค. ๖๔ จํานวน     ๓๑๘ คน 
  ๑.๒ เปลี่ยนเงินงวดเดือน พ.ค. ๖๔ จํานวน     ๑๘๒ คน 
   ๑.๓ ชําระงวดแรกเดือน มิ.ย. ๖๔ จํานวน       ๗๘ คน 
 ๒. เพื่อให้การนําส่งเงินเดือนของผู้กู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตามข้อ ๑ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบรายชื่อกําลังพล ตามที่ได้ใช้สิทธิทํานิติกรรมกู้เงิน
ตามโครงการฯ พร้อมทั้งนําส่งเงินให้กับ ธอส. เพื่อชําระหนี้เงินกู้ให้เสร็จสิ้นตามที่กําหนด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ
รายชื่อฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://dop.rta.mi.th/0401.4.2/index.php “หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์”   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย            โทร. 

จัดประเภทเอกสาร ร.ท.หญิง แววตา  ชัยศรี   กพ.ทบ.      ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๔ 
     จัด     ไม่   

สําหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

ส่งเสร็จ วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อพนักงาน       รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
(ลงชื่อ) พ.อ.  ศักด์ิศิริ เกาะสูงเนิน 
              (ศักด์ิศิริ เกาะสูงเนิน)    
                ผอ.กอง กพ.ทบ. 

                        นายทหารอนุมัติข่าว 

(สําเนา) 

อนุมัติ – ส่งข่าวได้ 
       รับคําสั่ง จก.กพ.ทบ. 
           พ.อ. 
                 รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.(๑) ทําการแทน 
                           ผอ.สปบ.กพ.ทบ. 
                                    มี.ค. ๖๔ 

ร.ท.หญิง ...................................ร่าง/พิมพ์/ทาน............มี.ค. ๖๔ 
พ.อ.  .........................................................ตรวจ............มี.ค. ๖๔ 
พ.อ.  .........................................................ตรวจ............มี.ค. ๖๔ 
พ.อ.  .........................................................ตรวจ............มี.ค. ๖๔ 
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1 001W446382 ส.อ. สมพงษ์ แสงโสด 4,300.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

2 001W446382 จ.ส.อ. อํานวย พลอยสุข 2,000.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ. กรุงเทพมหานคร

3 001W446382 จ.ส.อ. พสิษฐ์ พันธุ์สิงห์ 9,100.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

4 001W446382 จ.ส.อ. ปราเวศ มณีวงษ์ 2,200.00 มีนาคม 2564 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

5 001W446382 ร.ต. สมเกียรติ คูสุวรรณ 5,000.00 มีนาคม 2564 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

6 001W446382 จ.ส.อ. ชวลิต เวียรศิลป์ 2,800.00 มีนาคม 2564 โรงเพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

7 001W446382 จ.ส.อ. อนุ แผ่นทอง 1,200.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

8 001W446382 ส.อ. ไพบูลย์ เกตุอรุณ 2,200.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 13 จ. กรุงเทพมหานคร

9 001W446382 จ.ส.อ. ทนารัตน์ ชุมพินิจ 13,500.00 มีนาคม 2564 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

10 001W446382 จ.ส.อ. มานิตย์ ทองศิริ 7,600.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

11 001W446382 จ.ส.อ. กิตติพล กระจ่างพล 1,500.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

12 001W446382 ส.อ. วิษณุ โชคอํานวยเจริญ 2,700.00 มีนาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

13 001W448245 ส.อ. วรพจน์ คล้ายพึ่งสินธุ์ 3,800.00 มีนาคม 2564 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

14 001W455242 จ.ส.อ. กิตติพล กระจ่างพล 1,400.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

15 001W468229 จ.ส.อ. ชวลิต เวียรศิลป์ 6,900.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

16 001W468229 ส.อ. สุระ ศรีสุข 5,600.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

17 001W468229 พ.อ. ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร 6,000.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

18 001W488211 พ.ต. ปิติพัฒน์ ทองแก้ววีรพงศ์ 1,100.00 มีนาคม 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

19 001W506213 จ.ส.อ. อนุ แผ่นทอง 5,000.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทราบราบที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

20 001W506213 ส.อ. วิษณุ โชคอํานวยเจริญ 4,900.00 มีนาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

21 001W516215 จ.ส.อ. ปราเวศ มณีวงษ์ 6,500.00 มีนาคม 2564 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกําลังพลพ สังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักนําส่งเดือน มี.ค. - มิ.ย. 64
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22 001W521215 ส.อ. เกียรติพงศ์ กันตังกุล 3,800.00 มีนาคม 2564 กรมดุริยางค์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

23 001W521215 จ.ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ ทิพยเวช 5,900.00 มีนาคม 2564 กรมดุริยางค์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

24 001W530167 ส.อ. สุทธิรักษ์ คงสันนิวาส 3,300.00 มีนาคม 2564 กรมดุริยางค์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

25 001W530167 พ.ท. จิระเดช ปานพรหมมาศ 4,500.00 มีนาคม 2564 ศซบ.ทบ. จ. กรุงเทพมหานคร

26 001W530167 พ.ท. ทวีศักดิ์ มิ่งมา 8,200.00 มีนาคม 2564 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร

27 001W530167 ร.ต.ต. ภัทรยศ หร่ายเจริญ 3,300.00 มีนาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

28 001W530167 ร.ต. จตุรงค์ เอฬกินฑะ 5,800.00 มีนาคม 2564 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

29 001W530167 พ.ท.หญิง นภัทร ปาลวัฒน์ 7,800.00 มีนาคม 2564 กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

30 001W530167 ร.อ.หญิง อาทิตยา เถาว์โท 10,300.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

31 001W530167 นาย ญาหยี ขันทอง 5,400.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

32 001W530167 ร.อ. วรเดช แก้วดํารงค์ 12,300.00 มีนาคม 2564 กรมแผนที่ทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

33 001W530167 ร.อ. นนทิวัฒน์ อรนนท์ 10,900.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

34 001W530167 พ.อ. ปพน วิบูลสมัย 3,700.00 มีนาคม 2564 กองกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

35 001W530167 พ.อ. ปพน วิบูลสมัย 13,900.00 มีนาคม 2564 กองกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

36 001W530167 จ.ส.อ. อนุ แผ่นทอง 1,600.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

37 001W530167 พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์ 16,300.00 มีนาคม 2564 กรมกําลังพลทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

38 001W530167 ส.อ. ทศพล ลาสาร 6,600.00 มีนาคม 2564 กรมสวัสดิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

39 001W530167 พ.อ. ธิบดี อัมพุนันทน์ 29,200.00 มีนาคม 2564 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

40 001W530167 จ.ส.อ. ขวัญชัย ญาติวังกลุ่ม 6,300.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบ ศูนย์การกําลังสํารอง จ. กรุงเทพมหานคร

41 001W530167 ส.อ. ภานุพรรณ บัวอ่อน 2,800.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

42 001W530167 พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสําโรง 7,000.00 มีนาคม 2564 กรมสวัสดิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร
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43 001W530167 พ.ท. สมบุญ เลิศฤทธิ์ทัศไนย 10,300.00 มีนาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

44 001W530167 นาย ทวี ปัญญานันท์ 12,700.00 มีนาคม 2564 ฝ่ายการเงิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

45 001W530167 จ.ส.ต. สมใจ นิเลิศรัมย์ 10,100.00 มีนาคม 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

46 001W530167 ร.ต. ประทีป ศรีจันทร์ 2,600.00 มีนาคม 2564 โรงเรียนข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

47 001W530167 พ.อ. โกศล ศรีละกุล 20,800.00 มีนาคม 2564 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

48 001W530167 พ.ต. จิระศักดิ์ อ่างหิรัญ 16,600.00 มีนาคม 2564 ขกท. จ. กรุงเทพมหานคร

49 001W530167 ส.อ.หญิง ทิพวรรณ ชูเลิศ 5,400.00 มีนาคม 2564 นรด. จ. กรุงเทพมหานคร

50 001W530167 ร.ต. กมลวิช เครือขวัญ 10,000.00 มีนาคม 2564 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

51 001W530167 พ.ท. เกรียงไกร แก้วเพชร 22,300.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

52 001W530167 พ.ต. นิพนธ์ จรดล 13,100.00 มีนาคม 2564 ฝูงบินคอปเตอร์ กบบ.ขส.ทบ จ. กรุงเทพมหานคร

53 001W530167 ร.ต.หญิง ณัฐชยา ปานนิ่ม 14,000.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

54 001W530167 ส.ท. ฐิรเมศวร์ พวงมาลัย 5,700.00 มีนาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยานที่ 5 จ. กรุงเทพมหานคร

55 001W530167 ร.ต. ไชยยันต์ เศียรเสวี 8,800.00 มีนาคม 2564 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

56 001W530167 ร.ท.หญิง นิธินาถ นาคสิน 7,800.00 มีนาคม 2564 กรมแพทย์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

57 001W530167 จ.ส.อ. ฉลาด ผาติวัฒน์ 5,000.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

58 001W530167 พ.อ.หญิง รวีวรรณ วีระโชติ 7,500.00 มีนาคม 2564 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

59 001W530167 จ.ส.อ. ปราโมทย์ อินทรประสิทธิ์ 4,700.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ. กรุงเทพมหานคร

60 001W530167 พ.อ. สิทธิกร เรืองจิต 9,400.00 มีนาคม 2564 กรมยุทธการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

61 001W530167 ส.อ. ประเวช พุฒบุษบา 7,800.00 มีนาคม 2564 กรมดุริยางค์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

62 001W530167 ส.อ. อิธิพล หม้อทิพย์ 9,700.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารราบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

63 001W530167 พ.อ. ศักดิพงศ์ ไพรแก้ว 19,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร
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64 001W530167 พ.ต. อดิศักดิ์ ฐานวิเศษ 13,300.00 มีนาคม 2564 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

65 001W530167 จ.ส.อ. ชยากร มีศิริ 4,200.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 21 จ. กรุงเทพมหานคร

66 001W530167 พ.อ. ชัชวินท์ ยิ้มแย้ม 12,000.00 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

67 001W530167 พ.ท. ศักดิ์ชัย ทัดนําธง 15,300.00 มีนาคม 2564  จ. กรุงเทพมหานคร

68 001W530167 จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ รุ่งสันเที๊ยะ 3,200.00 มีนาคม 2564 ปตอ.1 พัน.7 จ. กรุงเทพมหานคร

69 001W530167 พ.อ. พิศิษฐ์ จิตร์ตารานนท์ 16,000.00 มีนาคม 2564 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

70 001W530167 จ.ส.อ.อรุณเกียรติ โคกทอง 15,600 มีนาคม 2564 กองทัพภาคที่ 1  จ.กรุงเทพมหานคร

71 001W530167 จ.ส.อ.เกรียงไกร บัวศรี 11,100 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์  จ.กรุงเทพมหานคร

72 001W446382 จ.ส.อ. อัมพร บุบผาวัลย์ 10,700.00 มีนาคม 2564  จ. กาญจนบุรี

73 001W488211 จ.ส.อ. รัชต์วิชช์ นพวสุพงศา 3,700.00 มีนาคม 2564 พัน.สร. กรม สน.พลร.9 จ. กาญจนบุรี

74 001W521215 จ.ส.อ. สุรพล แสงศรีจันทร์ 8,900.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 17 จ. กาญจนบุรี

75 001W530167 จ.ส.อ. วิโรจน์ ก้อนทอง 6,200.00 มีนาคม 2564 ร.29 พัน.2 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

76 001W530167 จ.ส.อ. ธีระชัย ศรีษะพันธุ์ 13,200.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

77 001W530167 จ.ส.อ. ชูวิทย์ จินดาดี 2,000.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

78 001W530167 จ.ส.อ. ชูวิทย์ จินดาดี 200.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

79 001W530167 จ.ส.ต. ธไนวัฒน์ อยู่สุข 13,200.00 มีนาคม 2564 ค่ายสุรสีห์ ร.29 พัน.2 จ. กาญจนบุรี

80 001W530167 ร.ต. สุรินทร์ ใจบุญ 10,300.00 มีนาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

81 001W530167 ส.ท. คฑาวุธ ทองเสริม 8,400.00 มีนาคม 2564 กองพันเสนารักษ์ฯ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

82 001W530167 ส.อ. อาณัติตพล แบ่งเพชร 3,800.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 17 จ. กาญจนบุรี

83 001W530167 จ.ส.อ. นิพนธ์ มะปะเข 8,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

84 001W530167 ส.อ. สราวุธ นามวัฒน์ 2,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี
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85 001W530167 จ.ส.ท.อําพล มีอํานาจ 4,900 มีนาคม 2564 ร.9 พัน.2  จ.กาญจนบุรี

86 001W530167 พ.ต. สุรสิทธิ์ จอมทอง 700.00 มีนาคม 2564 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศาลากลาง จ. กาฬสินธุ์

87 001W530167 ร.อ. ภาณุกิจ โพธิเอม 20,200.00 มีนาคม 2564 จ. กําแพงเพชร

88 001W521215 จ.ส.อ. ศรชัย นามวงษา 1,600.00 มีนาคม 2564 จ. ขอนแก่น

89 001W530167 จ.ส.อ.หญิง กอบกุล กระจ่างกุล 4,400.00 มีนาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23  จ. ขอนแก่น

90 001W530167 ส.อ.หญิง ปริยากร วิชัยกุล 5,800.00 มีนาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23  จ. ขอนแก่น

91 001W530167 จ.ส.อ. สมชาย พัฒนวิสัย 2,700.00 มีนาคม 2564 ร้อย.มทบ.23 จ. ขอนแก่น

92 001W530167 จ.ส.อ. กิตติพงษ์ นวลกรม 8,600.00 มีนาคม 2564 ร.8 พัน.2 จ. ขอนแก่น

93 001W530167 ส.อ. วีรยุทธ มีศรี 3,900.00 มีนาคม 2564 ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ จ. ขอนแก่น

94 001W530167 สิบเอก อัฐชรัตน์ มณีน้อย 5,000.00   มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี

95 001W446382 จ.ส.อ. จารุวัฒน์ อ้นสุวรรณ 2,800.00 มีนาคม 2564 ร.21 พัน.2 รอ. ค่ายนวมินทราชินี  จ. ชลบุรี

96 001W530167 ส.ต. สายชล สิงห์แพ 3,900.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

97 001W530167 ส.ท. วิกัลย์ เกตุแก้ว 5,500.00 มีนาคม 2564 ร.21 พัน.2 รอ. ค่ายนวมินทราชินี  จ. ชลบุรี

98 001W530167 พ.ต. ฉัตรชัย โมกขะเวส 6,100.00 มีนาคม 2564 ร.21 รอ. จ. ชลบุรี

99 001W530167 จ.ส.อ. สุภกฤต กาบกลอน 11,700.00 มีนาคม 2564 ร้อย.สห.มทบ.14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

100 001W530167 น.ส. โยษิตา สีตุธะ 10,900.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร

101 001W530167 ร.อ. วรพล วรสนธิพล 3,800.00 มีนาคม 2564 จังหวัดทหารบกชุมพร จ. ชุมพร

102 001W530167 จ.ส.ท. เกรียงไกร แสนใจ 6,700.00 มีนาคม 2564 กองพันราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 จ. เชียงราย

103 001W488211 จ.ส.ต. วิโรจน์ ปวนลูน 7,200.00 มีนาคม 2564 พัน.สต.กส.ทบ.  จ. เชียงใหม่

104 001W530167 จ.ส.อ. อัษดิน สายจําปา 3,400.00 มีนาคม 2564 ค่ายกาวิละ มณฑลทลทหารบกที่ 33 จ. เชียงใหม่

105 001W530167 จ.ส.อ. ศิกษนะ สมวันดี 8,400.00 มีนาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่
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106 001W530167 ส.ท. เอกพัฒน์ รัตนะ 8,200.00 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.33 จ. เชียงใหม่

107 001W530167 นาย อนุคม ตาคําปัญญา 5,700.00 มีนาคม 2564 กรมรบพิเศษที่ 5 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่

108 001W530167 ส.อ. อนุชา บุญโกมล 4,200.00 มีนาคม 2564 แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

109 001W530167 พ.ต. อนุพงศ์ สมบูรณ์ 23,700.00 มีนาคม 2564 ร.7 พัน.2 จ. เชียงใหม่

110 001W530167 ส.ท. กิติวัฒนา วงศ์ชัย 4,400.00 มีนาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 จ. เชียงใหม่

111 001W530167 ส.ต.หญิง ณัฐธยาน์ ขันธะ 2,000.00 มีนาคม 2564 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กส.ทบ. จ. เชียงใหม่

112 001W530167 ส.ท. ศิริพงศ์ ฉิมดี 3,200.00 มีนาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่

113 001W530167 นาย ธเนศ เพชรสีช่วง 6,600.00 มีนาคม 2564 สง.สัสดี จ. ตรัง

114 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ศรีทะบก 4,400.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีอําเภอเกาะช้าง จ. ตราด

115 001W516215 จ.ส.อ. เอกพล ก่อเกิด 6,900.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบายค่ายวชิรปราการ จ. ตาก

116 001W530167 ร.อ. วุฒิไกร แก้ไข 11,700.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จ. ตาก

117 001W506213 พันเอก ปพน วิบูลสมัย 5,100.00   มีนาคม 2564 กองกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

118 001W446382 พันเอก ปพน วิบูลสมัย 2,200.00   มีนาคม 2564 กองกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

119 001W530167 นางสาว อลิสา อุดมสิทธิพัฒนา 4,700.00   มีนาคม 2564 รพ.พระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

120 001W446382 พ.อ. ประมวล เรืองพงษ์ 2,200.00 มีนาคม 2564 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

121 001W468229 ส.อ. นิพัฒน์ ภารา 4,000.00 มีนาคม 2564 สวนแสนสุข จ. นครนายก

122 001W446382 นาย รัฐบาล แพทย์พงษ์ปกรณ์ 2,500.00 มีนาคม 2564 พัน.สห.21 จ. นครราชสีมา

123 001W530167 นาย อรรถพล พงษ์ทับ 6,300.00 มีนาคม 2564 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

124 001W530167 ส.อ. ภูวเดช ผดุงสันต์ 4,900.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 จ. นครราชสีมา

125 001W530167 จ.ส.อ. ตะวัน คําชนะ 8,400.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 จ. นครราชสีมา

126 001W530167 นาย นพดล รุมสันเทียะ 9,200.00 มีนาคม 2564 กองโรงงานซ่อมสร้างฯ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลพ สังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักนําส่งเดือน มี.ค. - มิ.ย. 64

127 001W530167 ส.อ. จักรพันธุ์ เคลื่อนพิมพ์ 6,800.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

128 001W530167 ร.อ. สุติพงษ์ พางาม 8,900.00 มีนาคม 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จ. นครราชสีมา

129 001W530167 นาย สุรพงษ์ จงห่อกลาง 3,200.00 มีนาคม 2564 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

130 001W530167 พ.ต. สุทธิศักดิ์ เจียบเกาะ 5,300.00 มีนาคม 2564 ดอนขวาง จ. นครราชสีมา

131 001W530167 พ.ท. สุเมธ สุปินราษฏร์ 4,600.00 มีนาคม 2564 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 จ. นครราชสีมา

132 001W530167 พ.ท. สุเมธ สุปินราษฏร์ 1,700.00 มีนาคม 2564 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 จ. นครราชสีมา

133 001W530167 จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ อันดี 5,600.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 22 จ. นครราชสีมา

134 001W530167 ร.ต. สุนทร ไวมงคุณ 7,100.00 มีนาคม 2564 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที จ. นครราชสีมา

135 001W530167 ส.อ. ฤทธิ์ หาญทองไชย 6,900.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 21 จ. นครราชสีมา

136 001W530167 ส.อ.วุฒิพร สุบินยัง 1,900 มีนาคม 2564 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2  จ.นครราชสีมา

137 001W530167 ส.อ.วุฒิพร สุบินยัง 2,400 มีนาคม 2564 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2  จ.นครราชสีมา

138 001W530167 จ.ส.อ. สมโชค รัตนบุรี 8,300.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

139 001W530167 ร.อ. ศิริชัย ชนะคช 7,000.00 มีนาคม 2564 กรม ทพ.45  จ. นครศรีธรรมราช

140 001W530167 นาย ปลายมนัส กระนิล 8,100.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 5 จ. นครศรีธรรมราช

141 001W530167 นาย รัฐศาสตร์ คงเคว็จ 12,500.00 มีนาคม 2564 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

142 001W530167 ส.ท. พงศกร หอมเดช 5,600.00 มีนาคม 2564 ร.15 จ. นครศรีธรรมราช

143 001W530167 จ.ส.อ. สมโชค รัตนบุรี 4,000.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

144 001W530167 จ.ส.อ. จงรัก วีระพงศ์ 5,600.00 มีนาคม 2564 ร้อย ปจว. ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

145 001W530167 ส.อ. สุพจน์ อุตรนาค 900.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

146 001W530167 นาย ทรงยุทธ แสงสุวรรณ์ 5,800.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 จ. นครศรีธรรมราช

147 001W530167 จ.ส.อ. วิโรจน์ แจ่มจันทร์ 3,000.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์
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148 001W530167 จ.ส.อ. วิโรจน์ แจ่มจันทร์ 1,100.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 4 จ. นครสวรรค์

149 001W530167 จ.ส.อ. มนตรี เชื้อกลิ่น 3,800.00 มีนาคม 2564 ร้อย มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

150 001W530167 นาย สุพระวิทย์ แสนสี 6,900.00 มีนาคม 2564 ร.7 พัน.1 จ. เชียงใหม่

151 001W530167 ส.ท. พิชญ์วัฒก์ กระดังงา 5,600.00 มีนาคม 2564 ป.4 พัน.4 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

152 001W530167 ร.ท. มานพ เขื่อนแก้ว 6,700.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จ. นครสวรรค์

153 001W446382 น.ส. ประไพ คงชุ่ม 6,200.00 มีนาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

154 001W446382 นาย ชาตรี สุวรรณปรีชา 4,300.00 มีนาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

155 001W530167 น.ส. ปภาดา ในอาจนรงค์ 5,100.00 มีนาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

156 001W530167 น.ส. อัญญรัตน์ โชติกุล 3,200.00 มีนาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

157 001W530167 นาย วิทยา ปรีศรี 10,200.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 48 จ. นราธิวาส

158 001W530167 พ.ต. สกลวรรธน์ พุ่มมรินทร์ 7,400.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 32 กรมทหารพรานที่ 32 จ. น่าน

159 001W530167 จ.ส.อ. วาท จิตอารี 1,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน

160 001W530167 ร.อ. วีรจักร เสริมชัย 11,900.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน

161 001W530167 ร.อ. วีรจักร เสริมชัย 3,900.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน

162 001W530167 ร.อ. วีรจักร เสริมชัย 3,100.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 15 จ. น่าน

163 001W530167 จ.ส.อ. มนตรี บุญยะรด 7,900 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดน่าน ศาลากลงจังหวัดน่าน  จ.น่าน

164 001W530167 นาย บรรเจิด ขุนศรีรักษา 2,000.00 มีนาคม 2564 ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จ. ปทุมธานี

165 001W446382 นาง สมจริง คล้ายอินทร์ 3,000.00 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

166 001W446382 จ.ส.อ. ไสว สุขเกษม 2,900.00 มีนาคม 2564 รร.นายสิบทหารบก จ. ประจวบคีรีขันธ์

167 001W488211 จ.ส.อ. ไสว สุขเกษม 4,700.00 มีนาคม 2564 รร.นายสิบทหารบก จ. ประจวบคีรีขันธ์

168 001W530167 ส.อ. ณัฐพล โยธินะเวคิน 1,400.00 มีนาคม 2564 ศูนย์การกําลังสํารอง  จ. ประจวบคีรีขันธ์
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169 001W530167 จ.ส.อ. วิเชียร มุขภักดี 8,100.00 มีนาคม 2564 สํานักงานขนส่งกองบริการ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

170 001W530167 ร.ท. วิฑูร เกตุรักษา 1,600.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

171 001W530167 ส.ท. ปฏิเวธ โตกุล 9,000.00 มีนาคม 2564 ศร.พัน 2 ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

172 001W530167 นาง อนัญพร มนฑนม 2,800.00 มีนาคม 2564 แผนกการศึกษาทางไปรษณีย์ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

173 001W530167 ส.ท. อนุพงศ์ ฉิมพันธ์ 12,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายธนะรัชต์ กองพันทหารราบที่ 1 จ. ประจวบคีรีขันธ์

174 001W530167 จ.ส.อ. แรม ละอองอ่อน 6,400.00 มีนาคม 2564 โรงเรียนนายสิบทหารบก จ. ประจวบคีรีขันธ์

175 001W530167 น.ส. เสาวลักษณ์ สุขแก้ว 5,400.00 มีนาคม 2564 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

176 001W530167 จ.ส.อ. สุจินต์ วิไลพันธุ์ 5,900.00 มีนาคม 2564 ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

177 001W530167 นาย สันติ ทอดสนิท 400.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

178 001W530167 ร.ต. เหรียญ บัวชื่น 6,500.00 มีนาคม 2564 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

179 001W446382 จ.ส.อ. เกรียงไกร แก้วภักดี 7,900.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 12  ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

180 001W446382 นาง อรุณีย์ สอาด 3,200.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

181 001W530167 ส.ต. พงศ์สรร ผิวอินทร์ 10,200.00 มีนาคม 2564  จ. ปราจีนบุรี

182 001W530167 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ จําจิตต์ 11,800.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

183 001W530167 ร.ต. พชรพล บุญญนรังษี 1,300.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

184 001W530167 ส.อ. นิยม ดวงแก้ว 1,300.00 มีนาคม 2564 กองร้อยทหารราบยานเกราะที่ 1 ร.2 พัน.1 รักษาพระองค์ จ. ปราจีนบุรี

185 001W530167 น.ส. ปรียาภรณ์ ปานพงษ์ 2,500.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 12 จ. ปราจีนบุรี

186 001W530167 นาย เสริมทรัพย์ การุณ 7,800.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ. ปราจีนบุรี

187 001W446382 ส.อ. นพศักดิ์ หกหนู 800.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

188 001W521215 ส.อ. นพศักดิ์ หกหนู 1,600.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

189 001W530167 จ.ส.อ. ราเชนทร์ ปานจันทร์ทิพย์ 19,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 จ. ปัตตานี
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190 001W530167 นาย พสุธาร สมิตานนท์ 18,400.00 มีนาคม 2564 ร.152 ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี

191 001W530167 ส.อ. ธนวัฒน์ สุวรรณา 6,000.00 มีนาคม 2564 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 จ. ปัตตานี

192 001W530167 จ.ส.อ. วัยวัฒน์ ถิรวัฒน์ฑิตยา 3,900.00 มีนาคม 2564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ร.153 พัน.3 จ. ปัตตานี

193 001W530167 ร.ท. จักรราช เพชรสุด 6,800.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

194 001W530167 นาย ประเสริฐ สิริเจริญวณิช 5,000.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 43 จ. ปัตตานี

195 001W530167 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นาศรี 5,900.00 มีนาคม 2564 ค่ายศิรินธร จ. ปัตตานี

196 001W530167 ส.อ. นพศักดิ์ หกหนู 1,800.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี

197 001W530167 นาย อนุวัฒน์ หวานแก้ว 5,900.00 มีนาคม 2564 กองทัพน้อยที่ 4 ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี

198 001W530167 ร.ต. สุทธิพงษ์ ราโคโชติ 1,600.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จ. ปัตตานี

199 001W530167 ส.อ. นพรัตน์ ระสะครบุรี 8,300.00   มีนาคม 2564 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จ. สระบุรี

200 001W446382 ร.อ. สิทธิพงษ์ สงครามพล 5,200.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

201 001W530167 ร.อ. สิทธิพงษ์ สงครามพล 1,100.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

202 001W446382 จ.ส.อ. สุนทร วงศ์ชัย 500.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 17 จ. พะเยา

203 001W506213 จ.ส.อ. สุนทร วงศ์ชัย 1,200.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 17 จ. พะเยา

204 001W530167 จ.ส.อ. สุนทร วงศ์ชัย 3,900.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 17 จ. พะเยา

205 001W530167 นาย ณัฐชัย คําฟู 5,000.00 มีนาคม 2564 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก

206 001W530167 จ.ส.อ. สมพร พูลพิพัฒน์ 4,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 402 จ. พัทลุง

207 001W446382 จ.ส.อ. ประพันธ์ บุญแต่ง 7,700.00 มีนาคม 2564 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

208 001W455242 ร.ต. ชวโรจน์ รักนาค 1,800.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 9 จ. พิษณุโลก

209 001W468229 จ.ส.อ. ปราโมทย์ ใจทน 8,900.00 มีนาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุงที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

210 001W506213 จ.ส.อ. โกมล จันทร์บ่อโพธิ์ 6,300.00 มีนาคม 2564 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
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211 001W530167 จ.ส.อ. บุญเลิศ เผือกเขียว 2,000.00 มีนาคม 2564  จ. พิษณุโลก

212 001W530167 จ.ส.ต. ภูวไนย สุรักษ์ขิต 3,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จ. พิษณุโลก

213 001W530167 จ.ส.ต. ภูวไนย สุรักษ์ขิต 1,300.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จ. พิษณุโลก

214 001W530167 พ.ต. ภัคธนัช จันทรา 6,200.00 มีนาคม 2564  จ. พิษณุโลก

215 001W530167 จ.ส.อ. วันชัย เอี่ยมกาย 12,000.00 มีนาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

216 001W530167 พ.ท. เสน่ห์ พวงนาค 12,100.00 มีนาคม 2564 กองทัพน้อยที่ 3 จ. พิษณุโลก

217 001W530167 จ.ส.อ. ประพันธ์ บุญแต่ง 3,100.00 มีนาคม 2564 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

218 001W530167 ร.ต. สมาน จักรวรรดิ์ 3,500.00 มีนาคม 2564 กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

219 001W530167 ร.อ. กฤช เพ็ชรกระจ่าง 3,700.00 มีนาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ กองสรรพาวุธเบา จ. พิษณุโลก

220 001W530167 พ.อ. ปิยชาติ ศูนยะคณิต 7,100.00 มีนาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

221 001W530167 จ.ส.อ. ประจวบ รักวุ่น 5,100.00 มีนาคม 2564 แผนกยุทธโยธา กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

222 001W530167 ส.อ. นิไกร ปล้องนุ่น 5,200.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 31 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

223 001W530167 ส.อ. ฐิติพงษ์ พัดนวล 6,400.00 มีนาคม 2564 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

224 001W530167 ส.ต. อรพงษ์ ป้องกันทรัพย์ 3,600.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก

225 001W530167 พ.อ. ประสิษฐิพงศ์ มูลดี 22,500.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. พิษณโุลก

226 001W530167 ร.อ. สมพงษ์ ทับทอง 5,300.00 มีนาคม 2564 กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก

227 001W446382 นาง สุทธิวรรณ บุญเกิด 400.00 มีนาคม 2564  จ. เพชรบุรี

228 001W525541 นาง สุทธิวรรณ บุญเกิด 2,300.00 มีนาคม 2564  จ. เพชรบุรี

229 001W530167 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ฉิมมณี 7,100.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

230 001W530167 จ.ส.อ. ฉัตรชัย ฉิมมณี 3,500.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

231 001W446382 จ.ส.อ. จตุพงค์ พรมนิล 400.00 มีนาคม 2564 กรมทหารม้าที่ 3 จ. เพชรบูรณ์
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232 001W516215 จ.ส.อ. จตุพงค์ พรมนิล 700.00 มีนาคม 2564 กรมทหารม้าที่ 3 จ. เพชรบูรณ์

233 001W516215 จ.ส.อ. ทองคํา สีเงินดี 3,300.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 28 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว จ. เพชรบูรณ์

234 001W530167 จ.ส.อ. เฉลิมชัย พิมพา 1,400.00 มีนาคม 2564 ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

235 001W530167 จ.ส.อ. เฉลิมชัย พิมพา 1,200.00 มีนาคม 2564 ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

236 001W530167 ส.ท. ฐิติกวิน ปินตา 4,400.00 มีนาคม 2564 ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

237 001W530167 ส.ต. สามารถ อาจบํารุง 8,300.00 มีนาคม 2564 ม.3 พัน.18 จ. เพชรบูรณ์

238 001W530167 จ.ส.อ. อํานาจ อ่อนสา 5,400.00 มีนาคม 2564 กรมทหารม้าที่ 3 จ. เพชรบูรณ์

239 001W530167 นาย ชัยวุฒิ ชื่นอารมณ์ 2,900.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

240 001W530167 ร.ต. สมชาติ บัวทอง 9,000.00 มีนาคม 2564 ค่ายขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

241 001W530167 จ.ส.อ. ธีรยุทธ มิวันเปี้ย 8,400.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 11 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

242 001W446382 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 500.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่

243 001W468229 จ.ส.อ. สมคิด พงศ์พัฒนากร 4,200.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 12 ข้าราชการบํานาญ จ. แพร่

244 001W488211 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 1,500.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่

245 001W530167 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 300.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่

246 001W530167 ร.ต. วัธนกานต์ กันแก้ว 4,200.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดแพร่ จ. แพร่

247 001W530167 ส.ท. ปิยพงษ์ จันเสนา 8,800.00 มีนาคม 2564 ปตอ.2 พัน.4 จ. กรุงเทพมหานคร

248 001W446382 ส.อ. ภูริพงษ์ แสนตลาด 1,700.00 มีนาคม 2564 ค่ายบดินทรเดชา ร.16 พัน.2 จ. ยโสธร

249 001W516215 ส.อ. ภูริพงษ์ แสนตลาด 4,000.00 มีนาคม 2564 ค่ายบดินทรเดชา ร.16 พัน.2 จ. ยโสธร

250 001W521215 ส.อ. พรชัย บรรทัดจันทร์ 1,600.00 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงเพ็ง จ. ยโสธร

251 001W530167 จ.ส.ท. ธีรวัฒน์ ธุระกิจ 5,800.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 จ. ยโสธร

252 001W530167 จ.ส.ท. ธีรวัฒน์ ธุระกิจ 5,900.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 จ. ยโสธร
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253 001W530167 จ.ส.อ. ทองเจิม ภูตาเพิด 5,000.00 มีนาคม 2564 สถานีวิทยุ จส.4 กรมการทหารสื่อสาร จ. ยโสธร

254 001W530167 จ.ส.อ. ทองเจิม ภูตาเพิด 900.00 มีนาคม 2564 สถานีวิทยุ จส.4 กรมการทหารสื่อสาร จ. ยโสธร

255 001W530167 นาย เจริญศักดิ์ นพวงศ์ 5,500.00 มีนาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 1 จ. ยะลา

256 001W446382 ส.อ. ชัยยุทธ อาจหาญ 4,100.00 มีนาคม 2564 จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ค่ายประเสริฐสงคราม จ. ร้อยเอ็ด

257 001W488211 ส.อ. ชัยยุทธ อาจหาญ 4,300.00 มีนาคม 2564 จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ค่ายประเสริฐสงคราม จ. ร้อยเอ็ด

258 001W530167 พ.ท. ปัญญา กระจ่างกุล 4,500.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จ. ร้อยเอ็ด

259 001W530167 พ.ท. ปัญญา กระจ่างกุล 5,100.00 มีนาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จ. ร้อยเอ็ด

260 001W530167 ส.อ. กฤษฏิ์ สุทธิมั่น 4,300.00 มีนาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด

261 001W530167 ส.ท. พีรชัย จุลโสภณ 5,000.00 มีนาคม 2564 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง สํานักงานสัสสดี จ. ระยอง

262 001W446382 นาย พงศ์วิชญ์ โพธิประสาท 4,900.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 51 กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

263 001W488211 ร.ต. ประสิทธิชัย จันทรศร 5,000.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี

264 001W506213 จ.ส.อ. บุญเลิศ สิงห์โต 3,000.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ค่ายบุรฉัต จ. ราชบุรี

265 001W530167 ร.ต. พิชิตพล เมฆรา 7,400.00 มีนาคม 2564 พัน.ช.คมศ.พล.ช. จ. ราชบุรี

266 001W530167 จ.ส.อ. สถาพร กําดี 13,100.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

267 001W530167 ร.ต. เมธี ดวงบุญ 12,100.00 มีนาคม 2564 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จ. ราชบุรี

268 001W530167 พ.ท.หญิง จรัสศรี ตัณฑพงษ์ 2,400.00 มีนาคม 2564 กอ.รมน. จังหวัดราชบุรี 

269 001W530167 จ.ส.อ. อดินันต์ บรรจบในเมือง 2,800.00 มีนาคม 2564 กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี

270 001W530167 จ.ส.ต. วินิจ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 12,000.00 มีนาคม 2564 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

271 001W530167 ร.ต. เมธี ดวงบุญ 1,300.00 มีนาคม 2564 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จ. ราชบุรี

272 001W530167 จ.ส.อ. เกรียงเดช ทองเสงี่ยม 8,700.00 มีนาคม 2564 กรมการทหารช่าง จ. ราชบุรี

273 001W530167 ส.อ. พงศ์ศรี ชุ่มโสตร์ 2,800.00 มีนาคม 2564 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ. ราชบุรี
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274 001W530167 ส.ท. เบญจวัฒน์ สิทธิวงศ์ 10,100.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 35 จ. ลพบุรี

275 001W530167 พ.อ. ฐากูร พากเพียรทรัพย์ 7,700.00 มีนาคม 2564 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

276 001W530167 พ.ท. คําพันธ์ ปาสาจัง 16,600.00 มีนาคม 2564 กองการฝึกโรงเรียนการบินทหารบก จ. ลพบุรี

277 001W530167 จ.ส.อ. ทวิช เหง่าชัย 9,800.00 มีนาคม 2564 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

278 001W530167 ส.ท. ณรงค์เดช คํามีรักษ์ 1,200.00 มีนาคม 2564 กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

279 001W530167 พ.ต. มานะ สว่างแจ้ง 9,000.00 มีนาคม 2564 ศฝ.นศท.มทบ.13 จ. ลพบุรี

280 001W530167 ส.ต. ศิริศิลป์ ศิริมากร 8,600.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 13 จ. ลพบุรี

281 001W530167 ร.ต. ทวีชัย รัชณณ 9,500.00 มีนาคม 2564 กองพันปฏิบัติการพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ. ลพบุรี

282 001W530167 ส.อ. ยศพนธ์ ส้มซ่า 6,000.00 มีนาคม 2564 ร.31 พัน.3 รอ. จ. ลพบุรี

283 001W530167 จ.ส.อ. นําธวัช ท้องฟ้า 6,400.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 ค่ายพิบูลสงคราม จ. ลพบุรี

284 001W530167 จ.ส.อ. ณัตพงศ์ กุลเกิด 7,700.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จ. ลพบุรี

285 001W530167 ส.อ. ธีระยุทธ อาสนาทิพย์ 2,200.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 31 กองพันทหารราบที่ 3 จ. ลพบุรี

286 001W530167 พ.อ. ชยุต เดชเสาร์ห้า 17,400.00 มีนาคม 2564 ศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี

287 001W530167 ร.อ. เศกศักดิ์ เหนี่ยวละ 10,500.00 มีนาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก จ. ลพบุรี

288 001W530167 จ.ส.อ. ภาคภูมิ หนูสัมฤทธิ์ 3,700.00 มีนาคม 2564 การบินทหารบก จ. ลพบุรี

289 001W446382 ส.อ. ประหยัด เกี้ยวฝั้น 1,100.00 มีนาคม 2564 ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

290 001W488211 ส.อ. ประหยัด เกี้ยวฝั้น 2,300.00 มีนาคม 2564 ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

291 001W530167 พ.อ. ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ 6,900.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 จ. ลําปาง

292 001W530167 จ.ส.อ. วิเชียร สอนเวียง 3,300.00 มีนาคม 2564 สัสดีอําเภอวังสะพุง สัสดีอําเภอวังสะพุง จ. เลย

293 001W446382 ส.อ. ยุทธนา อินอุเทน 2,400.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

294 001W530167 จ.ส.อ. สุทัศน์ แสนทัด 1,000.00 มีนาคม 2564 ที่ว่าการอําเภอค้อวัง ที่ว่าการอําเภอค้อวัง จ. ศรีสะเกษ
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295 001W530167 ส.อ. ยุทธนา อินอุเทน 600.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

296 001W446382 จ.ส.อ. ประเสริฐ พุทธดี 1,300.00 มีนาคม 2564 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายน้ําพุ จ. สกลนคร

297 001W488211 จ.ส.อ.หญิง สุพัตรา พรหมนุชิต 4,800.00 มีนาคม 2564 ค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.29 จ. สกลนคร

298 001W488211 จ.ส.อ. พรศักดิ์ พรหมนุชิต 4,800.00 มีนาคม 2564 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

299 001W530167 จ.ส.อ. พรศักดิ์ พรหมนุชิต 2,800.00 มีนาคม 2564 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

300 001W530167 นาย ศุภโชค นามวงศ์ 3,700.00 มีนาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร จ. สกลนคร

301 001W530167 จ.ส.อ.หญิง สุพัตรา พรหมนุชิต 2,600.00 มีนาคม 2564 ค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.29 จ. สกลนคร

302 001W530167 จ.ส.อ. วิจารณ์ เกียรติพงษ์ 4,200.00 มีนาคม 2564 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ กรมทหารราบที่ 5 ค่าย จ. สงขลา

303 001W530167 นาย พิศ ทองมาก 9,200.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่5 ค่ายมหาจักรีสิริน จ. สงขลา

304 001W530167 ร.ท. อุทัย สุขเกื้อ 17,600.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมหารราบที่ 5 ค่ายเสกองพันทหาร จ. สงขลา

305 001W530167 นาย ศุทธา จันทร์ศรี 4,400.00 มีนาคม 2564 กองพลพัฒนา 4 หมู่บ้านค่ายรัตนพล จ. สงขลา

306 001W530167 ส.อ. ชาติชาย จันทร์เกลี้ยง 1,500.00 มีนาคม 2564 กองพันพัฒนาที่ 4 จ. สงขลา

307 001W530167 นาย พงศกร คล้ายสีสงค์ 6,200.00 มีนาคม 2564  จ. สงขลา

308 001W530167 นาย ฉัตรชัย ทิพย์เที่ยงแท้ 6,400.00 มีนาคม 2564 ค่ายเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

309 001W530167 นาย สักการ สุวรรณรัตน์ 7,000.00 มีนาคม 2564  จ. สตูล

310 001W530167 จ.ส.อ. นิพันธ์ แก้วรัตนรงค์ 4,300.00 มีนาคม 2564  จ. สมุทรปราการ

311 001W530167 จ.ส.อ. บุญสม ขําสาคร 6,200.00 มีนาคม 2564 ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน จ. สมุทรสาคร

312 001W530167 นาย ดํารงค์ คุณารักษ์ 3,200.00 มีนาคม 2564  จ. สมุทรสาคร

313 001W530167 นาย ไพรพนา นิลหล้า 8,500.00 มีนาคม 2564 ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน จ. สมุทรสาคร

314 001W530167 จ.ส.อ. สุนัย นามโสภา 9,800.00 มีนาคม 2564 ส.1พัน.102 จ. สมุทรสาคร

315 001W446382 จ.ส.อ. ทนง ถีระวงค์ 1,500.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 จ. สระบุรี
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316 001W446382 ส.อ. ชาติชาย เกตุอรุณ 500.00 มีนาคม 2564 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

317 001W446382 ส.ท. สมเกียรติ มั่นเจริญ 700.00 มีนาคม 2564 กองร้อยกองบังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

318 001W521215 ส.ท. สมเกียรติ มั่นเจริญ 1,300.00 มีนาคม 2564 กองร้อยกองบังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

319 001W530167 ส.อ. ชาติชาย เกตุอรุณ 2,500.00 มีนาคม 2564 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

320 001W530167 ร.ท. อมร นุชคําแหง 4,300.00 มีนาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 23 จ. สระบุรี

321 001W530167 พ.อ. อภิวุฒิ จุลกลับ 13,400.00  มีนาคม 2564 มทบ.36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

322 001W530167 นาย ฉัตรชัย รักษ์รอด 3,200.00 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี

323 001W530167 ส.ท. วิศรุต จันทร์ปล้อง 4,900.00 มีนาคม 2564 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี  จ. สุราษฎร์ธานี

324 001W530167 จ.ส.อ. เจริญศักดิ์ ศิรินุพงค์ 6,300.00 มีนาคม 2564 บ.ศศิมงคล ก่อสร้าง จ. สุราษฎร์ธานี

325 001W530167 จ.ส.อ. ธวัชชัย สกุลอ๊อด 9,600.00   มีนาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

326 001W530167 พ.ต. วิทยา สาริยา 12,500.00 มีนาคม 2564 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

327 001W446382 ส.อ. มนตรี บูชาพันธ์ 2,200.00 มีนาคม 2564 ร้อย สพ.มทบ.22 จ. อุบลราชธานี

328 001W530167 ส.ท. พงษ์พัฒน์ พูลเพิ่ม 6,500.00 มีนาคม 2564 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

329 001W530167 จ.ส.อ. มนตรี สุรภี 11,500.00 มีนาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

330 001W530167 จ.ส.อ. จารึก ธรรมสาร 5,400.00 มีนาคม 2564 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

331 001W530167 ร.ต. ธีระวัฒน์ วรรณเสน 4,100.00 มีนาคม 2564 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

332 001W530167 นายณัฐพงษ์ กนกกาญจนพงศ์ 7,200 เมษายน 2564 กรมสวัสดิการทหารบก อาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย)  จ.กรุงเทพมหานคร

333 001W530167 ส.ท.ธนพัฒน์ ฤทัยธนานนท์ 7,600 เมษายน 2564 ร.11 พัน.1 รอ. จ.กรุงเทพมหานคร

334 001W530167 ร.อ.หญิงนัทธ์ชนัน สุศิวะ 5,200 เมษายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า หออภิบาลทารกแรกเกิด  จ.กรุงเทพมหานคร

335 001W530167 ส.อ.ทศพร สุขสถาน 11,200 เมษายน 2564 กรมสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  จ.กรุงเทพมหานคร

336 001W530167 จ.ส.อ.กฤษณ สุขสถาน 7,200 เมษายน 2564 ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก จ.กรุงเทพมหานคร



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลพ สังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักนําส่งเดือน มี.ค. - มิ.ย. 64

337 001W530167 ร.ท.พรศักดิ์ คูสกุล 9,900 เมษายน 2564 ฐานปฏิบัติการตําบลคลองใหม่  จ.ปัตตานี

338 001W530167 ส.อ.พิชิต ทองบุตร 8,400 เมษายน 2564 กรมทหารราบที่ 13  จ.อุดรธานี

339 001W530167 ส.ต.ธีระยุทธ ศรีพงษ์ 9,900 เมษายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 22  จ.อุบลราชธานี

340 001W530167 ส.อ. ทิชากร บัวเผียน 4,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จ. กระบี่

341 001W446382 จ.ส.อ. ธนยศ พลเรืองทอง 4,800.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

342 001W446382 นาย ณรงค์วิทย์ เอี่ยมในวงษ์ 5,100.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 ก จ. กรุงเทพมหานคร

343 001W446382 นาง กฤษณา ปิ่นทอง 4,600.00 พฤษภาคม 2564 กองการเงิน กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

344 001W446382 พ.ต. สันติพงศ์ เถื่อนแก้ว 8,300.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

345 001W446382 จ.ส.ท.หญิง กาญจนา เถื่อนแก้ว 3,400.00 พฤษภาคม 2564 สถาบันพยาธิวิทยา จ. กรุงเทพมหานคร

346 001W530167 ส.อ. สุพัฒน์ ผาริโน 8,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่1 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

347 001W530167 จ.ส.อ. เจษฎ ตะนะวิลัย 18,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

348 001W530167 ส.ต. ลัญจกร ไชยชมภู 5,500.00 พฤษภาคม 2564 สํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

349 001W530167 นาย กิตติ ปิยรักษ์ 6,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

350 001W530167 น.ส. กานต์ชนา คําภะวา 4,200.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

351 001W530167 ส.ต.หญิง นลพรรณ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ 10,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

352 001W530167 นาง วิจิตร บัวสด 9,800.00 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

353 001W530167 จ.ส.อ. ไพทูน บัวสด 3,600.00 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

354 001W530167 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ รุ่งแสงศรี 6,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จ. กรุงเทพมหานคร

355 001W530167 ร.อ.หญิง ศุภรัสมิ์ อิทธิกุลเสฏฐ์ 13,000.00 พฤษภาคม 2564 สํานักโฆษก กอ.รมน. สวนรื่นฤดี จ. กรุงเทพมหานคร

356 001W530167 พ.อ. สรภพ นามารักชาติ 11,500.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่4 จ. กรุงเทพมหานคร

357 001W530167 น.ส. เบญจมาภรณ์ ขันตี 8,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร
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358 001W530167 นาย คมสัน ไวว่อง 8,500.00 พฤษภาคม 2564 ส.พัน.12  จ. กรุงเทพมหานคร

359 001W530167 จ.ส.อ. สุภาพ แม่นจันทึก 9,000.00 พฤษภาคม 2564 กรมการทหารสื่อสาร จ. กรุงเทพมหานคร

360 001W530167 นาย นันทวัฒน์ สระบัวคํา 11,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

361 001W530167 น.ส. สุกัญญา งาคชสาร 8,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

362 001W530167 จ.ส.อ. ประเวช ทองจิตร์ 8,100.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

363 001W530167 จ.ส.อ. ปิยพันธุ์ บุญสุข 5,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

364 001W530167 พ.ท. วุฒิพันธ์ สงวนไพบูลย์ 8,000.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

365 001W530167 พ.ท. ประจักษ์ ระลึก 10,500.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพภาคที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

366 001W530167 นาย สมหวัง เงินพงศ์เพ็ชร 900.00 พฤษภาคม 2564 หน่วยข่าวกรองทางทหาร จ. กรุงเทพมหานคร

367 001W530167 ร.อ.หญิง กุลธิดา ไชยจําเริญ 5,300.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

368 001W530167 นาย สมชาติ เพลินสุข 7,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมข่าวทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

369 001W530167 นาย อัตถชัย ศรียารักษ์ 8,100.00 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

370 001W530167 นาย วัฒนพงษ์ สิงห์ทอง 17,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 จ. กรุงเทพมหานคร

371 001W530167 พล.ต. พลพิพัฒน์ อินทสุวรรณ 11,400.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

372 001W530167 จ.ส.อ. สุพัฒน์ เจียมสันต์ 13,200.00 พฤษภาคม 2564 นปอ. จ. กรุงเทพมหานคร

373 001W530167 ร.อ. มาโนช นาคทอง 6,400.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

374 001W530167 ส.อ.หญิง อัญมณี นุ้ยหนู 12,100.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

375 001W530167 พ.ท. สมคิด พูลเจริญ 27,600.00 พฤษภาคม 2564 กรมแพทย์ทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

376 001W530167 ร.อ. ธีรัชญ์ ตันอารีย์ 11,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 จ. กรุงเทพมหานคร

377 001W530167 ส.ท. เฉลิมรัช มีมะโน 5,100.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 จ. กรุงเทพมหานคร

378 001W530167 ส.ท. ศิริชัย ฤกษ์สุนทรี 7,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 จ. กรุงเทพมหานคร
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379 001W530167 พ.ท. อรรถสิทธิ์ จอมกลาง 21,500.00 พฤษภาคม 2564 สนง.ตรวจสอบภายในกองทัพบก จ. กรุงเทพมหานคร

380 001W603219 จ.ส.อ. อัศวิน ศรีสวัสดิ์ 8,200.00 พฤษภาคม 2564 ศอ.สพ.ทบ. จ. กรุงเทพมหานคร

381 001W530167 นาย ธนพล ปัญญพิมพ์ 5,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่วงที่ 9 จ. กาญจนบุรี

382 001W530167 นาง อุษา ขาวสะอาด 2,300.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 17 จ. กาญจนบุรี

383 001W530167 ส.อ. ปริวัตร อินทุมาร 10,900.00 พฤษภาคม 2564 พล.ร.9 จ. กาญจนบุรี

384 001W530167 จ.ส.อ. อรชุณห์ ยังแหยม 8,900.00 พฤษภาคม 2564 ป.9 พัน.109 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี

385 001W530167 ส.ท. เฉลิมพล พิมใจใส 9,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารม้าที่ 3 จ. ขอนแก่น

386 001W446382 นาย ทวีทรัพย์ ดวงมนตรี 1,100.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จ. ชลบุรี

387 001W530167 นาย อภิสิทธิ์ ยอดพรมทอง 8,200.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

388 001W530167 นาย ทวีทรัพย์ ดวงมนตรี 1,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จ. ชลบุรี

389 001W530167 พ.อ. เอกดนัย จุลโลบล 33,900.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายนวมินทราชินี กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 จ. ชลบุรี

390 001W530167 นาย วรายุทธ รักพวกกลาง 5,500.00 พฤษภาคม 2564 พัน.ซบร.21 บชร.1 จ. ชลบุรี

391 001W530167 ร.ต. พยักฆ์พล ศรีณรงค์ 4,300.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 จ. ชลบุรี

392 001W530167 ส.อ. สันติพงษ์ เพชรชม 2,300.00 พฤษภาคม 2564 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. จ. ปราจีนบุรี

393 001W530167 ส.อ. อภินันท์ จิตรอักษร 8,800.00 พฤษภาคม 2564 ร.25 พัน.1 จ. ชุมพร

394 001W530167 ส.ต. สิทธิศักดิ์ ศุภมงคล 8,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 48 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร

395 001W530167 ร.ท. ปริญญา ทองนอก 21,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 ค่ายเขตอุดมศกัดิ์ จ. ชุมพร

396 001W530167 จ.ส.อ.หญิง ไอยเรศ เกิดทับทิม 7,400.00 พฤษภาคม 2564 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

397 001W530167 พ.ต.หญิง รัตนากร เศรษฐกร 4,600.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จ. เชียงราย

398 001W530167 นาย เดช พงศาสกุล 9,600.00 พฤษภาคม 2564 มทบ.34 จ. พะเยา

399 001W530167 นาย ปิยะกานต์ เชียงคํา 11,200.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่
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400 001W530167 พ.ท. นนทวัฒน์ ทาเครือ 6,400.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 33 จ. เชียงใหม่

401 001W530167 พ.ต. ศรณรงค์ ศรีสุข 4,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จ. เชียงใหม่

402 001W530167 จ.ส.อ. ชิโนรส ชุติกุลสุข 10,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันพัฒนาที่ 3 จ. เชียงใหม่

403 001W530167 ส.ต. กัณพงศ์ ธงนาค 4,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จ. เชียงใหม่

404 001W530167 พ.ท. ต่อพงษ์ ชํานาญอาสา 16,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันพัฒนาที่ 3 จ. เชียงใหม่

405 001W530167 จันทราทิพย์ ขวัญเมือง 11,300.00 พฤษภาคม 2564 จ. เชียงใหม่

406 001W530167 ร.ต. ต่อศักดิ์ พรมลา 6,500.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดนครพนม จ. นครพนม

407 001W530167 ส.อ. ธนาวุฒิ อินาลา 6,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ. นครพนม

408 001W446382 พ.อ. วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ 6,900.00 พฤษภาคม 2564 กองข่าว กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

409 001W446382 นาย ธงชัย ทองนอก 1,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ 103 จ. นครราชสีมา

410 001W530167 จ.ส.อ. ทิพย์พิมาน ภูมะลี 9,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันซ่อมบํารุงที่ 22 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

411 001W530167 จ.ส.อ. วัชรพล ชาพล 11,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 8 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

412 001W530167 นาง ศิวะพร ศรีจันทร์หล้า 15,000.00 พฤษภาคม 2564 รพ.ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

413 001W530167 จ.ส.ต. สัมฤทธิ์ อัตริ 12,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันสรรพาวุธที่ 22 จ. นครราชสีมา

414 001W530167 ส.อ. ราชยุทธ์ ดําเกิด 7,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 จ. นครศรีธรรมราช

415 001W530167 จ.ส.อ. สมชาย สัตย์ชัย 11,500.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพภาคที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช

416 001W530167 พ.อ. บุญช่วย โพธิ์แปลง 16,900.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

417 001W530167 นาย สิทธิชัย แตงทอง 12,700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

418 001W530167 นาย อิสระพงศ์ บุญมา 21,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 5 จ. นครศรีธรรมราช

419 001W530167 ร.ท. รักพงศ์ ประพันธ์ 8,200.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 จ. นครศรีธรรมราช

420 001W530167 พ.อ. กมล วิทิตพันธ์ 7,400.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช
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421 001W530167 จ.ส.อ. พรประสิทธิ์ โอมประพันธ์ 12,600.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มณฑลทหารราบที่ 43 จ. นครศรีธรรมราช

422 001W530167 จ.ส.อ. ยศพงศ์ สุขเกษม 13,700.00 พฤษภาคม 2564 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24 บชร.4 จ. นครศรีธรรมราช

423 001W530167 ว่าที่ ร.ต. ชโลธร พิบูลย์ 12,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองพันทหารม้าที่ 16 จ. นครศรีธรรมราช

424 001W530167 ส.ต. กฤต พิบูลย์ 2,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองพันทหารม้าที่ 16 จ. นครศรีธรรมราช

425 001W530167 จ.ส.อ. ยุทธวิวัฒน์ ลือสวัสดิ์ 8,800.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ. นครศรีธรรมราช

426 001W530167 ส.ท. อธิวัฒน์ พวงพันธ์ 8,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

427 001W530167 ร.ท. มนตรี ฤทธิ์เนียด 10,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จ. นครสวรรค์

428 001W530167 น.ส. ยลธกาล หัสสระน้อย 6,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

429 001W530167 น.ส. อรุณโรจน์ ผดุงกิจ 6,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมพลาธิการทหารบก จ. นนทบุรี

430 001W530167 น.ส. ทับทิม เผ่าโพนทอง 6,200.00 พฤษภาคม 2564 กรมพลาธิทหารบก จ. นนทบุรี

431 001W530167 จ.ส.อ. ทวี อุดอ้าย 5,600.00 พฤษภาคม 2564  จ. น่าน

432 001W530167 จ.ส.อ. ทวี อุดอ้าย 5,700.00 พฤษภาคม 2564  จ. น่าน

433 001W530167 จ.ส.อ. คมสัน ศิริรัตน์ 4,700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสุริยะพงษ์ จ. น่าน

434 001W530167 จ.ส.ท. จตุภูมิ พรมสาร 5,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยะพงษ์ จ. น่าน

435 001W530167 นาย วิชาญ ไชยรินทร์ 3,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ฝ่ายสื่อสาร จ. บุรีรัมย์

436 001W446382 ร.ท. ลิขิต หมายมั่น 10,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระสุริโย จ. ประจวบคีรีขันธ์

437 001W530167 ร.ท.หญิง เอมอร งามจิตต์เอื้อ 14,000.00 พฤษภาคม 2564 รพ.ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

438 001W530167 ส.อ. พิเชฐพงศ์ หมั่นเขตรกิจ 12,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

439 001W530167 ส.ต. ภคพล แวงนอก 4,900.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

440 001W530167 ส.ต. ศรีพิพัฒน์ พลเยี่ยม 3,500.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ. ปราจีนบุรี

441 001W530167 นาย นพณัฐ เจียมเจริญ 25,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ. ปราจีนบุรี
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442 001W530167 จ.ส.อ. สากล โลเชียงสาย 15,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 15 จ. ปัตตานี

443 001W530167 ร.ต. สัญญา สุนารักษ์ 6,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายนเรศวร จ. ปัตตานี

444 001W530167 นาย ชิรพัทธ์ เปรมนันทิวัฒน์ 5,200.00 พฤษภาคม 2564 กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 42 จ. ปัตตานี

445 001W530167 จ.ส.อ. ประวิทย์ หนูเจริญ 5,800.00 พฤษภาคม 2564 มณพลทหารบกที่ 46 จ. ปัตตานี

446 001W530167 นาย กฤติพงศ์ พรมเหล็ก 9,800.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช กรมทหารราบที่17 จ. พะเยา

447 001W530167 นาย อภิรักษ์ กาศสกุล 4,500.00 พฤษภาคม 2564 ป.พัน17 พลร.7 จ. พะเยา

448 001W530167 นาย ชาญณรงค์ ทองอยู่ 8,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

449 001W530167 จ.ส.อ. อลงกรณ์ เกตุทิม 14,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 จ. พิษณุโลก

450 001W530167 จ.ส.อ. สมศักดิ์ จันโน 17,800.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 33 จ. พิษณุโลก

451 001W530167 จ.ส.อ. วรกฤต สหัสเตชากร 5,900.00 พฤษภาคม 2564  จ. พิษณุโลก

452 001W530167 ส.อ. จีรพันธ์ ศิลาคํา 10,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก

453 001W530167 พ.ต. เทวินทร์ ศิริสุวรรณ 9,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ศปภอ.ทบ.3 จ. พิษณุโลก

454 001W530167 ส.ท. เอกรัฐ พลศรี 5,900.00 พฤษภาคม 2564 กรมรบพิเศษที่ 4 จ. พิษณุโลก

455 001W530167 ส.ท. ภูเบศร์ สุยะยอด 6,700.00 พฤษภาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3 จ. พิษณุโลก

456 001W530167 พ.ต. สามารถ สุขคุ้ม 20,900.00 พฤษภาคม 2564 กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก

457 001W530167 ร.ต. ศรชัย ไชยชมภู 8,800.00 พฤษภาคม 2564 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 จ. พิษณุโลก

458 001W530167 ร.ต. อัคราธร ทองบุรี 11,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ. พิษณุโลก

459 001W530167 จ.ส.อ. ชัยณุกุล ทาแกง 2,600.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 37 จ. พิษณุโลก

460 001W530167 นาย สุภพงษ์ โพธิโสภา 9,000.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 15 จ. เพชรบุรี

461 001W530167 จ.ส.อ. ชัยอนันต์ ระลึก 6,800.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์

462 001W530167 ส.อ. ธิติพงษ์ สีดาสลุง 5,500.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์
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463 001W530167 ส.อ. อภิชน ถิระสาโรช 8,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 จ. เพชรบูรณ์

464 001W530167 นาย กิตติชัย เรือนทราย 6,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 13 จ. เพชรบูรณ์

465 001W530167 จ.ส.อ. ปริญญา ไชยโคตร 6,800.00 พฤษภาคม 2564 ร.12 รอ. จ. ยโสธร

466 001W530167 นาย นันทกร ทองทรัพย์ 3,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายพระยาเดชานุชิต จ. ยะลา

467 001W530167 จ.ส.ต. ธัษภูมิ พรวิชิต 7,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 47 จ. ยะลา

468 001W530167 ส.อ. สุรวัฒน์ ภามนตรี 4,600.00 พฤษภาคม 2564 ช.พัน.6 พล.ร.6  จ. ร้อยเอ็ด

469 001W530167 ส.อ. สมพล หลาบสีดา 4,900.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายประเสริฐสงคราม จ. ร้อยเอ็ด

470 001W530167 ส.ท. นิรุทธ์ วงศ์ฮาด 5,700.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. ร้อยเอ็ด

471 001W530167 จ.ส.อ. ชาตรี ทรงศิลป์ 6,500.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จ. ร้อยเอ็ด

472 001W530167 จ.ส.ท. วิทวัส ขจรภพ 6,300.00 พฤษภาคม 2564 ป.6 พัน.16 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จ. ร้อยเอ็ด

473 001W530167 จ.ส.อ. อัศวิน หนุนภักดี 6,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

474 001W530167 จ.ส.อ. ถนัด เอี่ยมแก้ว 13,500.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

475 001W530167 น.ส. ภัชภิชา ศรีอ่อน 7,400.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

476 001W530167 น.ส. ชนิดา ห้อยระย้า 10,400.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

477 001W530167 ส.ต. ฐิติพงศ์ จันตรี 7,100.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายบุรฉัตร จ. ราชบุรี

478 001W530167 ร.ท. ธีรสุวัฒน์ ภู่เกษร 11,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 จ. ลพบุรี

479 001W530167 นาง มานิสา ภู่เกษร 7,100.00 พฤษภาคม 2564 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จ. ลพบุรี

480 001W530167 ร.ต. ศักดิ์ศิษฏ์ ไชยสิงห์ 6,500.00 พฤษภาคม 2564 ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ จ. ลพบุรี

481 001W530167 พ.อ. ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ 37,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

482 001W530167 พ.อ. ปริญญา ยิ้มรุ่งเรือง 20,300.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 จ. ลพบุรี

483 001W530167 พ.อ. กฤษณะ จันปุ่ม 19,000.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จ. ลพบุรี
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484 001W530167 จ.ส.อ. ทวี พรหมจันทร์ 10,300.00 พฤษภาคม 2564 กอง บ.ปีกหมุนที่ 1 พัน.บ ศูนย์การบินทหารบ จ. ลพบุรี

485 001W530167 ส.อ. ยุทธการ พงษ์สถิตย์ 12,400.00 พฤษภาคม 2564 ร.31 พัน.2 รอ.  จ. ลพบุรี

486 001W530167 ร.อ. ปริญ ปริญญาศาสตร์ 16,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันบินที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

487 001W530167 พ.ต. สมบัติ กุลระวงค์ 3,700.00 พฤษภาคม 2564 รพศ.3 รอ. จ. ลพบุรี

488 001W530167 พ.อ. ณัฐพงศ์ วานิกร 32,300.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 13 จ. ลพบุรี

489 001W530167 ร.ท. สุทธิศักดิ์ แสนศึก 9,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันบินที่ 9 จ. ลพบุรี

490 001W530167 พ.ท. สมพบ สีสมุทร 12,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์  จ. ลพบุรี

491 001W530167 จ.ส.อ. พรเทพ กัลยาณะศักดิ์ 5,400.00 พฤษภาคม 2564 กองพันบินที่ 1 จ. ลพบุรี

492 001W530167 ส.ท. อภิเชษฐ์ สร้อยม่วง 4,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 จ. ลพบุรี

493 001W603219 พ.ท. สมพงษ์ ศิลปกิจยาน 6,500.00 พฤษภาคม 2564 กองพันบินที่ 41 กรมบินศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

494 001W530167 นาย กัมปนาท ไทยกรณ์ 7,000.00 พฤษภาคม 2564 ค่าสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

495 001W530167 ส.ท. ธีระพงษ์ หอมตา 5,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายศรีสองรัก จ. เลย

496 001W530167 ส.อ. สมศักดิ์ คํารักษ์ 8,700.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

497 001W530167 นาย ทนงศักดิ์ โยธาวงศ์ 10,000.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ากฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

498 001W530167 นาย อนุรักษ์ อาสนชัย 4,700.00 พฤษภาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ากฤษณ์สีวะรา จ. สกลนคร

499 001W530167 นาย อนุพงศ์ วัชชิร 5,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารราบที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 จ. สงขลา

500 001W530167 นาย ต้องพงศ์ คงเสน 11,400.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา จ. สงขลา

501 001W530167 จ.ส.อ. อุทัย ชูผล 9,500.00 พฤษภาคม 2564 มทบ.42 จ. สงขลา

502 001W530167 นาย วิไชย ไชยเซ่ง 27,200.00 พฤษภาคม 2564  จ. สงขลา

503 001W530167 ส.ท. ไพรวัลย์ ทิพย์วังโพธิ์ 6,500.00 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสัสดีจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ

504 001W530167 ส.ท. ขจรศักดิ์ ว่องอารี 6,300.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน จ. สมุทรสาคร
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505 001W530167 นาย วีระพันธ์ ไกรยสวน 10,300.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 102 จ. สมุทรสาคร

506 001W530167 นาง จุฑามาส ชัยโชติ 14,100.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน จ. สมุทรสาคร

507 001W530167 จ.ส.อ. พงศ์ศิริ เชื้อรุ่งโรจน์ 13,200.00 พฤษภาคม 2564 กองพันข่าวกรองทางทหาร จ. สมุทรสาคร

508 001W530167 พ.ต. มงคล ปานสิงห์ 17,900.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 จ. สระแก้ว

509 001W446382 จ.ส.อ. วิโรจน์ หาสนิทรัพย์ 7,900.00 พฤษภาคม 2564 กองคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก จ. สระบุรี

510 001W530167 ส.อ. ทฤทธิ์ ศรีปาน 5,300.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 20 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

511 001W530167 จ.ส.อ. มรกต บุญมา 10,000.00 พฤษภาคม 2564 กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จ. สระบุรี

512 001W530167 นาย วุฒิไกร วิโรจน์ 13,100.00 พฤษภาคม 2564 ป.5 พัน.25 จ. สุราษฎร์ธานี

513 001W530167 จ.ส.อ. ธนรัตน์ ขุนสูงเนิน 13,800.00 พฤษภาคม 2564 มทบ.45 ฝ่ายสวัสดิการ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ. สุราษฎร์ธานี

514 001W530167 ส.อ. นฤพนธ์ นิยะนุช 6,200.00 พฤษภาคม 2564 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงค์วัฒนศักดิ์ จ. อุดรธานี

515 001W530167 ร.ท. สมบัติ สอาดอ่ํา 17,800.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารม้าที่ 7 จ. อุตรดิตถ์

516 001W530167 พ.ต. เรวัตร์ พันธวาวงษ์ 10,900.00 พฤษภาคม 2564 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จ. อุทัยธานี

517 001W446382 จ.ส.อ.หญิง มณีรัตน์ ใจกรุณา 1,600.00 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

518 001W530167 พ.ท. ปรัชญา หล้าวิเศษ 20,400.00 พฤษภาคม 2564 กรมทหารพรานที่ 23 จ. อุบลราชธานี

519 001W530167 ร.อ. อภิวัตร จันทรวิจิตร 9,600.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 ทหารบกที่ราบที่ 6 จ. อุบลราชธานี

520 001W530167 พ.ต. ณรงค์เดช สืบสิมมา 28,000.00 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 จ. อุบลราชธานี

521 001W530167 ส.อ.หญิง ฐิติมา เอกนิตย์ 5,500.00 พฤษภาคม 2564 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  จ. อุบลราชธานี

522 001W530167 น.ส. สโรชา ผ่องใส 2,500.00 มิถุนายน 2564 อาคารรับรองกองทัพบกเกียกกาย จ. กรุงเทพมหานคร

523 001W530167 ส.อ. คณพัฒน์ เย็นชัยสิทธิ์ 3,600.00 มิถุนายน 2564 ขส.ทบ. จ. กรุงเทพมหานคร

524 001W530167 น.ส. ณัฐวดี คงไพรสันต์ 7,100.00 มิถุนายน 2564 กรมสรรพวุธทหารบก  จ. กรุงเทพมหานคร

525 001W530167 น.ส. วลัยรักษ์ สีก่ํา 4,400.00 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร
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526 001W530167 น.ส. อนุสรา สมัตถะ 8,600.00 มิถุนายน 2564 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

527 001W530167 ร.อ.หญิง กนกพร กัณฐวิจิตร 5,700.00 มิถุนายน 2564 ยศ.ทบ.  จ. กรุงเทพมหานคร

528 001W530167 ร.ท.หญิง พัสวีศิริ ภวังคนันท์ 13,000.00 มิถุนายน 2564 กรมกําลังพลทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

529 001W530167 น.ส. ศศิมา ธานีเจตน์ 3,800.00 มิถุนายน 2564 รพ.พระมงกุฎเกลา้ แผนก OPD ลําไส้ใหญ่ จ. กรุงเทพมหานคร

530 001W530167 น.ส. นิสาชล งามวิไล 9,700.00 มิถุนายน 2564 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

531 001W530167 นาย เฉลิมพล ครชาตรี 5,100.00 มิถุนายน 2564 กรมสรรพาวุธทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

532 001W530167 น.ส. มณีรัตน์ พึขุนทด 8,200.00 มิถุนายน 2564 รพ.พระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

533 001W530167 พ.อ. อภินันท์ ทิพย์เทพ 18,800.00 มิถุนายน 2564 โรงเรียนทหารพลาธิการ กลมพลาธิการทหารบก จ. กรุงเทพมหานคร

534 001W530167 น.ส. กัญญ์สินีณัฐ รุ่งเรือง 5,200.00 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ. กรุงเทพมหานคร

535 001W530167 ร.ท. บุญเสริม พลอยกระจ่าง 10,000.00 มิถุนายน 2564 โรงเรียนรักษาดินแดน จ. กรุงเทพมหานคร

536 001W530167 ส.ต. ตนุภัทร ปสังคานนท์ 2,300.00 มิถุนายน 2564 พล.ร.9 จ. กาญจนบุรี

537 001W530167 ร.ท. บุญจันทร์ นาแถมพลอย 11,000.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 จ. กาญจนบุรี

538 001W530167 ส.ท. ยงยุทธ ลําเภา 4,500.00 มิถุนายน 2564 พล.ร.9 จ. กาญจนบุรี

539 001W530167 ร.ท. สมหมาย วิสัญ 10,600.00 มิถุนายน 2564 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. จ. ฉะเชิงเทรา

540 001W530167 พ.ต. ยุทธนันทน์ วิยาภรณ์ 8,600.00 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

541 001W530167 พ.อ. สงบศกึ วังแก้ว 5,400.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 37 จ. เชียงราย

542 001W530167 พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ขันมณี 17,300.00 มิถุนายน 2564 ศฝยว.ทบ.  จ. ลพบุรี

543 001W530167 นาย ก่อรวิทย์ แสงแก้ว 5,000.00 มิถุนายน 2564 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ. ตรัง

544 001W530167 จ.ส.อ. วิชิต เขจรเฟื้อง 8,200.00 มิถุนายน 2564 ค่ายวชิรปราการ ร.14 พัน 2 จ. ตาก

545 001W530167 พ.อ. ชิตวัจน์ บุรัมยากร 19,400.00 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนายร้อย จปร. จ. นครนายก

546 001W530167 พ.อ. ประมวล เรืองพงษ์ 6,400.00 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก
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547 001W530167 น.ส. จตุพร อุ่นแอ 6,300.00 มิถุนายน 2564 ค่ายทองฑีฆายุ จ. นครปฐม

548 001W530167 น.ส. วาทิณี อินทรักษา 6,200.00 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง จ. นครพนม

549 001W530167 พ.ท. สมชาย ชัยสวัสดิ์ 20,400.00 มิถุนายน 2564 กรมสรรรพาวุธทหารบก  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

550 001W530167 พ.ท. ทองสุข ขันทอง 2,600.00 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

551 001W530167 นาย จุฬาพล ฤทธิ์ภู่ 7,600.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 จ. นครราชสีมา

552 001W530167 นาย นิพนธ์ ฤทธิ์ภู่ 600.00 มิถุนายน 2564 ป.6 พัน.23 จ. นครราชสีมา

553 001W530167 นาย พิทักษ์พงศ์ ทับชา 5,600.00 มิถุนายน 2564 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

554 001W530167 น.ส. เนตรนภา ดงวิลาด 3,300.00 มิถุนายน 2564 ค่าสุรธรรมพิทักษ์ จ. นครราชสีมา

555 001W530167 ร.อ. ทัศน์ไชย อัครศิรดิษย์ 19,600.00 มิถุนายน 2564 กองพันซ่อมบํารุงที่ 24 จ. นครศรีธรรมราช

556 001W530167 พ.อ. อังคาร พร้อมสุข 4,700.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

557 001W530167 จ.ส.อ. ชาญชัย นวลสุวรรณ 3,200.00 มิถุนายน 2564 กองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช

558 001W530167 จ.ส.ท. อดิพงษ์ เวียงดอนก่อ 4,500.00 มิถุนายน 2564 ช.พัน.4 พล.ร.4 จ. นครสวรรค์

559 001W530167 นาย เอกรัก บุญกอง 6,000.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 จ. นราธิวาส

560 001W530167 นาย กุลเดช ทรงแสง 3,900.00 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนายสิบทหารบก จ. ประจวบคีรีขันธ์

561 001W530167 ส.อ. ณัฐพล ภู่แก้ว 4,500.00 มิถุนายน 2564 กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. ค่ายธนะรัชต์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

562 001W530167 พ.ท. ปองพล วิจิตรกาญจน์ 7,100.00 มิถุนายน 2564 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ. ปราจีนบุรี

563 001W530167 นาย นรินทร์ จิตจง 5,900.00 มิถุนายน 2564 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จ. พะเยา

564 001W530167 นาย อภิรักษ์ เอี่ยมประสพชัย 4,500.00 มิถุนายน 2564 ค่ายบรมไตรดลกนาถ จ. พิษณุโลก

565 001W530167 พ.ต. บัญชา วิโรจน์สกุล 12,300.00 มิถุนายน 2564 มทบ.39 จ. พิษณุโลก

566 001W530167 จ.ส.อ. รชานนท์ เรืองจุ้ย 6,800.00 มิถุนายน 2564 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก

567 001W530167 จ.ส.อ. เดโช มโนนุกูล 5,000.00 มิถุนายน 2564 กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ. พิษณุโลก
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568 001W603219 พ.ท. วสันต์ สุระมณี 6,300.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 จ. พิษณุโลก

569 001W530167 ร.อ. ประยุทธ วงศ์ทองดี 13,100.00 มิถุนายน 2564 มทบ.15 จ. เพชรบุรี

570 001W530167 ร.ต. ฉัตรชัย ชํานาญไพร 10,400.00 มิถุนายน 2564 มทบ.36 จ. เพชรบูรณ์

571 001W530167 ส.ท. วัชรากร พวงจันทร์ 5,000.00 มิถุนายน 2564 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ. เพชรบูรณ์

572 001W530167 นาย เบญจพล หมัดหมาน 6,800.00 มิถุนายน 2564 ค่ายพระยาเดชานุชิต จ. ยะลา

573 001W530167 ร.ท. สมาน มั่นใจ 4,800.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่106 จ. ร้อยเอ็ด

574 001W530167 จ.ส.อ. สาโรจน์ นกน่วม 7,600.00 มิถุนายน 2564 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จ. ราชบุรี

575 001W530167 นาย วัชรพงษ์ ปาละ 8,900.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จ. ราชบุรี

576 001W530167 ส.ท. กรินทร์ มีกลิ่นหอม 4,000.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารช่างที่ 52 จ. ราชบุรี

577 001W530167 ร.ต. ขจร ชมบุรี 10,400.00 มิถุนายน 2564 กรมทหารช่างที่ 21 ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

578 001W530167 พ.อ. ธีระชัย ศึกเสือ 20,100.00 มิถุนายน 2564 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ. ราชบุรี

579 001W530167 นาย ดํารงเกียรติ ปั้นงา 4,000.00 มิถุนายน 2564 ศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี

580 001W530167 ร.ท. รณกร กิตติเขมธัญญา 7,500.00 มิถุนายน 2564 ร.31 พัน.3 รอ. จ. ลพบุรี

581 001W530167 จ.ส.อ. ไพรัช ดีเดย์ 5,500.00 มิถุนายน 2564 กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การบินทหารบก จ. ลพบุรี

582 001W530167 จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ ทองขาว 21,800.00 มิถุนายน 2564 ศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี

583 001W530167 นาย อาทิตย์ ชัยพรม 7,400.00 มิถุนายน 2564 ร.31 พัน.2 รอ. จ. ลพบุรี

584 001W530167 ส.ต. ภาณุพันธ์ อมรสังข์ 3,400.00 มิถุนายน 2564 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ. ลพบุรี

585 001W530167 จ.ส.อ. ญาณวุฒิ เรืองศรี 5,400.00 มิถุนายน 2564 รพ.อานันทมหิดล จ. ลพบุรี

586 001W530167 นาย เกียรติ์สยาม นําบุญจิตต์ 4,500.00 มิถุนายน 2564 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ. ลําปาง

587 001W530167 นาย วินัย จันทรัตน์ 19,300.00 มิถุนายน 2564 พัน.ซบร.กรม.สน.พล ร.15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จ. สงขลา

588 001W530167 นาย มนตรี เกลี้ยงรัตน์ 7,300.00 มิถุนายน 2564 กรมทหารราบที่ 5 จ. สงขลา



ลําดับ รหัสสวัสดิการ ยศ - ชื่อ - สกุล เงินงวด เดือนที่นําส่ง สถานที่ทํางาน

รายชื่อกําลังพลพ สังกัด ทบ. ที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

หักนําส่งเดือน มี.ค. - มิ.ย. 64

589 001W530167 นาย พรหมมาศ แสงจง 6,300.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

590 001W530167 ร.ต. วสันต์ ไกรเวช 6,100.00 มิถุนายน 2564 ค่ายมหาจักรีสิรินธร กรมทหารพรานที่ 42 จ. สงขลา

591 001W530167 นาย สมชัย อุตรภาส 5,400.00 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

592 001W530167 นาย มานิต เอียดแก้ว 8,000.00 มิถุนายน 2564 กองพลพัฒนาที่4 ค่ายรัตนพล จ. สงขลา

593 001W530167 นาย อโนชา มนัสพิทยา 5,200.00 มิถุนายน 2564 ค่ายเสนาณรงค์ จ. สงขลา

594 001W530167 จ.ส.อ. อําพล กระแสโท 5,000.00 มิถุนายน 2564 ร12 รอ.ค่ายไพรีระย่อเดช จ. สระแก้ว

595 001W530167 น.ส. ชลธาร พุ่มเพ็ง 5,600.00 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลค่ายอดิศร จ. สระบุรี

596 001W530167 ร.ต. อุดมศักดิ์ เกินพา 7,000.00 มิถุนายน 2564 ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ. สระบุรี

597 001W530167 น.ส. นภาพร ทรงสรุิยะกุล 2,100.00 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์

598 001W530167 ส.อ. ณัฐพล โคตศิริ 3,100.00 มิถุนายน 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ. สุรินทร์

599 001W530167 จ.ส.ต. ทัศนัย เขียนรัมย์ 6,900.00 มิถุนายน 2564 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ จ. อุดรธานี


